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BESZÁMOLÓ
Nemesné Németh Judit önkormányzati képviselő
a 2020. évi munkájáról
A 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testületben többségben vannak
a választási együttműködésben részt vevő 5 párt képviselői. Ez garanciát jelent
arra, hogy 2020-ban az Önkormányzat és a lakosság viszonyában minőségi
változás legyen, s idén már új és modern módszereket használtunk.
Célunk az volt, hogy az önkormányzati képviselők és a pesterzsébetiek között az
eddiginél szorosabb, bizalmi kapcsolat alakuljon ki, amiben a lakosok
megismerik a döntéseket megalapozó információkat, a képviselők pedig (a
döntések előtt) megismerik az itt élők véleményét és javaslatait.
E cél elérésében látható eredményeket értünk el idén.
Testületi munka:
Idén a COVID járvány miatt a Képviselő-testület és bizottságai kétféle
üzemmódban működtek:
a) A "normál" üzemmódban ezek a testületek a szokásos rend szerint tudtak
ülésezni és döntéseket hozni. Ilyen időszak volt 2020. január, február és március
11-ig.
b) 2020. március 11-én kihirdették a veszélyhelyzetet, ezáltal
"A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény" 46. § (4) bekezdése alapján
ettől kezdve nem hozhatott döntést az Önkormányzat Képviselő-testülete, sem a
bizottságai, hanem helyettük a Polgármester hozhatott döntéseket.
Ebben a "veszélyhelyzeti" üzemmódban telt el 2020. március a 11. napjától, az
április, a május, a június.
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Így ezen időszakban a Képviselő-testületi és bizottsági ülésesek nem lettek
megtartva.
c) A kormány 2020. június 18. napjával szüntette meg a veszélyhelyzetet.
Ezután ismét normál működési rend volt júliusban, augusztusban,
szeptemberben és októberben.
d) 2020. november 4-én ismét kihirdették a veszélyhelyzetet, tehát ettől kezdve
ismét nem hozhatott döntést az Önkormányzat Képviselő-testülete, sem a
bizottságai, hanem helyettük a Polgármester hozhatott döntéseket.
Így a novemberi és decemberi Képviselő-testületi és bizottsági ülésesek nem
lettek megtartva.
A veszélyhelyzet alatt is döntően a demokratikus döntéshozatal működött, ami
azt jelentette, hogy Polgármester úr ugyanúgy elkészíttette a Képviselő-testület
és a bizottságok számára az előterjesztéseket, mintha e testületek hozhatták
volna a döntéseket, azonban a döntéshozatal helyett e testületek
AJÁNLÁSOKAT tettek, melyek mérlegelése után hozta meg Polgármester úr a
döntéseit.
A polgármesteri döntések döntő többsége megfelelt a Képviselő-testület illetve
bizottságai TÖBBSÉGI véleményének és szerencsére csak elvétve olyan
polgármesteri döntés, mely a testületek részéről nem kapott többségi támogatást.
Érdemes tudni, hogy mind a rendes mind a veszélyhelyzeti üzemmódban a
Képviselő-testület és bizottságai nagyon alapos döntés előkészítéseket végzett.
A tárgyalandó napirendi témák időben megkapott írásos előterjesztése
ismeretében először a pártok képviselői és bizottsági tagjai alakították ki a saját
álláspontjukat, majd a többpárti ellenzéki képviselők és bizottsági tagok
konzultáltak egymással, minek során ütköztették az esetleges ellentétes
véleményeket. Az ügyek döntő részében sikerült közös kompromisszumos
álláspontra jutni, így döntések születhettek. Néhány olyan eset volt csak az év
során, amikor az álláspontok annyira megoszlottak és oly távol álltak egymástól,
hogy nem sikerült döntésre jutni.
A "normál" üzemmódban 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
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és
https://pesterzsebet.hu/egyseges-szerkezetu-onkormanyzati-rendeletek/
A Képviselő-testület 2020. évi határozatai összegezve itt olvashatóak:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/onkormanyzatihatarozatok/2020/keres.docx
részletesen pedig itt:
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/onkormanyzatihatarozatok-2020/
A Polgármester úr 2020. évi (veszélyhelyzetben meghozott) határozatai
összegezve itt olvashatóak:
https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/polgarmesterihatarozatok/2020/0-99/00keres_veszelyhelyzben_hozott_polgarmesteri_hatarozatok.docx
részletesen pedig itt:
https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/polgarmesterihatarozatok/2020/

Bizottsági munka:
A Képviselő-testület a jelenlegi (2019-2024) önkormányzati ciklus elején
NYOLC bizottságot hozott létre:
• Pénzügyi Bizottság;
• Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság;
• Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság;
• Egészségügyi Bizottság;
• Sportbizottság;
• Gazdasági Bizottság;
• Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság;
• Szociális Bizottság.
Valamennyi testületi ülésen résztvettem, valamint 4 bizottságban is dolgozom.
A bizottságok amelyek munkájában résztveszek: a Jogi, Igazgatási és
Közbiztonsági Bizottság, az Egészségügyi Bizottság, a Szociális Bizottság és
elnöke vagyok a Sportbizottságnak.
A lakosokkal való kapcsolattartásom formái:
- személyes találkozások
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- Facebook felületen
- telefonon
- emailben.
Az elektronikus kapcsolattartási forma gyors reakciót tesz lehetővé: a
kérdésekre pár órán belül tudok válaszolni és a bejelentések is gyorsan eljutnak
hozzám.
Ez évben is nagyon sok pesterzsébeti lakos keresett meg engem személyesen,
telefonon vagy elektronikus úton.
Facebook
Ez a 2016. augusztusban 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/
2019. novemberben Ettvel Zoltán, Fekete Katalin, Nemes László önkormányzati
képviselők és Rumy Ildikó a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
tagja (aki a Helló pesterzsébetiek csoport motorja), valamint én úgy döntöttünk,
hogy létrehozunk egy Facebook csoportot.
https://www.facebook.com/groups/HelloPesterzsebetiek
Miért hoztuk létre ezt a Facebook csoportot? Azért, mert szeretnénk az
információkat megosztani Pesterzsébet lakóival és szeretnénk látni, olvasni a
véleményeket. Úgy gondoljuk, hogy egy Önkormányzat akkor működik jól, ha a
lakosság is látja mi történik az „elefántcsont toronyban”. Nekünk pedig fontos,
hogy megismerjük az itt élők gondolatait, javaslatait, véleményeit.
Azt tapasztaltuk (más képviselőtársainkkal 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 a 4.sz. egyéni választókerület (EVK), melyben vannak
lakótelepi részek és családi házas részek is.
Mint a kerület többi részén is, idén 2020-ban kevesebb fejlesztés és karbantartás
történt, mint az előző években. Ennek oka az, hogy a Kormány és az
Országgyűlés döntései miatt a XX. kerülettől jelentős összegeket vettek el:

4.oldal (összesen 5 oldal)

Gépjárműadó elvétele miatt 150 millió Ft a csökkenés. A fizetendő szolidaritási
hozzájárulás 166 millió Ft volt. A reklámhordozók mentesítése az építményadó
alól a kerülettől 16 millió Ft-ot vett el. Összesen 331 millió Ft.
A COVID elleni védekezés is többszáz millió forintba került idén.
A körzetem utcáiban nagyon sok járda hibás, töredezett, gyökér által felnyomott,
ezek javítási üteme sajnos elmarad a kívánttól.
A zöldfelületek karbantartása, megújítása folyamatosan zajlik.
Egyéb tevékenységeim:
A KEF (Kábítószer Egyeztető Fórumnak) a Képviselő-testület által delegált
tagja vagyok.
A Lajtha László Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi tanácsába
delegált engem a Képviselő-testület, ahol az Intézményi Tanács elnöke vagyok.

Budapest, 2020. december 15.
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