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BESZÁMOLÓ
Nemes László önkormányzati képviselő
a 2018. évi munkájáról

Képviselői munkám két nagy tevékenységi területet ölel fel:
A) A 2014. októberi önkormányzati választáson a 7. sz. egyéni választókerületből
kaptam képviselői mandátumot;
B) 2014. novemberben Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete
alpolgármesternek választott.
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A) Beszámoló a képviselői munkámról:
A Képviselő-testület rendeleteket alkot és határozatokat hoz. A 2018. évben
elfogadott rendeletek itt olvashatóak:
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/hatalyos-onkormanyzatirendeletek-nyilvantartasa/
a Képviselő-testület 2018. évi határozatai pedig itt olvashatóak:
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/onkormanyzatihatarozatok-2018/
Tevékenyen részt vettem a Képviselő-testület rendes és rendkívüli ülésein és a
Közmeghallgatáson.
A lakosokkal való kapcsolattartásom folyamatos: a személyes
találkozásokon felül a legtöbb megkeresést a Facebook felületen kapom
és telefonon. Ez gyors reakciót tesz lehetővé: a kérdésekre 1-2 órán belül
tudok válaszolni és a bejelentések is gyorsan eljutnak hozzám.
Ez évben százas nagyságrendű pesterzsébeti lakos keresett meg engem
személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Egyesek képviselői, mások
alpolgármesteri munkámhoz kapcsolódóan kerestek meg.
A 2016. augusztusban általam létrehozott Facebook oldal 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.
A képviselői körzetem (7.sz.EVK) a Helsinki út, Nagysándor József utca, Szent
Imre herceg utca és Kossuth Lajos utca által határolt területen helyezkedik el (kiés beszögellésekkel tarkítva).
Ezen a területen 2018-ban is jelentős fejlesztések és karbantartások történtek. Az
egyik leglátványosabb fejlesztés a Berkenye sétány és az Ady Endre utca közti
park megújítása volt.
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A körzet utcáin végighaladva látható, hogy nagyon sok járda hibás, töredezett,
gyökér által felnyomott, ezek javítási üteme sajnos elmarad a kívánttól.
A Tűzoltóság melletti fittparkban szabadéri kosárlabda pálya létesült.
(Vandálkodás miatt sajnos fél évig nem volt palánk, de most már ismét
használható). Pályázaton lehetőséget nyertünk a körzetben egy újabb szabadtéri
fitt eszközpark létesítésére, de ez jövőre fog megvalósulni.
A zöldfelületek karbantartása, megújítása folyamatosan zajlik.
A kerületi fenntartású intézményekben idén is voltak külső és belső karbantartási,
energiahatékonysági munkák.
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B) Beszámoló az alpolgármesteri munkámról:
Polgármester úr 2014. novemberben a szociális terület és a hivatali informatika
felügyeletével bízott meg.
Ezt követően, kérésemre, 2017.februártól a környezetvédelemmel kapcsolatos
ügyek és a hivatali informatika felügyeletével bízott meg.
B.1.) A környezetvédelmi terület alpolgármesteri felügyelete
E területet a Polgármesteri Hivatalban a Városgazdálkodási Osztály látja el.
A környezetvédelem területén nemcsak a Képviselő-testület, hanem annak
Környezetvédelmi és Városfejlesztési 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 környezetvédelem az általános értelmezés szerint nemcsak a természeti
környezetünkre, hanem az épített környezetünkre is kiterjed.
Emiatt a környezetvédelem érdekkörébe nemcsak a hagyományosan annak
tekintett (zöld felület, kerékpározás, jó levegő) szűk területe tartozik, hanem
mindazon témák, amik az itt lakók (és átutazók) közérzetét, egészséges
életkörülményeit. természetet óvó életmódját befolyásolják.

A 2018. évben ezek a témák merültek fel a környezetvédelem területén:
- Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi
költségvetése
- A kerület környezetvédelmi helyzete
- A XX. Helsinki út 26. szám alatti üzletsorra vonatkozó hasznosítási koncepció
kialakítása (fontos, hogy ennek környezetében elegendő zöld felületet legyen és a
közlekedés, parkolás is minél jobban illeszkedjen az itt lakók érdekeihez)
- A Tátra téri piac és a Vörösmarty utcai piac környékének forgalomszabályoza
- Egyes ingatlanok egyesítésével, ingatlanok kiszabályozásával kapcsolatos
döntések meghozatala (ezeknek mindig van beépítési, parkolási, zöldfelületi
vonatkozása)
- A XX. kerület közlekedésfejlesztésével kapcsolatos javaslatok mérlegelése
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- A településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet megalkotása
- A Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2015 (X.21.) önkormányzati rendelet
módosítása
- A közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
- A kerületi illegális hulladék helyzete, a Rendvédelmi Osztály és a Polgárőrség
szerepe a környezetvédelem területén
- A Közösségi Kert tervei, működtetése
- A Környezetvédelmi Alap felhasználása
- Nulla Hulladék, kommunális hulladék, szelektív szigetek
- A Pesterzsébeten elhelyezett közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek
számáról, helyéről szóló döntések meghozatala
- A Pesterzsébeti City koncepció
- A Bp. XX. Zodony u. 1. szám alatti (Pesterzsébeti Uszoda) ingatlanon
létesítendő kültéri medence terveinek értékelése
- A kerület fásítása
- Intézmények területén létesítendő műfüves pályák
- A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos Településrendezési Szerződések
megkötésének mérlegelése
- A kerület akadálymentesítése, a térinformatika szerepe az akadálymentesítésben
- A „Fogadd örökbe a játszótered és kutyafuttatód” pályázatok
- A Csónakházak (Bp. XX. Vizisport u. 12-18.) átépítésével, felújításával
kapcsolatos pályázatok áttekintése, a szükséges döntések meghozatala
- Az INTEGRIT-XX Kft. felhatalmazására vásárok tartására
- Döntések az Önkormányzat pályázatokon történő részvételéről
pl. „Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése
Pesterzsébeten” című pályázatról
- A Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítvány éves működéséről szóló
beszámoló megtárgyalása
- A Kiserdő védetté nyilvánítási folyamatáról, fejlesztési lehetőségekről
- A Duna-part fejlesztési lehetőségei
- Az Illatos úti és a Lenke-Bólyai utcai kármentesítési folyamat áttekintése
- A „Madarak és Fák Napi”, illetve az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébet”
környezetszépítő pályázatok kiírása és elbírálása
- Állatvédelmi koncepció készítése
- A kerületi kutyafuttatókról, játszóterekről szóló tájékoztatás, valamint döntések
meghozatala
- Passzívházak, környezettudatosan épített, korszerű energiatakarékos bérlakások
és középületek lehetőségének vizsgálata Pesterzsébet vonatkozásában
- A VEKOP-5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX.
kerületében" című pályázat kerékpáros hálózati tervének megvitatása
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- A XX. kerület, Kossuth Lajos utca sétálóutcai szakászának kerékpáros
közlekedésbe történő bekapcsolására vonatkozó döntés meghozatala
- Pesterzsébet kerékpáros közlekedéséről, fejlesztési lehetőségeiről szóló
döntések meghozatala
- A pesterzsébeti gyalogos és kerékpáros híd fejlesztéséről szóló tervek
értékelése, szakbizottsági vélemények kialakítása
- Döntések a kiemelt beruházásként tervezett kerékpáros és gyalogos hídról
- Tájékoztató a Főváros Pesterzsébetet érintő fejlesztéseiről
- A kerület zajvédelme
- A Dél-pesti szennyvíztisztító működésének, bűzproblémáinak vizsgálata
- A „Pesterzsébet Környezetvédelméért” kitüntető cím adományozása
- Döntéshozatal a „szabad kutyás parkok” létrehozásáról szóló javaslatról
- A Bizottság rendszeresen foglalkozott a közterület-használat iránti kérelmek
elbírálásával: pavilon, reklámtábla, reklámhordozó, árubemutató eszközök,
fényreklám, felvonulási terület, cégér, cégfelirat, előtető, hirdetőszekrény.
- A BKK megállókban elhelyezett utasvárók engedélyezése
- A Bp. XX. Baross utca – Topánka utca kereszteződésében tervezett pavilonsor
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala
- Szabadtéri kosárlabdapálya létesítése
- A XX. kerületben a korlátozott sebességű („Tempo 30”) övezetek kialakítási
lehetőségeinek vizsgálata
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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 szerverek, munkaállomások, nyomtatók és hálózati eszközök közül minél
többet lecseréljünk.
Az Önkormányzat hivatalos weblapját ( www.pesterzsebet.hu ) folyamatosan
bővítjük. Most már a bizottsági előterjesztések (évekre visszamenőleg) elérhetők
a weblapon.
Az FTP tárhelyet (melyet csak a jogosultak vehetnek igénybe) használjuk a zárt
anyagok (előterjesztések, jegyzőkönyvek) tárolására.
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.
Az önkormányzati weboldalon érhető el idéntől az Önkormányzat által alapított
Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány közérdekű infromációi is.
Az Önkormányzatot érintő panaszokat, kéréseket a lakosok közvetlenül a
Polgármesteri Hivatalnak jelenthetik be ezen a weboldalon:
http://pesterzsebet.hu/hibabejelento
A lakossági bejelentések iktatásra kerülnek és a bejelentő már a beérkezéskor
visszajelzést kap az ügyintézőtől arról, hogy a panasza eljutott a Polgármesteri
Hivatal illetékes osztályára.
Az Önkormányzat megrendelésére elkészült egy modern mobil alkalmazás, ami
révén a hibabejelentések az utcáról is (a hiba helyszínéről) megtehetőek. A
GDPR-nek megfelelő adatkezelés jogi és technikai háttér megvalósítása után lesz
használható.
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Budapest, 2018. december 7.
Tisztelettel:

Nemes László

