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Beszámoló 2015 
 

Bemutatkozás, képviselői adatok 
 
Mach Péter 
önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
a Gazdasági Bizottság, illetve a Jogi és Közbiztonsági bizottság tagja 
2. egyéni választókerület (Mediterrán lakópark- Pesterzsébeti lakótelep- Gubacsi lakótelep) 
képviselője 
 
e-mail:  
mach.peter@parbeszedmagyarorszagert.hu 
mach.peter@pesterzsebet.hu 
 
Blog: http://machpeter.blog.hu/ 
 
Facebook: https://www.facebook.com/machpeter.oldala/ 
 
Vagyonnyilatkozatom linkje: 
http://pesterzsebet.hu/container/static_pages_downloads/1423219308_Mach%20P%C3%A9ter.pdf 
 
Fontosnak tartom, hogy az állampolgárok ne csak közvetve, hanem közvetlenül is részt vehessenek 
a helyi döntéshozatalban. Ezt nagymértékben elősegít ha az állampolgár látja, hogy a körzetében 
milyen kezdeményezések és programok indultak el, és valósultak meg az önkormányzati 
képviselője által. Ezért javasoltam már 2013 tavaszán, hogy Pesterzsébet képviselői évente 
számoljanak be tevékenységükről, körzetükben végzett munkájukról, megvalósuló 
kezdeményezéseikről, programjaikról s ehhez biztosítson felületet Pesterzsébet Önkormányzata.  a 
pesterzsebet.hu felületén. A jogi és az oktatási bizottság 2015 őszi döntéseinek, munkájának 
köszönhetően ez végre megvalósult.  
http://machpeter.blog.hu/2015/11/08/evente_beszamolnak_a_kepviselok_a_munkajukrol_ezentul_n
em_csak_a_szavazatunk_szamit 
 
A munkámról folyamatosan havi rendszerességgel blogomon számolok be, ezért az éves 
beszámolóm is ezekre az írásokra épít, számos eleméhez csatoltam olyan linket, amire kattintva az 
adott javaslatról, ügyről hosszabb írást is olvashat.  
 
A beszámolót négy részre tagoltam: 
 
1) Néhány kiemelt kerületi üggyel külön foglalkoztam. 
2) Testületi előterjesztések, módosító indítványok 
3) Bizottsági munka 
4) Választókörzet fejlesztései 
 

KIEMELT ÜGYEK 
 

1 A) NO MUTYI! 
 
A kezdeményezésemre Pesterzsébeten is elfogadták egy új átláthatósági szabályozás kidolgozását. 
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A közpénzekkel történő átlátszó gazdálkodás egyik legfontosabb eszköze annak, hogy visszatérjen 
az emberek politikába vetett bizalma. Egyben ez a legjobb megelőző, visszatartó eszköz a 
korrupciós piszkos kezek ellen.  A pesterzsébeti döntésnek köszönhetően, közösen, a hivatallal 
együttműködve új rendszerét alakíthattuk ki az információk biztosításának és a közérdekű adat-
kikéréseknek. Részvételiség ugyanis csak ott van, ahol az helyi lakosok az információkhoz hozzá 
férhetnek, bölcs döntések ugyanis csak a kellő tudás birtokában hozhatóak. 
http://machpeter.blog.hu/2015/01/24/pesterzsebet_onkormanyzata_is_atlathatobba_valik 
 
1 B) Közösségi kert 

Pesterzsébet önkormányzata a kezdeményezésemre két éve úgy döntött, támogatja közösségi kertek 
létrejöttét a kerületben. A Duna-part rekonstrukciójának részeként pedig most meg is valósul. A 
kertet egy közösségi tervezés projekt keretében hozzuk létre, úgy hogy a kert funkcióiról, 
formavilágról is annak használói, a lakóközösség tagjai , az itt kertészkedők dönthetnek. Az első 
lakossági fórumon és a tervezési folyamat első szakaszán már túl is vagyunk, tavasszal birtokba 
vehetjük a kertet. 

http://machpeter.blog.hu/2015/06/27/csatlakozz_kozossegi_kertet_epitunk_a_duna-parton 

1 C) Méreglerakatok, bűzszennyezések a kerület határán 

Három hasonló ügyben is dolgoztam az elmúlt évben: 
 
Illatos út 
 
A környezetvédelmi bizottság elnökeként többször napirendre vetettem a kérdést. Pesterzsébeten 
összesen 14 ponton mérte meg az Önkormányzat a talajvíz minőségét, a Greenpeace-szel 
együttműködve pedig a szállópor szennyezettségét mértük meg. A mérési eredmények 
megnyugtatóak, és az eddigi ismereteinket igazolják. A lakott területekről vett talajvíz mintákban 
Vegyiművekből származó szennyezőanyagok kivétel nélkül az ivóvizek minőségéről szóló 
jogszabályi határérték alatti koncentrációban voltak jelen. Az elmúlt egy év munkájának 
köszönhetően január elejéig elszállítják a területről az utolsó méreghordót is. Majd megkezdődhet a 
terület kármentesítése is.  
 
http://machpeter.blog.hu/2015/09/18/illatos_ut_mergezett_teruletek_lapito_hivatalok 
http://machpeter.blog.hu/2015/07/05/hosegriado_van_de_meddig_maradnak_helyukon_a_del-
pesti_vegyi_bombak 
 

Felszámolják a soroksári illegális lerakót 

Pesterzsébeti képviselők kezdeményezésének és a média érdeklődésének köszönhetően Soroksár 
Önkormányzata 4 év után végre intézkedik, 15 millió Ft forrást biztosít a kármentesítésre és 
méréseket végez a Lenke - Bólyai utca sarkánál. Bár az Illatos úti Vegyi Műveknél kisebb 
környezetszennyezésről van szó, a telephely azonban jóval közelebb van a lakóházakhoz, 
pesterzsébeti lakóövezet közvetlen szomszédságában található. Olajjal szennyezett alapzat, széttört 
vegyszeres üvegek, rothadó hordók, szétfolyó akkumulátorok és elemek. A telepet csak egy kerítés 
választja el a soroksári erdősávtól és az utca túloldalán pedig családi házak találhatók. Számos 
ponton szembetűnő a hasonlóság a két terület között: a legrosszabb állapotban is a laboratóriumi 
vegyszerek vannak, a fémhordók itt is rohadnak, a műanyaghordók repednek, a zsákok szakadnak, a 
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betonra itt is kifolyt a hordók tartalma. 

A Centrum TV-vel közösen bementem a telepre és felvételeket készítettünk a 
környezetszennyezésről. http://centrumtv.hu/watch.php?vid=8c2163442 

Köszönet az ügyet felkaroló újságíróknak, Csaszny Marci képviselőtársamnak és minden 
együttműködőnek!  

http://machpeter.blog.hu/2015/07/16/megkezdodhet_a_soroksari_veszelyes_hulladeklerako_felsza
molasa 

Soroksári úti bűzszennyezés 

http://machpeter.blog.hu/2015/11/03/a_kormanyhivatal_nem_lat_nem_hall_nem_szagol 

http://machpeter.blog.hu/2015/10/29/budosben_meg_nem_fagyott_meg_senki_108 

http://machpeter.blog.hu/2015/10/23/valami_buzlik_ferencvarosban_528 

 
1 D) Természetvédelem: 
 

Idén három helyszínen is tartottunk takarítási akciót a kerületben. 
- 2015 márciusában a Föld Órája esemény keretében pesterzsébeti, ferencvárosi és kispesti 
képviselőtársaimmal  és civilekkel, környezetvédőkkel összefogva kitakarítottuk a Határ úti 
kiserdőt. 
http://machpeter.blog.hu/2015/03/25/civil_nagytakaritas_a_nav_korul 
- A Védjük meg a Kiserdőt akció keretében a Kiserdőt és környékét a szánkódombot raktuk rendbe. 
- Május 16-án a Dunaparty Összefogás keretében pedig a Duna-partot takarítottuk ki. 
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Testületi előterjesztések, módosító indítványok 
 

 
2 A) Éljen a bolhapiac! 
 
A Fabatka Piac, Pesterzsébet első bolhapiaca áprilistól a hét minden napján kinyithat. A 
képviselő-testület mai döntésének köszönhetően a Vörösmarty téri piac területéből lezártak 224 m2-
t, hogy ott a pesterzsébeti lakosok, szervezett formában, ellenőrzött módon árusíthassanak.  A pénz, 
amit egy munkanélküli, kisnyugdíjas, vagy keményen dolgozó kisember kap, nem nevezhető 
soknak. S bár Zsiga Marcell óta tudjuk 47 ezerből is meg lehet élni, gyakori kérdés miből lehet 
pénzt csinálni, "hogy teremtse elő az ember azt a kis összeget, amivel segíthet a szűkös anyagi 
helyzetén? Jár az ember agya, zakatol, a hangulata hullámzó, nem tudja, mitévő legyen, hiszen 
minden nap avval a lehetetlen helyzettel találja szembe magát, kitől kérjen segítséget, esetleg 
kölcsön, hogyan kerüljön vissza a gépezetbe apró csavarként? Ezért is tartom fontosnak a 
határozatba befogadott javaslatomat, amelynek köszönhetően a Pesterzsébet-kártyával 
rendelkező, kerületi nyugdíjasok kedvezményben részesülnek s így alacsonyabb helypénzt kell 
fizetniük. Ugyanis bár megélni nem lehet belőle, de sokaknak nagyon fontos jövedelem-, nyugdíj-
kiegészítés a bolhapiacozás.  
http://machpeter.blog.hu/2015/03/13/eljen_a_bolhapiac_758 
 
2 B) Stadion helyett futópályát! 

A képviselő-testület márciusi ülésén döntött és azóta fel is épült egy „fittpark” a Kulcsár-
lakótelepen, egy gumiburkolatú futópálya veszi körül a középre épített sportpályákat. A futópályát 
és a kosár és focipályákat a szomszédos általános iskola tanulói, az ESMTK 
birkózószakosztályának sportolói és az itt élők közösen használhatják.  A kerületi futótársadalom 
jelentős része azonban eddig is és ezt követően is máshol fog futni és azt kérték a képviselő-
testülettől, hogy további futópályák kialakítását is kezdeményezzük. Módosító indítványom 
alapján jövőre folytathatjuk a futópályák tervezését a kerület más pontjain is. 

http://machpeter.blog.hu/2015/04/09/stadionok_helyett_futopalyakat 

Bizottsági munka 

3 Bizottsági munka: 

A Környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnökeként számos napirendet javasoltam, 
tájékoztatókat szerveztem. Az elmúlt huszonöt év megszokott eljárásrendjét kissé megbolygatva a 
bizottság tagjainak és szakértőinek segítségével az elmúlt évben sikerült a kerület környzetvédelmi 
és vársofejlesztési problémáit feltérképeznünk, végigbeszélnünk. Koncepciók, rendezési tervek 
készültek, közösségi tervezési projekteket indítottunk, támogattuk a Kiserdő védetté nyilvánítását.  

S persze idén is kiirtuk a Madarak és Fák Napi pályázatotilletve a Pesterzsébet 
Környezetvédelméért díjat is kiosztottuk. 

http://machpeter.blog.hu/2015/05/13/madarak_es_fak_napja_316 

http://greenfo.hu/hirek/2015/11/15/dijaztak-a-zoldito-pedagogust 
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Javaslatomra az alábbi témákat vettük végig és tárgyaltuk meg: 
 Tájékoztató kerület hulladékkezelésének és a szelektív szigetek állapotáról, a házhoz 

menő szelektív gyűjtés tapasztalatairól 
 A Pesterzsébeti Első Közösségi Kert terveit, működtetési koncepcióját. 
 Tájékoztató a kerület fásítási és parkgondozási feladatairól. 
 Tájékoztató Határ úti erdő sáv illegális hulladék problémájáról. 
 Tájékoztató a kerület rövid és hosszútávú energetikai koncepciójáról 
 Egyeztettünk a BKK stratégiai és innovációs részlegével a kerületi villamosvonalak, a 

HÉV fejlesztési lehetőségeiről, és a 23-as busz menetrendjének átalakításáról. 
 A Topánka utcai pavilonsor területének rendezési terve. 
 Tájékoztató a kerületi kutyafuttatókról, szemetesekről. 
 Illegális hulladékproblémák a kerületben 

 Tájékoztató a Dél-pesti szennyvíztisztító működéséről, bűzproblémáról. (Helyszíni 
bejárás) 

 Duna-part rehabilitációja 
 

Választókörzet fejlesztései, helyi ügyek 
 

Az elmúlt évben arra törekedtem, hogy minél több alkalommal tudjak a körzetemben élőkkel 
személyesen, interneten vagy telefonon kapcsolatot tartani. Személyes találkozókon jellemző 
módon olyan ügyek szoktak felmerülni, amelyeket sokkal egyszerűbb orvosolni (pl: szemét 
elszállíttatása), vagy néhány tanáccsal megoldani. Az is sűrűn elő szokott fordulni, hogy 
körbekerékpározom a területhez tartozó utcákat, hogy lássam hol halmozódott fel illegális hulladék, 
hol kell kátyúzni, hol nem megoldott az akadálymentesítés, hol nő a parlagfű. Sajnos számos 
probléma, panasz esetén többször neki kell futnom mire eredmény születik, hiszen nem csupán 
rajtam, vagy a jó szándékon múlik a megoldás. 

A választókerületben idén számos fejlesztés megvalósult: 

 Folytatódtak a 2014-ben megkezdett iskolai felújítások, korszerűsítések. 

 Javaslatomra kutyafuttató épült a Zodony utcában. 

 Bővítettük a gyermekjátszóteret a Babaparkban, az uszoda mellett. 

 Egy kerületi mecénásnak köszönhetően megújult a Topánka utca zöldfelülete: 
öntözőberendezést kapott és virágba borult. 

 

4 A) Gyalogátkelőhely a Zodony utcában 
 
A BKK - buszvezetői kérésére - felmaratta az egyetlen gyalogátkelőt, amely akadálymentes 
megközelítést biztosított Pesterzsébet vasútállomásához és biztonságos gyalogos forgalmat 
biztosított a Duna-parti lakótelepek és sportintézmények és a centrum között.  Javaslatomra az új, 
most már szabályos és közvilágítással, táblákkal kiegészített zebra tervezése megtörtént és jövőre el 
is készül. 
 
 
4 B) Nem lesz stadion! 
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Egy három éve húzódó történetet zárt le  októberben Pesterzsébet képviselő-testülete, javaslatomra 
határozatban rögzítette nem épít a a kerület legfontosabb természeti értékének tartott Duna-partra 
stadiont. Hosszú, néha reménytelennek tűnő küzdelem végéhez érkeztünk, a Mediterrán-
lakóparkban és a Gubacsi lakótelepen élő szülőkkel és lokálpatrióta polgárokkal közösen 
megállítottuk a stadionépítést.  
http://machpeter.blog.hu/2015/10/09/nem_lesz_stadion 
 
 
4 C) Közösségi tervezési projekt a Topánka-Baross utca sarkán 

Javaslatomra a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 10-én határozott 
arról, hogy az új Topánka utcai pavilonsor önkormányzati forrásból megvalósuló, bérelhető 
üzletekből álljon és a tervezés a lakosság bevonásával induljon meg. 

A közös tervezői munka során mind a közösségi tér funkciójának meghatározásában, mind 
elhelyezkedésében, illetve az azt körülvevő zöld felületek és a gyalogutak megtervezésében is 
vártuk az itt élők javaslatait, véleményét. Összesen 574-en csatlakoztak a közösségi tervezés 
folyamatához (499-en az elektronikus űrlapot, 75-en pedig az újság adatlapját töltötték ki). 

A kérdőíveken és internetes felületeken beérkezett javaslatokról lakossági fórumot tartunk (ennek 
időpontjáról és helyszínéről még beszámolok) és az azon elhangzó véleményeket feldolgozva 
készül el a végleges rendezési terv. 

 

http://machpeter.bl
og.hu/2015/11/16/
hogyan_tervezzuk

_kozossegi_tereink
et_2_resz 
http://machpeter.blog.hu/2015/06/23/kozossegi_tervezes_pesterzsebeten 
 
4 D) Zajvédőfal a Duna-parton 
A MÁV körvasút miatti beruházások egy régóta esedékes fejlesztés újragondolását indokolják: 
zajvédőfal építését a vasútvonal mentén. A vasútvonal zajától közvetlenül érintett Mediterrán 
lakóparkban egy felmérés alapján a lakók 94% zajvédőfalat szeretne, ezért képviselőként ennek 
megvalósításáért felvettem a kapcsolatot a beruházóval és a szükséges hatástanulmányok, 
zajmérések ismeretében kezdeményeztem annak megépítését. 
http://machpeter.blog.hu/2015/11/25/irt_a_vasut_vag_a_mav 
 

 

 


