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Beqyámoló a feilesytéspolitikai tanácsok 2016. évi munkáiáról

Önkormányzati lakások helyzete - lakáskoncepció és új lakásrendelet

Önálló képviselő indífüányban kezdeményeztem még 201 5-ben Kispest lakáskoncepcíójának
megalkotását. Fogadóórámon nagyon sok lakásproblémával küszködő család keres. Több
olyan ügy került napvílágra, amelyben a rászorulóknak nem tudott biztosítani lakást az
önkormányzat, vagy csak olyan lakást tudott ajánlani, amely a vizes, penészes falak miatt
egészségre ártalmas, vagy - például fföési rendszer, kazán, csaptelepek, villanyvezetékek,
stb. hiányában - rendeltetésszerü használatra alkalmatlan volt. Az önkormányzat
tulajdonában álló lakásállomány meglehetősen leromlott állapotban van, ezért önálló
képvíselőí indítványban kezdeményeztem egy átfogó lakáskoncepció megalkotását. Az
önkormányzatí bérlakás-rendszer fenntartása meglehetősen költségigényes, de álláspontom
szerínt az önkormányzat, ha felvállalta, akkor megfelelő színvonalon kell rnüködtetnie azt. A
2015. évben leadott előterjesztésem kapcsán megíndult munka áthúzódott a 2016. évre is.
Számos munkacsoporti megbeszélésen vettem részt, ahol megfogalmaztam frakciónk
álláspontját a kézülő lakáskoncepcióval kapcsolatban. Sajnos elenyésző azon javaslatok
száma, amelyet a városvezetés beépített a koncepcíóba. A munkacsoporti
megbeszéléseken elhangzott, hogy a bérlakások leromlott rnüszaki állapotának egyik oka,
hogy a bérlők nem engedik be az önkormányzat munkatársát a bérleményellenőrzésre.
Javasoltam, hogy a szerződésbe kerüljön bele, ha ezen tekintetben nem együttmüködő a
Iakás bérlője, az akár a szerződés felbontását ís maga után vonhatja. Ezt a javaslatomat
támogatta a munkacsoport, az ezt követően kötendő szerződésekben ez a kitétel már
szerepelríí fog. Nem támogatta ugyanakkor a városvezetés frakciónk azon javaslatát, hogy a
fíatal házasok, családalapítás előtt álló párok első lakáshoz jutását segítse az önkormányzat,
amelyre jóval korábban a ,,Fecske-ház" forrnájában már volt példa a kerületben. A
lakáskoncepcíóval összességében nem tudok egyetértení, mert álláspontom szerínt ahhoz,
hogy koncepciőt fogalmazzunk meg a közel 800 ingatlanból álló lakásállomány tekintetében,
először azok állapotáról kell teljes képet kapnunk, a rnüszaki állapotfelmérés azonban nem
valósult meg. Ennek hiányában nem tudhatjuk azt sem, mely lakásokat lehet
rendeltetésszerü állapotba hozni, és azt sem látjuk, mennyí a lakások fenntartásának
négyzetméterenkéntí bekerülése. Véleményem szerínt így nem lehet tervezni. Híányoltam a
koncepcíóból a teljesen egyértelmü irányvonalakat, célkitüzéseket ís. Mindezzel együtt
támogatandónak tartom, hogy javaslatomra az önkormányzat érdemben elkezdett foglalkozni
a bérlakások helyzetével, kérdésével. Az elfogadott lakáskoncepciő és új, lakbéremelést
eredményező lakásrendelet megalkotása kapcsán két dologra hívtam fel a városvezetés
fígyelmét. Az egyik a lakások bérleményellenőrzése, amelyet jelenleg már kettő, de sokáíg
egy munkatárs végzett. A lakások ellenőrzése az állagmegóvás miatt fontos csakú?
megfelelő minőségben és rendszeresen végzett karbantartás. Míndkettő az ön?án'?7'$ 'i
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vagyon megóvása érdekében elsődleges fontosságú, ezért ezek előtérbe helyezését kértem
a városvezetéstől.

Szintén a bérlakások kapcsán voltam az önkormányzat munkacsoportjával helyszíni
bejáráson a Kossuth tér 23-24. szám alatti, önkormányzati tulajdonú társasházat, amelyet
értékesíteni kíván az önkormányzat. A 19 lakást magába foglaló társasház lakásainak
állapota - penészes falak, széttöredezett, parketták, ázások nyomai - megerősítették
álláspontomat, hogy az állagmegóvásra, az önkormányzati vagyon megóvására az eddíginél
nagyobb figyelmet kell fordítaní. Mindezzel együtt ön.ílök, hogy az önkormányzat a
lakásállomány kérdésével foglalkozik.

Iskolák, óvodák és bölcsődék felújítása

Számos helyszínbejáráson vettem részt 201 6-ban az önkormányzat vezetésével. Végigjártuk
szinte valamennyi óvodát, bölcsődét, ahol a legkülönbözőbb problémákkal szembesültünk;
van, ahol az óvoda mérete nem éri el a szükségeset, de bővítésre fizikai korlátok miatt nincs
lehetőség. Sok helyütt probléma az udvar szegényes állapota, egy-két helyen
balesetveszélyes a burkolat, vagy épp hiányzik az előírás szerinti, több helyen a beázás
okoz gondot, nem egy intézményben a nyílászárők is megérettek a cserére, azok néhány
helyen már nem nyithatóak, be vannak szögelve. Az előző évhez hasonlóan 2016-ban is,
amikor csak lehetőségem adódott, javaslatot fogalmaztam meg annak érdekében, hogy az
önkormányzat biztosítson magasabb forrást az iskolák, óvodák és bölcsődék felújítására -
sajnos mindhiába. Ezért is örülök kifejezetten annak, hogy Gajda Péter polgármester
legutóbbi testületi ülésen elhangzott tájékoztatója szerint az idei költségvetésben - amelyet
csak jelen beszámoló készítése után tárgyal a testület -, az eddigi 100 millió forintnál jóval
több, 500 millió forint áll majd rendelkezésre, most már csak az óvodák és bölcsődék
felújítására.

A helyszínbejárásokon tapasztaltak alapján több intézmény tekintetében külön
intézkedést is kértem a városvezetéstől.

A Vass Lajos Általános Iskola helyszínbejárást követően fényképekkel dokumentált levelet
küldtem Gajda Péter polgármesternek, kérve mielőbbi íntézkedését. Az iskolában azok az
ablakok, amelyeket nem cseréltek le új nyílászáróra, nem nyithatók-csukhatók. Az
íllemhelyiség ajtaja több helyen be van törve. Az udvaron balesetveszélyes a burkolat, mert
felnyomta a fa gyökere. A tornaterem burkolata színtén balesetveszélyes, mert fel van
szakadva több helyütt. A beépített szekrények ajtaja nem egy helyen le van srakadva mert
tönkrement a több évtizedes zsanér. Az iskolában meglehetősen sötét van, elavult a
világítás, de sok helyütt csak az egyik fénycső ad fényt az armatúrában: Az iskola
igazgatónőjének elmondása szerint az udvaron nagyobb esőzések idején rendre áll a víz,
mert amióta a mföüves pályát megépítették, nincs lehetősége az esővíznek elfolyni. Az
iskola udvara mellett lévő egykori gördeszkapályán lévő vízcsap eltört, ezért elzárták a vizet
- ezzel azonban elzárták az egy vezetéken lévő, szomszédos kutyafuttató vízvételi
lehetőségét is. A vízcsap megjavításával a szomszédos kutyafuttatóban is müködne a kis
kút.

Az Eötvös iskolában szülői megkeresés kapcsán jártam. A szülők azért fordultak hozzám
segítségért, mert az iskola egyik osztályterme (4. b) többször beázott már, a falon és a
beépített szekrényen belül az ázás nyomai, illetve annak kapcsán a penészesedés sajnos jól
kivehetők voltak. A szülők elmondása alapján a Vamüsztől azt a tájékoztatást kapták, hogy a



beázás okát megszüntették, a termet már többször kifestették, és amint kiszárad a fal, ezt
ismét meg fogják tenni. A szülők azt kérték tőlem, nem elég a festés, hanem a penészedést
előtte el kell távolítaní a falról. A teremben érezhető a penész szag, az osztály asztmás
tanulóját elmondásuk szerint nem egyszer haza kellett küldeni tamtás közben, mert befulladt.
Az iskolában emellett nagyon sok helyen alig van fénye a világításnak, a fénycsövek
használtak, a tanteremben nagyon kevés a fény a gyerekeknek. Levelemben a tanterem
mielőbbi penészmentesítésére és a nem rnüködő, illetve fényt már alig adó fénycsövek
cseréjére kértem a polgármestert.

A Tarka-barka Óvoda Zoltán utcai telephelye kapcsán az udvari homokozők lefedése
érdekében kértem a városvezetés sürgős intézkedését. A homokozókból ki-be járnak a
macskák, sajnos ott végzik el a dolgukat is, ami a gyermekekre nézve nem veszélytelen,
főleg, ha oltatlan, féreghajtáson nem átesett, gazdátlan macskákról van szó. A kisgyermekek
egészsége érdekében takarófólia vásárlását kértem az önkormányzattól, egyben kértem,
hogy valamennyi óvodában, ahol a macskák bejárása problémát jelent és nincs megoldva a
takarás, vásárolja meg a fóliákat az önkormányzat.
Az Eszterlánc Bölcsőde 1-es csoportszobájában es«" után folyamatosan állt a víz, a
nevelőknek ki kellett pakolniuk a bútorokat, szőnyeget, hogy meg tudjon száradni. Ez
esetben is kértem a városvezetés azonnali intézkedését.

A tavalyi évben több alkalommal egyeztettem a KLIK tankerületí ígazgatójával, aki végigjárta
valamennyi intézményt, és az igazgatók által összesített hibalista alapján levélben fordult az
önkormányzat vezetéséhez, azonnali intézkedést kérve az iskolák felújítása kapcsán. A KLIK
átszervezését követően személyes egyeztetésen voltam az új tankerületi igazgatónál,
figyelmébe ajánlva az elődje által összesített hibalistát, és egyúttal a kispesti iskolák felújítási
munkái kapcsán kérve támogatását, együttrnüködését.

Pályázat-előkészítő munkában való részvétel

Az önkormányzat valamennyí olyan, fejlesztéssel kapcsolatos, pályázati előkészítő
megbeszélésén részt vettem, amelyre meghívást kaptam. Itt lehetőségem volt
megfogalmazni javaslataimat, észrevételeimet a pályázat tárgyát tekinfüe is. Részt vettem
többek között az óvodai felújításokkal kapcsolatban a VEKOP-6.1.1. kiírás kapcsán tartott
megbeszélésen, amelyen a Mézeskalács Óvodával pályázott az önkormányzat. Részt
vettem a Nemzeti Gazdasági Minisztérium által kiírt pályázat előkészítő, egyeztető
megbeszélésén, amely pályázaton a Mesevár Óvoda Zrínyi utcai telephelyével indult az
önkormányzat. Részt vettem ezen felül a Fövárosi Önkormányzat által kiírt Tér Köz 2016-os
pályázati felhívás kapcsán a wekerlei kispiac felújítása és a Többfunkciós KRESZ-és
közösségi park kialakítása círnnj pályázatok előkészítése keretében szervezett közösségi
tervezéseken. Valamennyi egyeztetésen megfogalmaztam javaslataimat.

Óvodai férőhelybővítés - református óvoda

A 2016. évben próbáltam segíteni a Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert
Óvodája bővítésének ügyét. Fontosnak tartottam ezt több minden más ok mellett abból a
szempontból is, hogy az önkormányzat pályázat-előkészítő megbeszélésein rendre felmefült,
hogy Kispesten nincs elég óvodai férőhely. A Templom téren már rnüködő óvoda bővítésére
adtak be pályázatot, amelyben az önkormányzat Esze Tamás utca 65-67. szám alatti
ingatlanát jelölték meg bővítési helyszínként. A helyszín bíztosítása, illetve az ott müködő



Pedagógiai Szakszolgálat esetleges elhelyezése kapcsán folytattam tárgyalásokat, illetve
részt vettem a lehetséges helyszínek - volt BMI (József Attila u. 74.) és a Vigadó -
épületének bejárásán a Pedagógiaí Szakszolgálat, a KLIK és az önkormányzat illetékeseivel.

Minisztériumi egyeztetés pályázati sikeresség érdekében

A kormány a 101 1/2016. (1.20.) számú határozatában megállapította a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program (VEKOP) éves fejlesztési kereteit, amelyen belül a VEKOP
6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése c. pályázaton
belül közel 8 mílliárd forintot szán óvodafejlesztésre, bővítésre. Ezen a pályázaton a
Mézeskalács óvoda bővítésével índult az önkormányzat, de ugyanezen pályázati
lehetőségből szeretett volna forrást elnyerní a Kispest-Központi Református Egyház is a
Szőlőskert Református Óvoda bővítéséhez, amelyhez az önkormányzattól kapna helyiséget.
Kispest önkormányzatának képviselő-testülete a 231/2016. (IV. 21.) számú határozatával
felkért engem, mint Kispest fejlesztéspolitikai tanácsríokát, hogy az önkormányzat és a
református egyház pályázatainak síkerének biztosítása érdekében folytassak tárgyalásokat a
felelős szervekkel, ezáltal csökkentve annak veszélyét, hogy a két pályázat gyengítse
egymást, és ezen tárgyalásokról számoljak be a képviselö-testületnek. Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztésí Minisztérium parlamentí államtitkára elmondta, meglepődéssel
tapasztalta, hogy nem a polgármester keresi fel őt személyesen, és ha már ezt az utat
választotta a kispesti testület, nem a polgármester tesz lépéseket annak érdekében, hogy a
meglehetősen rossz állapotban lévő íntézményhálózatát megújítsa. Elmondta sok egyéb
mellett, hogy a pályázatok elbírálását szakmai alapon egy szakértői kör végzi, a nyertes
pályázatokat nem ismeretségi alapon, vagy lobbieröhöz mérten választják ki. Sokan
pályáznak köztük olyan kistelepülések is, ahol az önkormányzat lehetőségei messze
elmaradnak egy fővárosi kerületétől. Mindezzel együtt megerősítette, bízik benne, hogy
Kispest síkeres lesz a pályázaton.

Szabadidős és Egészség Sportpark Felrö Kirpesten

Gajda Péter polgármesterrel közös előterjesztésben kerdemén>rertük, hogy Kispest
pályázatot nyújtson be szabadidős és egészség sportpark kíalakítására Felső-Kispesten.
Magyarország kormánya a tavalyi évben elíndította a Nemzeti Szabadidős - Egészség
Sportpark programját, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb település rendelkezzen olyan
szabadtéri sportolásra alkalmas parkkal, amely testedzésre és kikapcsolódásra ad
lehetőséget valamennyi korosztály számára. Kezdetben a korábban is sportolási,
kikapcsolódási célra alkalmas, a Derkovits utca felett húzódó erdőrész pályázatba történő
bevonásán gondolkoztam, ennek kapcsán tárgyalásokat is folytattam a Pilisi Parkerdő Zrt-
vel. Ugyanakkor a programban csak önkormányzati tulajdonú területtel lehetett csak részt
venni, így új, szabadidős sportparkra alkalmas hely keresésében nyújtottam segítséget a
szakirodának. A pályázatot végül a Vass Lajos iskola feletti területen, a Csokonai utca felsö
részén kialakítandó szabadidős sportparkra nyújtotta be az önkormányzat. Azt kifejezetten
sajnálom, hogy a kezdetben Gajda Péter polgármesterrel közösen jegyzett előterjesztésünk
később önálló életre kelt, így az én tájékoztatásom nélkül a végső tervekből kikerült a
futópálya, amely megítélésem szerint nagyban csökkenti a pályázaton történő eredményes
szereplés esélyeit. Minden bizonnyal előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek nemcsak
szabadtéri sporteszközöket képzelnek el a parkban, hanem futópálya is szerepel az
elképzelések között.



Wekerlei sportpálya, strandröplabda-csarnok, uszoda kültéri medence

Nem tagként, csak érdeklődő képvíselőként részt vettem a Wekerlei Zoltán utcai sportpálya
bérbeadását előkészítő pályázati munkacsoport ülésein. Amennyiben emlékezetem nem
csal, egy ezzel kapcsolatos megbeszélésen, de elképzelhető, hogy a lakáskoncepciót
tárgyaló munkacsoport ülésén szó esett az uszoda kertjébe tervezett strandröplabda-csamok
tervezéséről is. A megbeszélésen elhangzott a városvezetés részéről, hogy nem tartja
rentábilisnak és a kispestiek érdekét szolgáló fejlesztésnek az elképzelt beruházást, hiszen
azt sokkal inkább szolgálja a kültéri medence, amely a kispestíek nagy részének jelenthet
kikapcsolódást a nyárí ídőszakban. Ezen beszélgetést követöen javasoltam, hogy
amennyiben ebben az irányban gondolkozik a városvezetés, javaslom, hogy telepítsünk az
uszoda kertjébe a kültéri medencék szomszédságába kültéri fitneszeszközöket, hogy az
uszodába látogatók ne csak az úszásnak, hanem az erősítésnek is hódolhassanak ebben az
önkormányzati intézményben is. Bízom benne, hogy javaslatomat megfogadva, a kültéri
medence elkészültével fítneszeszközök ís kikerülnek az uszoda kertjébe. A meglévő
strandröplabda-pálya kapcsán lakossági kezdeményezésre felhívtam a városvezetés
figyelmét arra, hogy a meglévő pályán zajló versenyek zavarják a környék lakosságát,
hangos a zene, száll a por. Polgármester úr megígérte, foglalkoznak a zajvédelem
kérdésével, és nem lesz még egy olyan rendezvény Kispesten, amely zavarhatná a lakók
nyugalmát.

Határ úti buszvégállomás

Mint ismeretes, a Határ útí buszvégállomás környezetének rendbetétele az előző választási
ciklusban, a Fövárosi Önkormányzat és a BKK beruházásában kezdődött meg. Sajnos a
területen lévő pavilontulajdonosok annak ellenére nem hagyták el a területet, hátráltatva
ezzel a beruházás befejezését, hogy közterület-foglalásí engedélyük évekkel ezelőtt lejárt -.
A felújítás félkész állapotban megrekedt a bírósági perek végéíg nem is várható
előremozdulás. A buszvégállomáson kialakult áldatlan állapotok miatt nem egy alkalommal
levélben fordultam az illetékes Fővárosi Önkormányzat vezetéséhez, hogy a végállomáson a
jelen körülmények között kezelhető áldatlan állapotokat - szemét, cígarettacsikkek, stb. -
szüntessék meg. A helyzet íllusztrálásaként csatolom a helyszínen 2016. április 8-án készült
képeimet. Bízom benne, a helyzet mielőbb rendeződik, és a jogi eljárások végeztével be
lehet fejezni a félbehagyott beruházást.

KÖKI MÁV-állomás

Még 2015 végén a MÁV ílletékeseihez fordultam, kérve a végállomás felújítását, illetve a
balesetveszélyes lépcsők mielőbbi javítását ís, hiszen az nem várathat magára a teljes
végállomás felújításáíg. Örömmel láttam, hogy a MÁV megkezdte a balesetveszé!yes
Iépcsők felújítását. A tájékoztatás szerint a teljes felújításra várhatóan 20'l8-2019-ben kerül
sor.

Csapadékvíz-elvezetés a Kertvárosban

A 2015 nyarán történt hatalmas víhar és esőzés során Kíspest hagyományos részén a
házakat elöntötte a víz, az udvarok víz alatt álltak, a lakásokban a lefolyóbókból áramlott
vissza a csapadék. Még akkor a Fővárosi önkormányzathoz fordultam a probléma kapcsán.
A korábban a főváros által megépített csatornából egy kb. 200 méteres szakasz hiányzik,
mert tulajdonjogí viták míatt nem tudták befejezni a kialakítást. A Fővárosí Önkormányzat



ílletékeseitől a 2016-os évben is folyamatos tájékoztatást kértem, és sürgettem a beruházás
mielőbbi befejezését.

Lámpás kereszteződés a Vas Gereben és Ady Endre, valamit a Kossuth Lajos és
Nádasdy utca kereszteződésében

Lakossági kezdeményezésre aláírásgyüjtést kezdtünk annak érdekében, hogy a Kossuth
Lajos és Nádasdy utcák kereszteződésében közlekedési lámpát telepítsen a főváros. A
kereszteződésben nagyon sok baleset történík, így a lámpa tervezése már az előző
ciklusban is felmerült. Tekintettel arra, hogy a közlekedési lámpa meglehetősen
költségígényes, kértem Gajda Péter polgárrnestert, hogy szorgalmazza mínd ezen a helyen,
mind a szintén veszélyes Vas Gereben utca és Ady Endre út kereszteződésében
közlekedési lámpa telepítését a fővárosnál. Polgármester úr azt ígérte, mivel a telepítéssel
maga is egyetért, és az a programjában is szerepelt, képviseli a lakók kérését a Fővárosi
Közgyülés előtt. Addig is, a balesetveszélyes kereszteződésre fígyelmeztető megkopott,
sárga jelzés újrafestését kértem a fővárostól, amelyet szinte pár napon belül teljesítettek.

Lakótelepi kis parkok fejlesztése

Önálló képviselői előterjesztésben kezdeményeztem a kis lakótelepi parkok rendbetételét.
Még 2014-ben frakciónk kezdeményezte több helyen - a Nagysándor József és Árpád, a
Széchenyí és Toldy, a Klapka és Irányi utca tízemeletes házai között, valamint a József Attila
u. 71-73. házak mögötti területeken, valamint a Széchenyi utcában az óvoda és bölcsőde
mögötti zöld sávban a kisebb parkok fejlesztését. A tervek még akkor elkészültek, ám abban
érdemí előrelépés az elmúlt években nem történt. Önálló képvíselői indítványomban ezeken
a helyeken a rozsdás híntaállványok, beton pad-és asztaímaradványok bontását és a terület
megújítását javasoltam. A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a lakossággal való
egyeztetés után még ídén kezdődjenek meg a szóban forgó helyeken a felújítások.
Ugyanezen előterjesztésemben javasoltam, hogy a 2014 szeptemberében megszavazott, de
azóta végre nem hajtott Karton utcai játszótér bekerítését és felújítását is kezdje meg az
önkormányzat.

Térfigyelő kamera kihelyezésének kezdeményezése

2015-ben önálló képvíselői előterjesztésben kezdeményeztem az elavult térfigyelő
kamerarendszer korszerüsítését és bővítését. Közel 100 egyedi lakossági igényt tart nyilván
az önkormányzat, amelynek nagyon nehéz eleget tenní, de hagyományos Kíspesten
lakosság megkeresés és aláírásgyüjtés nyomán egyéni képviselőí előterjesztésben
kezdeményeztem egy hagyományos kíspestí utcában a térfigyelő kihelyezését, amelyet
szakmai szempontból a rendőrség ís indokoltnak tartott. A városvezetés tájékoztatása szerint
ebben az évben kikerülhet a területre a térfigyelő.

Fák telepítése a Hunyadi utcában

Szintén lakosságí megkeresést felkarolva a hiányzó fák pótlására és sövények telepítésére
kértem fel a Főkert Zrt-t. Előzetes igényfelmérést végeztünk a Főkert munkatársával,
személyesen jártunk végíg valamennyi lakót a Hunyadi utca teljes hosszában, és egyenként
írtuk össze az igényeket. A Főkert szakértője megjelölte a helyeket, ahová fák telepítése
Iehetséges, illetve ahol fát nem szerettek volna, sövények ültetését ajánlotta fel a Főkert Zrt.,



amelyek nyírásáról a lakóknak kell gondoskodniuk. A fákat november végén ültette ki a
Főkert Zrt. Az új növények segítenek a forgalmi zaj zavaró hatásának csökkentésében, a
szálló por megkötésében.

Civilek háza - mellékhelyiség felújítása

Testületi ülésen kértem a városvezetést, hogy a civilek házának, azaz a Kispesti Kaszinónak
a mellékhelyiségét tegye rendbe az önkormányzat, mert úgy vélem, annak állapota nem
méltó a kispestiekhez. Megemlítettem, hogy a KMO a saját költségvetéséből a nyár folyamán
kifestette az ingatlant, és rendbe hozta a parkettát is, de segítse ezzel az önkormányzat a
KMO-t, hogy átvállalja a meglehetősen rossz állapotban lévő vizesblokk felújítását. A
testületi ülésen elhangzott, hogy megközelítőleg 3 millió foríntba kerülne a felújítás, Gajda
Péter polgármester legnagyobb örömömre azt ígérte, hogy ha a költségvetés engedi, el
fogják végezni a munkát.

Adományok, fejlesztések támogatása

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem önkormányzati, hanem egyéb forrásból is sikerült
kispesti nevelési intézményt támogatni. Az Eszterlánc Bölcsőde sószobájának kialakítását
támogattuk 150.000 Ft-tal dr. György István kormánymegbízott jótékonysági koncertjének
bevételéből, amelyet immár évek óta minden évben december elején szervezünk. A szülők
és a nevelők által összeadott pénzt kevés volt a sószoba kialakításához, de az adománynak
köszönhetően ki tudták alakítani a kicsik egészségét támogató egységet. Képviselői
költségtérítésem terhére - frakciótársaimmal közösen - a Tarka-Barka Óvodának
készségfejlesztő eszközöket, játékokat vásároltunk, és szintén a költségtérítés terhére - sok
egyéb más ajándék mellett - sporteszközöket vittem ajándékba karácsonyra a Gyermekek
Átmeneti Otthonában élőknek.

Gulág-emlékmü Kispesten

Végezetül szeretném megemlítení egy, a Kispesti Társaskör Egyesület szervezésében, a
kormány által meghirdetett ,,Szovjetuníóba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékéve" keretében a Gulág Emlékbizottság támogatásával a szovjet
kényszermunkatáborok áldozatainak, a Málenkij robotra lehurcoltak emlékrmjvének
felállítását Kispesten. Az emlékrnü Vénusz Gergely és Hermann Zsolt szobrászrnüvész
munkája. Az egyesület pályázatí forrásból állítja fel az emlékrnüvet, amelynek
avatóünnepségére 2017. február 24-én kerül majd sor. Az önkormányzat partnerséget vállalt
e nemes kezdeményezésben, és a terület biztosításával, valamint az alap elkészítésével
járul hozzá az emlékmü felállításához. Az emlékmü felállításával kapcsolatos mindennernü
előkészítési munkát magam végeztem Főépítész Asszony, a Zöldprogram Iroda és a
kapcsolódó szakirodák munkatársaival. Itt szeretném megköszönni dr. Bernát Péter
kabinetvezetőnek, hogy a hivatal részéről menedzselte a projektet, és valamennyi
résztvevőnek a segítőkészségét. Köszönöm a város vezetésének és valamennyi
képviselőtársamnak a támogatást, hogy a szovjet kényszermunkatáborokba hurcolt mintegy
600-800 ezer honfitársunknak emléket állíthatunk Kispesten.



A képviselő-testület szervezeti és rnüködési szabályzatának lt melléklete 1. pontja
szabályozza a fejlesztéspolitikai tanácsnok feladatait is. Ezek:

1.1. Részt vesz a őnkormányzat városfejlesztési koncepciójának kidolgozásában,
figyelemmel kíséri az ebből adódó feladatok végrehajtását, szükség esetén a megvalósítás
érdekében a polgármesternél intézkedést kezdeményez.
1.2. Véleményezí a képviselő-testület, illetve a Várospolitikai, Városüzemeltetésí és
Rendészeti Bízottság elé kerülő városfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéseket, részt vesz
ezen előterjesztések kidolgozásában, és figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását.
1 .:3. Figyelemmel kíséri és segíti a Polgármesteri Hivatal pályázati referenseinek munkáját.
1 ,4, Segítséget nyújt a hazai és európai uniós pályázatok előkészítéséhez.
1.5. Figyelemmel kísérí a Polgármesteri Hivatal városfejesztéssel kapcsolatos
tevékenységét, intézkedést kezdeményezhet a polgármesternél, ha a képviselő-testület
döntésétől való eltérést, vagy a szükséges íntézkedés elmulasztását észleli.
1 .e. Kapcsolatot tart a városfejlesztésben érintett nem önkormányzati szervezetekkel.

A 2016. évben ís igyekeztem feladataímat legjobb tudásom szerint, a fenti feladatpontokhoz
igazodva, Kispest érdekében végezni. Köszönöm a hivatal dolgozóinak, a szakirodák
munkatársainak, képviselőtársaimnak, hogy segítik a munkámat. Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

2017. február 7.

Tísztelettel:

Fejesztéspolitikaí tanácsnok
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