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Megválasztásom után az alábbi tevékenységekben intézkedtem. A személyes
neveket a személyes szabadság értelmében monogrammal jelöltem, a teljes
nevek személyes dokumentumomban megtekinthetők a jogosultaknak. A
beszámolóban nem írtam be az utak, utcák javítását, aszfaltozását a
körzetemben, mert azt Pesterzsébet Önkormányzata beszámolójában
megtekinthetők.
Szociális ügyek: a Magyar Állam által nyújtott szociális üdülések igénylésében
segítséget nyújtottam.
Lakásügyek: Cs. L. Nagy Sándor J.u: lakásügyének segítése, problémák
tisztázása,az ügy még folyamatban van.
Sz. J. Baross u: lakásfizetési levelezés segítése, megoldása.
Bné É. Baross u: lakásügyében segítés.
S. É. Barkó u: lakáscsere kérelemben segítségnyújtás.
Kis piac helyzetének vizsgálata.
Temetési segély ügyek intézésében segítség: V. G. és B.I. ügyében.
Munkalehetőségek keresése: H.Jné, P.Tné, K.M. és további öt esetben.

Művészek kéréseinek tolmácsolása: H.S., V.J.,F.E., Csili szakkörök, stb.
Reformkori utcatárlat szervezésében segítség, szponzori támogatás.
Családvédelemmel kapcsolatos munkalehetőség kérése: S.T. és egyéb ezzel
kapcsolatos segélykérések intézése három esetben.
Intézményi kérések segítése: Zeneiskola lépcsőház festésére, egyéb apró ügyek.
Óvodai, iskolai felvételekben segítségnyújtás: 6 esetben óvodákban, 3 esetben
iskolákban való választás, felvétel ügyében. Más esetekben középiskolai
felvételeknél tanácsadás.
Egyéb ügyek: Gné Zs. panaszában utánajárás: sugárzás a Topánka utcánál (T‐
com), fák letarolása, nem szakszerű módszerekkel.
Elefánt‐házba kutya ügy, kutyafuttató, parkolási ügy megoldása.
Klapka téri templom ügye, pályázat figyelemmel kísérés.
Berkenye stny: park rendbetétele (vandál módon félbetörték a fákat, bokrokat),
kutyasétáltató fertőtlenítése; Berkenye stny. előtt kerthez vadászkerítés,
lakossági kérés tolmácsolása; veszélyes fa kivágásának elintézése a Szociális
Foglalkoztatótól.
Szemét elhordatása a szelektív hulladékgyűjtők mellől, Vágóhíd u., Ady Endre,
Dessewffy u., Pöltenberg u., stb. és egyéb „lerakó” helyekről.
Wesselényi u.‐ban parkolás biztosításának figyelemmel kísérése, hogy ne
álljanak a mozgássérült lakó kijelölt helyére, Rendészeti Osztálytól, továbbá
utcák, terek rendjének figyelemmel kísérése, biztosítása (szabálytalanságok
terén)
Forgalmas helyeken az autók kiláthatóságának biztosítása több területen:
Török Fl., Madách u., stb. sövények lemetszése.
„Fekvő rendőrök” karbantartásának lakossági kérés tolmácsolása.
A Török Flóris u. 116.sz. alatti vegyi üzem létesítésének teljes körű
megvizsgálása lakossági panaszra, folyamatban.

Klapka utcai villamos zajszint panaszok utánajárása. Bizonyos területeken
időnként megjelenő elviselhetetlen szag bejelentése ( Klapka, Vágóhíd, Baross
u.), intézkedés.
Fogadó órákon és egyéb találkozási alkalmakkor:
Bármikor rendelkezésre állok személyesen, telefonon, e‐mail‐on, face‐book
elérhetőségen, kihelyezett fogadóórákon.
Legtöbb esetben személyes ügyekben keresnek meg, egyedi panaszokkal,
kérésekkel, melyeknek megoldásában kérnek segítséget, segély‐,
álláskeresésekben, kutyaproblémáknál, levegőszennyezettség ügyeiben és
különböző sajátos kérések megoldásában.
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