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BESZÁMOLÓ
Nemes László önkormányzati képviselő
a 2019. évi munkájáról

Önkormányzati munkám két nagy tevékenységi területet ölel fel:

A) A 2014. októberi és a 2019. októberi önkormányzati választásokon a 7. sz.
egyéni választókerületben kaptam önkormányzati képviselői mandátumot;

B) 2014. novemberben és 2019. októberben Pesterzsébet Önkormányzatának
Képviselő-testülete alpolgármesternek választott.
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A) Beszámoló a képviselői munkámról:
Új szelek:
A 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testületben többségben vannak
a választási együttműködésben részt vevő 5 párt képviselői. Ez garanciát ad arra,
hogy a jövőben az Önkormányzat és a lakosság viszonyát minőségileg javítsuk,
új és modern módszereket vezessünk be.
Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy az Önkormányzat
TEGEZŐ VISZONYBA szeretne kerülni a lakossággal,
ami nem udvariatlanságot takar, hanem azt a szándékot, hogy az Önkormányzat
vezetése (a képviselők hatásos közreműködésével) és az erzsébetiek között az
eddiginél szorosabb, bizalmibb kapcsolat alakuljon ki, amiben a lakosok
megismerik a döntéseket megalapozó információkat, a képviselők pedig (a
döntések előtt) megismerik az itt élők véleményét és javaslatait..
Testületi munka:
A Képviselő-testület és annak bizottságai előterjeszt
Tevékenyen részt vettem a Képviselő-testület rendes és rendkívüli ülésein és a
Közmeghallgatáson. A Képviselő-testület üléseit megelőzően részt vettem az
előterjesztések értékelésében és képviselő társaimmal közös konzultáción
döntöttünk arról, hogy mely előterjesztésekről képviseljünk alakítottuk ki
azokatvéleményezésében, felügyeletében
A Képviselő-testület rendeleteket alkotott és határozatokat hozott.
A hatályos rendeletek itt olvashatóak:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzatirendeletek-tara/hatalyos-onkormanyzati-rendeleteknyilvantartasa/Hatalyos_rendeletek.doc
és
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/egyseges-szerkezetuonkormanyzati-rendeletek/
A Képviselő-testület 2019. évi határozatai pedig itt olvashatóak:
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/onkormanyzatihatarozatok-2019/
Bizottsági munka:
A Képviselő-testület 2019. okt. 24-én 8 bizottságot hozott létre: Pénzügyi
Bizottság; Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság; Oktatási, Kulturális,
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Ifjúsági és Informatikai Bizottság; Egészségügyi Bizottság; Sportbizottság;
Gazdasági Bizottság; Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság; Szociális
Bizottság.
Részt veszek a bizottságok elé kerülő előterjesztések véleményezésében; részt
veszek a bizottságok munkájában.
A lakosokkal való kapcsolattartásom folyamatos:
- személyes találkozások
- Facebook felületen
- telefonon
- emailben.
Az elektronikus forma gyors reakciót tesz lehetővé: a kérdésekre pár órán belül
tudok válaszolni és a bejelentések is gyorsan eljutnak hozzám.
Ez évben is 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
(ki- és beszögellésekkel tarkítva).
Ezen a területen 2019-ben is történtek fejlesztések és karbantartások, a legutolsó
a Baross utcai mini lakótelep belső parkjai.
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. Itt az a
probléma merült fel, hogy össze kell illeszteni a sportolási igényeket az itt lakók
pihenési igényével. Állami pályázaton lehetőséget nyertünk ugyan a körzetben
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egy újabb szabadtéri fitt eszközpark létesítésére, de ebben az állam
megakasztotta a folyamatot.
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 (2019.X.13. előtti) 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 Képviselőtestület 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.
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B.2.) Az informatikai terület alpolgármesteri felügyelete
E területet a Polgármesteri Hivatalban a Szervezési Osztály látja el.
A weblappal kapcsolatban 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 Képviselőtestület 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 sűrűn
tájékoztatjuk a közérdeklődésre számot tartó tudnivalókról és a kerületi hírekről,
programokról.
Az önkormányzati weboldalon belül érhetők el most már
a) az Önkormányzat által alapított Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány
https://pesterzsebet.hu/pkk ;
b) a Pesterzsébeti Múzeum https://muzeum.pesterzsebet.hu/ weboldalai 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 hibabejelentések tehetők az utcáról is (a hiba helyszínéről), valamint
sokféle naprakész információhoz juthatunk. A
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onkormanyzat.pesterzsebet
oldalról telepíthető az Androidra készült változat, de elérhető iPhone-ra is.
C) Beszámoló az alpolgármesteri (2019.X.13. utáni) munkámról:
Polgármester úr 2019. októberben a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek és
a hivatali informatika felügyelete mellett két újabb területtel bízott meg: sport;
és rendvédelem.
Ezen új területeket az elmúlt 1 hónapban elkezdtem felmérni. Javaslatokat fogok
tenni a hatékonyabb és láthatóbb tevékenységre.

Budapest, 2019. december 9.
Tisztelettel:

Nemes László

