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BESZÁMOLÓ
Nemes László önkormányzati képviselő
a 2016. évi munkájáról
Képviselői munkám két nagy területre tagozódik:
A) A 2014. októberi önkormányzati választáson a 7. sz. egyéni választókerületből kaptam
képviselői mandátumot;
B) 2014. novemberben Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete
alpolgármesternek választott.
A) Beszámoló a képviselői munkámról:
A Képviselő-testület rendeleteket alkot és határozatokat hoz. A 2016. évben elfogadott
rendeletek itt
http://pesterzsebet.hu/index.php?node=static&id=7247
a 2016. évi határozatok pedig itt olvashatóak:
http://pesterzsebet.hu/container/static_pages_downloads/1480431049_keres.doc
Részt vettem a Képviselő-testület összes rendes és rendkívüli ülésén és a Közmeghallgatáson.
A lakosokkal való kapcsolattartásom folyamatos: a személyes találkozásokon felül a gyors
reakciót nemcsak telefonon, hanem az Interneten (emailen, Facebook-on) valósítom meg.
Ez évben többszáz lakos keresett meg személyesen, telefonon vagy elektronikus úton.
Egyesek képviselői, mások alpolgármesteri munkámhoz kapcsolódóan kerestek meg.
2016. augusztusban létrehoztam egy olyan Facebook oldalt, ami kifejezetten arra szolgál,
hogy a képviselők közvetlenül kapcsolatban legyenek a pesterzsébetiekkel, tájékoztatva őket a
közérdekű tudnivalókról, valamint teret adva panaszaiknak és javaslataiknak:
https://www.facebook.com/PesterzsebetiKepviselokForuma/
Azt tapasztaltam (más képviselőtársaimmal egyetemben), hogy az erzsébetiek igénylik azt,
hogy modern internetes formában érhessék el az Önkormányzati képviselőiket és
kérdezhessék őket önkormányzati ügyekről. A kérések és a javaslatok is sokkal
hatékonyabban jutnak el e módon a döntéshozókhoz.
Az Önkormányzatot érintő panaszokat, kéréseket a lakosok közvetlenül a Polgármesteri
Hivatalnak jelenthetik be ezen a weboldalon: http://pesterzsebet.hu/hibabejelento
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Ezen a területen 2016-ban is sok fejlesztés és karbantartás történt. A körzet utcáin
végighaladva láthatóak járdajavítások, játszótér bővítések, az Idősek Parkjának kibővítése fitt
eszközökkel, a zöldfelületek megújítása. Az intézményekben külső és belső karbantartási,
energiahatékonysági munkák történtek.

B) Beszámoló az alpolgármesteri munkámról:
Polgármester úr 2014-ben a szociális terület és az informatikai terület felügyeletével bízott
meg.
B.1.) A szociális terület alpolgármesteri felügyelete
E területet a Polgármesteri Hivatalban egyrészt (a lakások vonatkozásában) a
Vagyongazdálkodási Osztály látja el, másrészt (a szociális ellátás, gyermekjólét,
gyermekvédelem tekintetében) a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály (mely a
Szociális Osztály, valamint az Oktatási, Kulturális, Egészségügyi és Sportosztály
összevonásából jött létre 2016.aug.1-jén) látja el.
E területen nemcsak a Képviselő-testület, hanem annak Szociális Bizottsága is hoz
döntéseket.
Alpolgármesterként az is feladatom, hogy ellenőrzöm azokat az előterjesztéseket, amik e
területet érintik és a szakbizottságok és a Képviselő-testület elé kerülnek tájékoztatás ill.
döntéshozatal céljából.
a) A szociális bérlakásokról:
2015-ben a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálta a Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában
álló lakásállományt. A felmérés alapján megállapítható volt, hogy jóval több kérelmező van,
mint a bérbe adható lakások száma, valamint hogy a lakások lakhatóvá tétele jelentős terhet
jelentene az Önkormányzatnak. Emiatt a Képviselő-testület 2015. elején úgy döntött, hogy
szakít a korábbi lakásigénylési módszerrel, mert azok (Szociális Bizottság általi) elbírálása
körülményes és szubjektív, hiszen egy adott időpontban nem hasonlítható össze a lakás
kérelmezők rászorultsága és életkörülményei. Attól kezdve a lakás kérelmezők egy új
módszerrel, pályázati eljárás során juthatnak szociális bérlakáshoz. A Képviselő-testület a
szociális alapon bérbe adható lakásokra pályázatot írt ki, 2015-ben június 30-ig, majd azt
követően 2016-ban (és majd minden évben) március 31-ig és szeptember 30-ig. A
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal a pályázati kiírásban rögzített feltételek teljesülése
esetén, adott szempontrendszer szerint bírálja el, nyilvános pontrendszer alapján. A
pályáztatott lakások egy része azonnal beköltözhető, míg más lakások felújításra szorulnak, s
ezek (6 hónap alatti) felújítását a pályázók vállalják.
Emlékeztetőül írom, hogy 2015-ben egy lakáspályázatot írt ki a Képviselő-testület
(júniusban). A 2015. július 20-i határidőig a 11 meghirdetett lakásra 219 darab pályázat
érkezett be. A Szociális Bizottság a 2015. szeptemberi ülésén 124 pályázatot érvénytelennek
nyilvánított és kijelölte a 11 lakás nyertesét.

3
2016-ban két lakáspályázatot írt ki a Képviselő-testület (márciusban és szeptemberben).
A 2016. április 25-i határidőig a 11 meghirdetett lakásra 201 darab pályázat érkezett be. A
Szociális Bizottság a 2016. júniusi ülésén 100 pályázatot érvénytelennek nyilvánított és
kijelölte a 11 lakás nyertesét.
A 2016. október 24-i határidőig a 7 meghirdetett lakásra 136 darab pályázat érkezett be. A
Szociális Bizottság a 2016. novemberi ülésén 68 pályázatot érvénytelennek nyilvánított és
kijelölte a 7 lakás nyertesét.
b) A szociális ellátásról:
Bár az idevonatkozó törvény 2015. március 1-jén módosult, a kerületi lakosok közül még
sokakban nem tudatosult, hogy 2015-ben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere jelentős mértékben átalakult és szétválasztották az állam és az önkormányzat
segélyezéssel kapcsolatos feladatait. Az aktív korúak ellátása - a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás - jegyzői hatáskörből a fővárosi kerületi járási hivatalok
hatáskörébe került. Megszűnt a 2015.03.01-ét megelőzően törvényi szinten szabályozott
normatív lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési
szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás. Helyettük a Képviselő-testület
települési támogatási formákat hozott létre (települési lakásfenntartási támogatást, települési
gyógyszertámogatást, települési díjhátralék csökkentési támogatást és a rendkívüli települési
támogatást). Ebből adódóan ezen ügyiratokat (rengeteget!) a Polgármesteri Hivatal átadta a
XX. Kerületi Kormányhivatalnak.
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B.2.) Az informatikai terület alpolgármesteri felügyelete
E területet a Polgármesteri Hivatalban a Szervezési Osztály látja el.
E területen nemcsak a Képviselő-testület, hanem annak Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Informatikai Bizottsága is hoz döntéseket.
Alpolgármesterként az is feladatom, hogy ellenőrzöm azokat az előterjesztéseket, amik e
területet érintik és a szakbizottságok és a Képviselő-testület elé kerülnek tájékoztatás ill.
döntéshozatal céljából.
A Polgármesteri Hivatal szoftverei folyamatos fejlesztéssel javulnak.
Tovább haladtunk azon cél elérésében, hogy a hardveresen és szoftveresen elavult
munkaállomások közül minél többet lecseréljünk.
Tovább javítottuk az Önkormányzat hivatalos weblapját ( www.pesterzsebet.hu ) és az FTP
tárhelyet, melyet csak a jogosultak vehetnek igénybe (a lakosság nem).
Napi frissítéssel üzemeltetjük az Önkormányzat hivatalos Facebook oldalát
https://www.facebook.com/Pesterzsebetonkormanyzat , amin a lakosságot naprakészen
tájékoztatjuk a közérdeklődésre számot tartó tudnivalókról és a kerületi hírekről,
programokról.

Budapest, 2016. december 10.
Tisztelettel:

Nemes László

