
Beszámoló a 10. körzet képviselői munkájáról 
 
A képviselői munkáról szóló törvény legutóbbi változása tette kötelezővé, hogy a képviselők 
beszámoljanak munkájukról nemcsak a választóiknak, hanem az egész közösségnek. 
A 2014-es választáson az újonnan átalakított 10-es választókörzetben indultam, amely részben 
egyezik korábbi választó körzetemmel, így a korábban megkezdett munkát is folytattam. 
Mindenkor az ott lakók érdekeit néztem, igyekezve összehangolni az egész erzsébeti közösség 
érdekeivel. Számomra fontos, hogy a korábbi képviselői és alpolgármesteri tevékenységem 
során aktívan segíthettem Pesterzsébet teljes csatornázását, útjainak burkolását, az uszoda, a 
Jégcsarnok megépítését. Sokan örültek ezen beruházásoknak. Persze mindig akadnak 
problémák, nem sikerül minden elsőre, de a fejlődés látható és remélem, önöknek is érezhető.  
A választások után, a megalakuló önkormányzatban, több bizottságban vállaltam feladatokat. 
Így tagja lettem a Pénzügyi és a Jogi Bizottságnak, a Szociális és az Oktatási Bizottságnak. A 
bizottságok munkájában aktívan részt veszek, az egy év alatt összesen egy nap hiányoztam 
más elfoglaltságom miatt az aznapi ülésekről. A bizottságok feladata, hogy az 
előterjesztéseket szakmailag megvitassák, előkészítsék a testületi ülést. Ebben a négy 
bizottságban gyakorlatilag minden testületi anyagot előre megbeszélünk, a hivatal dolgozói 
ennek alapján tesznek kiegészítést a testületi ülésen, ha szükséges. Itt fogalmazódik meg a 
módosító javaslatok döntő többsége is. 
A Képviselő-testület megbízott a Civil Tanácsnok feladataival. Ennek keretében 
meghirdettük, és pályázaton szétosztottuk Önkormányzatunk támogatását, mellyel a civil 
szervezetek működését segítettük (négymillió Ft.). Működik a Civil Ház, ahol sok szervezet 
kapott helyet rendezvényeinek megtartására. Megtartottuk az első fórumot is, ahol a megjelent 
civilek egymás munkájával is ismerkedtek. Ezt a gyakorlatot jövőre is folytatni szeretnénk.  
A Képviselő-testület munkájában szintén aktívan vettem részt, valamennyi ülésen ott voltam. 
Az MSZP frakció vezetőjeként szerveztem a felkészülést. Az üléseken helyzetemnél fogva is 
gyakran szólok hozzá. 
Egyéni képviselőként sokan megkerestek kisebb – nagyobb problémával, mintegy 
százhúszan. Sajnos nem mindenkinek tudtam segíteni, például munka ügyben. Mások kéréseit 
folyamatosan intézzük, például a szelektív hulladék szigetek helyzete. Sok kérést sikerült 
teljesíteni a hivatal segítségével, például a kátyúk javítása, fák gallyazása. Sikerrel szűnt meg 
egy sok problémát okozó ruhagyűjtő konténer. Feljegyzéseim szerint a problémák 80 % -át 
sikerült megválaszolni, illetve teljesíteni, de az elintézetlen ügyek között van egyéves ügy is. 
A Civil Fórumon kívül egy lakossági fórumot szerveztem, a Török Flóris utcai Általános 
Iskola átépítésével, további sorsával kapcsolatban. Körzetem húsz éves problémája az üres 
épület sorsa. Évekkel ezelőtt még ingatlanügynököt is küldtünk a német tulajdonoshoz, hogy 
próbálja megszerezni az épületet, sikertelenül. Csak a kiskert takarítását sikerült időnként 
elintézni. Most végre előrelépés történt: Az épületet megvette az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola, és felnőtt képzést terveznek benne. A fórumon bemutatták a terveket (a Török Flóris 
utca felől a látvány nem változik, a hátsó részen – tornaterem-bontás, a helyén és a többi 
részen felújítás, átépítés és építés lesz. 48 férőhelyes kollégiummal, 250 fős nagyteremmel, 
egyszerre 500 fő befogadó lehetőségével épül. A tervek szépek, a tervezők gondos előkészítő 
munkáról számoltak be. A megjelentek szintén örömmel tették fel kérdéseiket, tetszettek a 
látottak. Az elgondolások szerint 2017. szeptember 1-vel kezdődik a tanítás. Ha elkészül, 
Pesterzsébet ezen része jelentősen megújul, átalakul. 
Továbbra is várom megkeresésüket, javaslataikat, kéréseiket. Igyekszem minden esetben 
megnyugtató segítséget, megoldást keresni.  
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