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Beszámoló a fejlesztéspolitikai tanácsnok 2018. évi munkájáról

Lakótelepi kis parkok fejlesztése

Önálló képviselőí indítványomban kezdeményeztem még 2016-ban több lakótelepi kis
park megújítását annak érdekében, hogy eltünjenek a kőzterületekről a rozsdás
hintaálfüányok, széttöredezett padok, asztalmaradványok. Tőbb rész megújítására
tettem javaslatot, ezek: Nagysándor József és Árpád, Széchenyi és Toldi, Klapka és
Irányí utcák tízemeletes házai közötti részek, valamint a József Attila utca 71-73.
mőgőtti terület, valamint a Széchenyi utcában az óvoda és a bőlcsőde mögőttí zőld
sáv. A Klapka és Irányí utcák közötti terület megújítását be ís fejezte az önkormányzat,
ám a többi részen még nem kezdődtek el a munkák. A Zöldprogram Irodával
egyeztettem több alkalommal ebben a témában. Jelenleg a Nagysándor József és
Árpád utca tízemeletes házaí közöttí részre elkészült -a koncepcióterv, amelyet
lakossági fórum keretében fogunk megmutatní az ott élőknek, meghallgatva
javaslataíkat, véleményüket annak érdekében, hogy velük közösen véglegesítsük a
terveket. Ugyanígy fogunk eljárni a tÖbbí felsorolt területen ís azt követöen, hogy
elkészültek a koncepciótervek. Valamennyi érintett terület környező lakházaiban
szórólapon értesítettem az ott élőket a felújításról, egyben kérve javaslataikat,
véleményüket. A lakók vísszajelzéseit a tervek véglegesítésekor képvíselni fogom.

Kúttói erdő megújítása

Régóta foglalkozunk a Kúttói erdő megújításával. Az évek során számos módon
próbáltuk elérní, hogy az erdőrész megújuljon. A kormány által índított szabadidő-és
sportpark program keretében terveztük első ízben megújítani a területet, de sajnos
ezen a pályázaton csak önkormányzati tulajdoní.í ingatlannal lehetett indulni. Az
előkészítés során személyesen tárgyaltunk dr. György István kormánymegbízottal a
Pilisí Parkerdő Zrt. vezérigazgatójával, valamint a Magyar Atlétikai Szövetség
szakembereível is bejártuk a terCíletet. Az erdőrészen több alkalommal jártunk, az ott
élőket a Magyar Vöröskereszt munkatársaival is felkeresfük, meleg ruhát, élelmiszert
vittünk nekik, és az állataik kötelező oltásáról is gondoskodtunk. A Segítő Angyalok
szervezettel közösen nehezen, de elértük, hogy állataík egy részéről lemondtak, így
azoknak gazdát kerestünk. Mindeközben 2018. év elején ismét felvettük a kapcsolatot
dr. György István kormánymegbízottal közősen a Pílisí Parkerdö Zrt. vezetésével kérve
őket, hogy az erdőrész megújításáról érdemben tárgyaljunk. Széleskörü egyeztetésre
került sor a város vezetésével közösen az őnkormányzatnál, amelynek
eredményeképp a Pilisi Parkerdő Zrt. vállalta, hogy március kőzepére elkészíti az erdő



megújításának első terveit. Ehhez fejlesztéspolitikai tanácsnokként szórólapokon és
személyes konzultáció útján kikértem az ott élők véleményét, javaslataít, amelyeket a
Pilísi Parkerdő Zrt. figyelembe vett a tervazéskor. Tőbb egyeztetésre került sor a
városvezetéssel és a Pilisi Parkerdő munkatársaíval, míg véglegesítettük a terveket. A
korábban 30 millió forintra teívezett beruházás tartalmát a városvezetés végül 20 millió
forintra csökkentette. Annak érdekében, hogy a megújítás az eredeti tartalommal
kívitelezhető legyen, levéíben fordultam a korínány sport-és szabadidőpark programját
szakmailag koordináló EMMI-hez, hogy a terület kíalakítását támogassa a
minisztérium, tekintettel arra, hogy a kíalakítandó terület funkcióját tekíntve egyezik a
fenti néven índított programban -megfogalmazott kormányzati céllal. ígéretet-kaptam
arra, hogy megvizsgálják a hiányzó forrás biztosításának lehetőségeit. Kíspest
önkormányzata a 2019. évi kö!tségvetésében biztosítani fogja a forrást, így várhatóan
még ebben az évben megkezdődhet az erdő sportolásra és pihenésre alkalmas
területté alakítása. Bízom benne, hogy a kialakítás kőltségeihez a minisztéríum is
hozzájárul.

Zajvédő fal a Gyorsforgalmi út mentén, a Derkovits utca forgalmi
tehermentesitése

A kormány megkezdte a Líszt Ferenc Repülőtérre vezető Gyorsfogalmi út
megújításának tervezé,sél. Tekintettel a Kúttóí erdő fent részletezett megújítására,
illetve arra a táriyre, hogy a környéken élők a Derkovits utca forgalmi terhelése
kapcsán és a Gyorsforgalmi út közelsége okán már így is jelentös zajterhelést
kénytelenek elviselní, személyes megbeszéléseket folytattam annak érdekében, hogy
az út megújításával egyidöben zajvédőfalat is tervezzenek az erdörész mellé, illetve a
Gyorsforgalmi út megújításával, fejesztésével egyidőben tartsák szem előtt a
Derkovits utca forgalomcsökkentését is. Mindezek kapcsán személyesen tárgyaltam a
Budapesti Közlekedési Központ vezetöségével, illetve levéíben is jeleztern mindezt a
BKK vezetőségének, valamint a Nemzetí Infrastruktúra Fejesztő Zrt. vezetésének
ésTarlós István főpolgármesternek is.

Vak Bottyán utca felújitása

A Vak Bottyán utcában élők fordultak hozzánk annak érdekében, hogy a 3-as metró
felújításával párhuzamosan a metrópótló buszokat utcájukba terelték, a
megnövekedett forgalom rontja az életminőségüket, a zajterhelést pedig csak tovább
növeli, hogy az út burkolata nagyon rossz állapotban van. A föváros vezetéséhez
fordultam levélben, akik jelezték, hogy amínt a Fővárosi önkormányzat kezelésébe
adja Kíspest Önkormányzata az utat, annak felújítását egyböl megkezdik - ez így is
történt. A felújítást kővetöen kértem a főváros, illetve a Budapestí Közlekedési Kőzpont
vezetését is, hogy a metrópótló buszok útvonalát helyezzék át a Vak Bottyán utcáról
az Üllöi útra, de álláspontjuk szerint ez szakmailag nem javasolt még úgy sem, ha a
Vak Bottyán utca felújításának idejére a buszok az Üllői úton közlekedtek a Határ út
felé.



Kossuth téri piac ííBegújításával kapcsolatos egyeztetések

Még 2015. év elején egyéni képviselőí índítványomban kezdeményeztem, hogy
készítse el az őnkormányzat a wekerleí kispiac és a Kossuth téri piac átfogó felújítási
koncepcióját. Javaslatomra alakult egy munkacsoport, amelynek a 2018-as évben is
volt néhány egyeztetése a Kossuth téri piac üzíetház illetve a zöldséges sor
képviselőivel. Előbbiekkel az üzletház arculatának megújítása volt napirenden, míg a
zőldséges sor képviselőivel a piac ezen részének megújításáról egyeztetett az
önkormányzat. Az utolsó megbeszélésre nyáron került sor, azóta meghívót nem
kaptam egyeztetésre, és az eddigi megbeszélések eredményeiröl, a megállapodás
részleteiröl sem kaptam tájékoztatást.

Forrás az Fgészségügyi Intézetnek az Egészséges Budapest Programból

A kormány a vidékí egészségCígyi ellátórendszer 500 millíárd forintos fejesztését
követően útjára indította a Budapest és Pest Megye egészségügyí rendszerének
fejesztését célzó mintegy 700 milliárd forintos programot, Ebböl nemcsak kórházak
épülnek vagy újulnak meg, hanem településí és kerületí szakrendelő intézetek is
kapnak infrastruktúra fejlesztésre, illetve eszközbeszerzésre forrást. Budapest szinte
valamennyi kerülete kapott támogatást így, kivéve Kíspestet. Ezt látva levélben
fordultam dr. Cserhátí Péter miniszterí bíztos úrhoz, hogy ezen programból Kispest is
kapjon fejesztési forrást. Miniszteri biztos úrral történt személyes egyeztetésem és
többszöri levélváltásom során kiderüít, hogy az Egészséges Budapest Program
forrásígényét egy, valamennyi szakrendelönek elküldött igényfelmérő lapon kértéí< be,
ez adta alapját a további tárgyalásoknak. Ebben az igényfelmérőben fel kaillett sorolní
a sz('íkséges és tervezett fejlesztéseket, és meg kellett jelölni azok forrásigényét,
v41amint azt ís, ebböl mekkora részt vállal az önkormányzat. Sajnos ebben a
táblázatban mindkét oszlopban, vagyis az Egészségügyi Intézet földszíntjének
felú3ítása és a kulsó homlokzatí szigetelés felúlítása fe31esztések bekeriilérí
ősszegénél és az őnkormányzat által erre biztosított forrásnál is ugyanaz az összeg
szerepelt, azt mutatva ezzel, az önkormányzat valamennyi fejesztésre biztosítja a
lorrást, kvází nincs szükség kormányzati támogatásra. Mindez -azért aggályos, mivel
az Egészséges Budapest Program célja az őnkormányzati fenntartású intézmények
esetében nem az onkormányzatí egészségugyí fe)lesztési források átvállalása, hanem
az azon felulí, az adott ónkormányzat anyagí tel)esítőképességet meghaladó, de
szakmailag índokolt fellesztések támogatása volt, így a programban olyan fe31esztések
kaptak helyet, amelyre nem állt rendelkezésre önkormányzati Torrás. A helyzetet
tovább nehezítette, hogy mindkét fellesztés kapcsán az is szerepelt a visszakuldott
táblázatban, ezek meg is valósulnak 201 8-ban.

Az Egészséges Budapest Program tervezési szakasza lezárult, és a félreértelmezett
módon kitőltött táblázat okán sajnos Kispest, színte egyedüliként a fővárosi kerületek
kőzött, nem részesült támogatásban. Tekintettel arra, hogy az Egészségügyi Iritézet
fejesztését mínd jómagam, mind dr. Cserháti Péter miniszteri biztos úr fontosnak és
támogatandónak tartja, Miniszteri biztos úr azt javasolta, kezdeményezzünk
egyeztetést Varga Mihály pénzügyminiszter úrral. Ez az út nyílván sokkal nehezebb,
mint az Egészséges Budapest Programon belül járt út lett volna, de természetesen az



erre irányuló kezdeményezést megtetfük. Míndezzel együtt arra szeretném kérni a
Tisztelt Városvezetést, hogy mint Fejesztéspolitíkaí Tanácsnoknak, minden
fejesztéssel kapcsolatos ügyben adjanak tájékoztatást, müködjünk együtt, mert a
feladatomat csak így tudom ellátni, és ez a helyzet is jó eséllyel elkerülhetö lett volna,
ha a tábfázatot elküldés előtt nemcsak az alpolgármesterrel, hanem velem, mint
fejlesztéspolítíkaí tanácsnokkal is egyeztetik. Kíspest érdekében kérem, a munkám
végzéséhez szükséges információkat osszák meg velem, tekintettel arra, hogy ezek
az informácíók önökhöz, mínt a város vezetéséhez, így hivatalos tárgyalópartnerhez
érkeznek.

Kültéri kézilabdapálya a Vass Lajos Általános Iskolának
A Magyar Kézilabda Szövetség a kormány támogatásával Rekortán fejlesztési
programot indított, amelynek keretében mintegy 90 db kültéri pálya újulhat meg, és
kaphat a XXI. századnak megfelelö, modern, multífunkcíonálís borítást, palánkot, hálót
és kézilabda kaput. Ezen program keretében az elsők között Kispest is új pályával
gazdagodott. Az új pálya a -Vass Lajos Általs'nos Iskola udvarán, a korábbí, töredezett
aszfaltú, sportolásra már alig alkalmas terÜlet helyén épülhetett meg. Az új fejlesztés
nemcsak a Magyar Kézilabda Szővetség partneriskoláia diákjainak, hanem a Kíspest
Női Kézilabda Klub sportolóinak is segítséget nyújt a felkészüléisben. A pálya
kialakítását és az ahhoz kapcsolód«' előkészítö munkálatokat csakúgy, mint magát a
felújítás egészét személyesen végig követtem. Ezúton is köszÖríÖm mindenkínek, akí
segítette a pálya megvalósítását.

Bölcsődék, óvodák állapota

Frakciónk az elmúlt években nagyon sokat harcolt az intézmények - ískolák, óvodák,
bölcsődék - felújításáérí. 2017. január elsejétől az iskolák a Klebelsberg Központhoz
kerultek, de a legkisebbek nevelésí intézményeínek fenntaítása, fellesztése továbbra
is az őnkormányzat feladata. A korábbí, az oktatási és nevelésí intézmények
felúlítására fordítható, nagyságrendileg százmílliós költségvetésí tételt végre 580 millió
forintra emelte a városvezetés, a fejlesztések megvalósítására 1 millíárd forint hitelt
vett fel az önkormányzat. Frakcíónk kezdernényezte, hogy a hitel teljes Összegét a
bölcsödék és óvodák felújítására fordítsa az önkormányzat. Ennek érdekében
valamennyi bőlcsödét és óvodát -személyegen felkerestem, hogy az
intézményvezetökkel megbeszéljem, és saját magam is lássam a k»gfontosabb
problémákat és fe)lesztési igényeket, legsurgetöbb felú)ítási szukségleteket A
tapasztaltak kozótt 3avarészt nagyobb volumenü felúlításí igények láthatóak, de nem
egy olyan, nagyságrendlét tekintve kísebb felujtási igény is megtalálható, amelynek
kőltsége egészen bíztosan kigazdálkodható, ám megvalósítása az intézmény
komfortfokozatát, használhatóságát nagyban javítaná a míndennapokban. Nem egy
helyen jeleztek olyan problémát az intézményvezetők, amelyekre több éve ígéret van
a VAMÜSZ rés,Jről, ám annak megvalósítása sajnos mínd a maí napig nem tÖrtént
meg, és vélhetöen nem forráshiány miatt. Így kértem tÖbb ügyben sürgös megoldást
Gajda Péter polgármestertől. Az intézményvezetőkkel történt személyes egyeztetések
és helyszínbejárások alapján egy tőbboldalas javaslatcsomagot készítettem a



városvezetés számára, amely egyben a 201 8. évi költségvetéshez is tett javaslatunk
is egyben. Összesítőm nem rnüszaki jellegü felmérés, hanem a vezetők által jelzett
Iegfontosabb és legégetőbb problémák jegyzéke, amelyeket álláspontunk szerint az
egymílliárd forintos hítel terhére orvosolni kell. Ezen fejlesztési igények megvalósulását
2018-ban is folyamatosan figyelemmel kísértem csakúgy, mint a kísebb
karbantaítások, nagyobb fejlesztésí forrást nem igénylő felújítások megvalósítását ís.
Öröm számomra, hogy 20fö-ban színte teljesen újáépült a meglehetösen rossz
állapotban lévő Győngyszem Bőlcsőde, és kormányzatí támogatással megújult a
Szívárvány óvoda is.

óvodai sportpályák
A bölcsődék és óvodák személyes látogatása során szembesültem két hiányossággal.
Az egyik, hogy gyermekintézményeínkben nagyon kevés jut dologi kiadásra, kÖztük
játékok, bútorok vásárlására, így a dologi kiadás megemelésére javaslatot tettem,
illetve játékgyüjtést is szerveztünk, amelyet saját vásárlásainkkal kiegészítettünk, és
így jó néhány óvodának tudtunk átadni játékokból álló ajándékcsomagot. A másik,
hogy nem egy óvoda udvara nagyon szegényes, kevés benne a játék, amelyet
nagyrészben alapítványi támogatásból szereznek be az intézmények, és a legtőbb
helyen szabadtéri sportolásra alkalmas helyszín sincs. Ezért felvettem a kapcsolatot
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnökével, akivel személyesen tárgyaltam az
óvodai sportpályák telepítésének lehetőségeiröl. Ezek a pályák a futball, kézilabda,
röplabda, kosárlabda, tollaslabda és tenisz alapjainak játékos formában
tőrténöelsajátítását teszik lehetővé, de emellett egyéb, ügyességi feladatok
gyakorlására is alkalmasak, és igény szerint atlétikai körrel is telepíthetők. A pályák
építéséhez felszereltségtől függöen 7X14 vagy lOx20 méteres sík felületre van
szükség, a telepítést az alapítvány 4 nap alatt elvégzi. A pálya használatához oktatási
segédanyagot adnak, és személyes oktatást is tartanak az alapítvány munkatársai az
óvodapedagógusoknak. A pálya építés költségének 70 százalékát az alapítvány állja
TAO-pénzekből, az önkormányzatnak 30 százalék önrészt kell vállalnia. Kikértem az
óvodavezetök véleményét, ahol az udvar mérete lehetővé tette volna a pályák
telepítését, szinte kivétel nélkül valamennyi óvodavezető örült volna a fejlesztésnek.
Ezért javaslatot tettem Gajda Péter Polgármester úrnak, hogy Kispest induljon a
pályázaton, és próbáljunk meg minél több óvoda udvarára egy ilyen pályát építeni.
Sajnos polgármester úr a pályák önrészét magasnak tartotta, ezért arra tett javaslatot,
hogy megnézik, a Közpark vagy a VAMÜSZ saját munkaerövel hogyan és mennyíből
tudja megépíteni ezeket a pályákat, amely mellé a program nem járna, de legalább
sportolási lehetöséget bíztosítana a legkisebbeknek .

Külső források a kerületnek

Az elmúlt évben közel negyed millíárd forint támogatás érkezett a kerületbe.
A Magyar Kézilabda Szövetség beruházásában a Vass Lajos Általános Iskolában
megépült kUtéri kézilabdapálya értéke 24,5 millió forint.



A wekerlei kispiac felújítására 110 míllíó forintot nyert Kispest Önkormányzata a
Fővárosi önkormányzattól annak Tér? Köz pályázatán. örüíök, hogy a városvezetés
ugyan nem szeretett volna pályázatot benyújtani erre a projektre, de meghallgatva
érveinket, végül a beadás mellett dőntőtt, és így nyerhetett Kispest forrást a wekerlei
kispiac megépítésére. Kispest önkormányzata további 100 millió foríntot nyert szintén
a 'főváros Tér Köz pályázatán az Eőtvös utcai KRESZ park megújítására is. Ezen
terfüet megújítását a kezdetektől fogva végíg kísértem. A pályázati tervek bemutatásán
és lakosságí egyeztetésén is jelen voltam, megfogalmaztam javaslataimat. A
Szivárvány Óvoda energetikaí korszerüsítésére ís érkezett kormányzati forrás, 30
millió forinttal támogatta a kormány az óvoda felújítását, amely felújítást szintén
fígyelemmeí kísértem. Mindemellett a kormány megépítette a Magyar Futball
Akadémia Utánpótlás Központját, amelyhez kapcsolódóan a kispesti lakosok számára
ingyenesen használható új rekreációs terület és futókör is helyet kapott a létesítmény
mellett.

A Magyar Labdarúgó Szövetség fővárosi spoföejesztésí programot dolgozott ki,
amelynek keretében az önkormányzatokkal egyfötmüködve futballpályákat
Iétesítenek, újítanak fel, valamint fejesztik az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát is. Ezt
a programot támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és ezen program
keretében újul meg a KAC pályán a labdarúgópálya és hozzá kapcsolódóan az
őltÖzök, mintegy 200 millió forint értékben.

A kormány még 2016-ban szabadídö-és sportpark létesítési programot indított annak
érdekében, hogy az országban minél több olyan kÖzősségi tér létesüljön, ahol
valamennyi korosztály szabadtéri, íngyenes sportolási lehetöséghez jut. Az erre
alkalmas parkok kíalakítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot
írt ki az önkormányzatok számára, amelyen Kispest is sikeresen szerepelt, ennek
kőszönhetően kormányzati forrásból 150 nm-es, gumiborítású, 15 szabadtéri
fitneszeszközt magába foglaló szabadidö-és sportpark fog létesülni 2019-ben a
Csokonai utcai területen.

Egyéb segítség a kispestieknek

Ugyan nem kapcsolódík szorosan a fejlesztéspolitikai tanácsnokí munkámhoz, mégis
fontosnak tartom megemlíteni az alábbi tevékenységeket is.
A 201 8. évben immár második alkalommal vittünk kispestieket az Emberi Erőforrások
Mínisztériuma által támogatott, fogyatékossággal élok sárkányhaló kupá3ára, amely
rendezvény szervezésében kollégáimmal önkéntesként mi is szerepet vállalunk. 2017-
ben a Kispesti Szociális Szoígáltató Centrum által meg jelőlt gyermekekkel, 201 8-ban
pedig a kispesti fogyatékossággal élőkkel utaztunk a Velencei tóhoz, ahol egésznapos
kikapcsolódást és sportprogramot tudtunk biztosítani azoknak, akik mindezt
önerejükböl nehezebben tudnák elérni.

A kispesti fogyatékossággal élőknek is igyekszem lehetöségeimhez mérten minden
támogatást megadni. A Gyöngyszernek Alapítvánnyal közösen szép hagyományt
tererntettünk, karácsonyí estjükre a 201 8. évben is sor került. Nagy segítség a kíspesti
fogyatékossággal élőket nevelő szülők számára, hogy kezdeményezésünkre az



idősekhez hasonlóan a fogyatékossággal élőknek is ingyenessé vált a nappali ellátás
díja.

201 8-ban immár harmadík alkalommal tudtunk pályázat útján fejenként 15.000 forintos
táborozási támogatást adní, ezfütal 163 kíspesti gyermeknek, a támogatás fedezetét
dr. Gyf5r«;)y István és a Póka Egon Experience hagyományos karácsonyí jótékonységí
koncertjének bevételéböl biztosítottuk. Az elmúlt évek során összesen tőbb száz
kispesti gyermeknek tudtunk anyagi segítséget nyújtaní a nyári szünidö hasznos
eltőltéséhez.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását, egyúttal szeretném megkőszőnni
mindenkínek, aki segítette a munkámat 2018-ban is.

2019. január 28.
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