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Önkormányzati képviselő, 5. választókerület
Tisztelt Pesterzsébeti Polgár!
Magyarország önkormányzati törvénye rögzíti, hogy az önkormányzati képviselő köteles
kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről (Mötv.32.§ (2) bekezdés k, pontja), valamint
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendelet is szabályozza a beszámolási
kötelezettséget.
Mind a törvényi, mind a Szervezeti és Működési Szabályzat által előírt kötelezettségemnek
eleget téve az alábbiakról szeretném tájékoztatni Pesterzsébet lakosságát:
A 2014. október 12-i választásokon az a megtiszteltetés ért, hogy Pesterzsébet 5.
választókerületének egyéni képviselője lettem az Önök bizalmából. Születésem óta a
kerületben élek, ezért fontosnak tartom, hogy képviselői munkám során lokálpatriótaként
szolgáljam a kerület lakosságát. Szülőként és nagymamaként mindig fontosnak tartottam a
szociális ügyek felkarolását, valamint a családok és fiatalok támogatását. A Szociális
Bizottság tagjaként – az MSZP-DK döntése alapján csak két főt delegálhattunk a 12 fős
bizottságba - ennek szellemében végzem munkámat. Bizottsági tagként örömmel segítettem
annak a pesterzsébeti családnak, akik három ikerlányt nevelnek, és közreműködésemnek
köszönhetően az önkormányzat átvállalta a HPV elleni vírus oltóanyagának költségeit.
A választókerületemben található Kerekerdő óvodában szülői összefogás segítségével
megújult a tetőszigetelés, és megtörténhetett az épület energetikai korszerűsítése. A
Mákvirág óvoda belső tereinek felújítása is megtörtént.
Több megkeresést kaptam választókerületem és Pesterzsébet lakosságától a házak előtti
járdák karbantartásával kapcsolatosan. Az érintett lakosokkal együttműködve többszöri
utánjárásomnak köszönhetően végül sikerült a hozzám bejelentett járdahibák többségét
kijavíttatni. Ezen a területen van még tenni való bőven, ezért szeretném, ha a járdák
karbantartása folytatódna a választókerületemben és a kerületben egyaránt. Éppen ezért
arra kérem az itt élőket, hogy fogadóórámon vagy elektronikus levél formájában keressenek
meg, és jelezzék felém a problémás, kijavítandó járdákat és úthibákat.

A Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatóval rendszeresen egyeztetek az utcai illegális
hulladékok elszállításról. A nagy nyári viharok után a járdák, utak zöldhulladék
mentesítéséhez is kértem a szociális foglalkoztató segítségét. Mivel fontosnak tartom a
problémák alapos és pontos ismeretét, ezért a hozzám beérkező bejelentéseket személyesen
is megtekintettem. Itt szeretném megköszönni Adorján Csilla és kollégái lelkiismeretes
munkáját.
Lakossági panaszokra hivatkozva kezdeményeztem a Határ út - Mártírok útja
kereszteződésében felszerelt közlekedési lámpa miatti forgalomtechnikai felülvizsgálatot.
Mivel választókerületem az Illatos úti Budapesti Vegyiművekhez közel eső terület, ezért több
alkalommal tájékoztatást kértem az ügyben illetékes Pest Megyei Kormányhivatal
vezetőjétől. Az itt élők szempontjából is jó hír, hogy a kormány gyors intézkedésének
köszönhetően a vegyiművek területéről az összes veszélyes hordó elszállítása 2016
januárjában befejeződik.
Az itt élő családok és idősek, valamint gyermekeink védelme is nagyon fontos számomra. A
kormány is mindent megtett az elmúlt években ennek érdekében. A hozzám érkező
közbiztonságot érintő panaszokat a körzeti megbízottnak minden esetben közvetítem, akivel
kiváló emberi és szakmai kapcsolat alakult ki. A választókerületben felmerült problémákat jól
ismeri, és lelkiismeretesen segíti munkámat.
Képviselői munkám során támogattam azokat a kerületi kormányzati fejlesztéseket,
melyeknek köszönhetően napjainkban több intézményünk megújul. Szeretném kiemelni az
Ady Endre utcai Szakrendelő energetikai fejlesztését, mely az épület szigetelését és a
nyílászárók cseréjét foglalja magában. Az Ady Endre utcai Bölcsőde, valamint a Lázár Vilmos
Általános Iskola felújítási munkálatai is a kormány által meghirdetett Széchenyi 2020
program keretén belül valósultak meg.
A Fidesz és annak frakciójának képviselőjeként fontos számomra az itt élők véleménye, ezért
a fogadóóráimon mindig megtalálhatnak. Kérem, a jövőben is forduljanak hozzám
bizalommal!
A fogadóórák helyszíne: Fidesz Iroda (1201 Budapest, Kossuth L u. 37/a)
Minden hónap első szerdáján 17-19 óráig, vagy időpont egyeztetéssel a 06-20-341-1138-as
telefonszámon.

Budapest, 2015. november 25.
Köszönöm eddigi bizalmukat!
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