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                                                               Tárgy: Beszámoló a Településfejlesztési Tanácsnok 
                                                                                2022. évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság!

Tavaly Pesterzsébet Képviselő-testülete a 200/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozatával Településfejlesztési Tanácsnoknak
nevezett  ki.  Budapest  Főváros  XX.  kerület  Pesterzsébet  Önkormányzata  és  szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló 26/2019 (XI.  29)  számú rendelete  27/A §  (2)  pontja  szerint  a  Településfejlesztési  Tanácsnok
„Munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságnak”.

2020-ban megkezdődött a H6-os hévvonal rekonstrukciójának tervezése, ennek keretében a Helsinki út és a Topánka
utca kereszteződésének jelentős átalakítása, és a felüljáró lebontása. A  Budapest Fejlesztési Központ három lakossági
konzultációt tartott, ahol megismertem és képviseltem is a kerületiek véleményét. Véleményeztem az azóta megszűnt
Budapest  Fejlesztési  Központ  által  nyilvánosságra  hozott  látványtervét  a  Pesterzsébet  tervezett  intermodális
csomópontjáról.

Részt  vettem a részvételi  alapon elfogadott,  közösségi  tervezéssel  kialakított  Gubacsi  Közlekedési  Koncepció első
üteméről  tartott  Téglagyár  téri  utcafórumon.  A költségvetésbe  kezdeményezésemre  bekerült  egy  új  sor,  amit  új
gyalogátkelőhelyek létesítésének támogatására fordít Pesterzsébet. Véleményeztem és módosító javaslatot adtam be a
mikromobilitási  eszközök  használatának  kerületi  szabályozása  kapcsán.  Támogatom  a  IX:  kerületi  képviselők
kezdeményezését az 51-es villamos kapcsán és azt, hogy a kerületet érintő villamosok alacsonypadlósak legyenek.   

Átadásra  került  a  Duna-parti  sétány  első  üteme,  aminek  megépítését  mindvégig  támogattam.  Folyamatosan
közreműködök képviselőtrásaimmal azért, hogy a beruházás a soroksári kerülethatárig minél hamarabb folytatódhasson
és a part teljes egészében átjárható legyen. A főváros közösségi költségvetése keretében beadtam a Jahn Ferenc Kórház
melletti terület fejlesztésére vonatkozó pályázatot.

Nem támogattam az egykori Baptista Imaház műemléki védettségének megszűntetését, nem segítem a befektető furcsa
tevékenységét. Támogattam az SZTK melletti játszótér megújításának tervét. Kiállok a kerületi Posták megmaradása
mellett. Ismét a testület elé vittem Komoróczy László javaslatát, ami szerint közterület viselheti Schweidel József aradi
vértanu nevét.

Véleményt formáltam a kerület építési szabályzatának több változtatása kapcsán, módosító indítványokat készítettem és
ajánlásokat fogalmaztam meg a jövőbeni szabályozással kapcsolatban.

Közreműködtem  a  lakosság  tájékoztatásában  és  véleményeik  becsatornázásban  az  elmúlt  évben  megvalósult
területfejlesztési  projektek  kapcsán  (útfelújítások,  sportparkok,  jégcsarnok  felújítása,  iskolai  épületek  újbóli
hasznosítása, rendelőintézetek megújulása stb).

Határozati Javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elfogadja a Településfejlesztési Tanácsnok 2022. 
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Budapest, 2022. november 22.
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