
Tisztelt Lakók! 

 

Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban 
olvashatják képviselői beszámolómat a 2017. november 1. és 
2018. október 31. közötti időszakról. 

Minden hónap harmadik hetében csütörtökön fogadóórát tartok 
a Gyulai István Általános Iskolában, ahol meghallgatom a 
hozzám fordulók panaszait, problémáit. A tőlem telhető módon 
igyekszem mindenkinek segíteni. 

A Testületi üléseken mindig részt vettem, és három bizottság 
munkájában is tevékenykedem. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Informatikai Bizottságban elnökként, a Gazdasági 
Bizottságban alelnökként veszek részt. A Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottságban tagként, továbbá a Választási és 
Etikai Ideiglenes Bizottságban is tagként dolgoztam az idén. 
2018-ban 4 kerületi intézmény vezetőjének megbízatása lejárt, 
a helyek betöltésére pályázatot írt ki a Képviselő Testület. 3 
intézmény esetében a bírálóbizottság tagja voltam. 

2018-ban is folytatódott az utcák járdáinak javítása, többek 
között a Marót utca, Kakastó utca, Késmárk utcában. Folytattuk 
a közterületek felújítását, parkosítását. A Deák téren és a 
Vécsey lakótelepen az öntöző rendszerek kiépítése is 
megtörtént.  

A lakosság közreműködésével sokat tettünk a közterületek 
rendben tartásáért. Kitakarítottuk a Kiserdőt, a Duna partot. 
Idén is megszerveztem a Mátyás király téri játszótér takarítását. 
Bokrokat ültettünk, a játékokat lefestettük, és sikerült két 
focikaput is a parkba kihelyeztetni. A focikapukat szülői 
segítséggel lebetonoztuk.  

Ősszel 20 zsák avart gyűjtöttünk össze. Idén is ádáz harcot 
folytatok az illegálisan szemetet lerakók ellen. Több helyszínre 



javasoltam térfigyelő kamera kiépítését. A kamerák telepítése 
várhatóan 2019. évben meg is fog történni.  

Tagja voltam a Madarak és Fák Napja pályázat bíráló 
bizottságának.  

Bizottsági elnökként továbbra is figyelemmel kísérem a kerület 
oktatási intézményeinek működését. Aktív részese, szervezője 
voltam az idén első alkalommal megrendezésre került Ovi-
zsaru Ki Mit Tud vetélkedőnek. Ezen a vetélkedőn a gyerekek 
megmutathatták mit tanultak a program keretében. Terveink 
szerint minden évben megrendezésre kerül ez a játékos 
vetélkedő.   

Segítettem a Reformkori nap lebonyolításában, számos 
versenyen zsűritagként vettem részt. Kiállítás megnyitókat, 
óvodai, iskolai programokat látogattam meg. A Gyermekmosoly 
óvoda „Gyermekek hete” programsorozatán 2018-ban az volt a 
cél, hogy az óvodások minél több ismeretet szerezzenek 
lakóhelyükről, Pesterzsébetről. Megszerveztem a Városháza és 
a Múzeum látogatását, segítettem a nyomdai anyagok 
kivitelezésében. A Nyitnikék Óvoda marketing szemléletének 
változtatásában is segítettem az óvoda dolgozóinak. Ebben az 
évben is remek programokat rendezett Pesterzsébet, de sokan 
képviselték a XX. kerületet Budapesten és országosan is. 
Ezeken a rendezvényeken, vetélkedőkön mindig igyekeztem 
részt venni. 

Technikai segítséget nyújtottam, melynek következtében a 
Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájának világítása 
megújult, továbbá célom, hogy a Múzeum honlapja is 
modernebb, a dolgozók által könnyebben kezelhető legyen. 

Kerületünkben fókuszba került a közbiztonság helyzete és a 
kábítószeresek jelenléte. A felmerült problémák megbeszélése 
érdekében képviselőtársammal fórumot tartottunk. A fórumon 
összegyűjtött gondokat, információkat, panaszokat, a 
kábítószerrel fertőzött területek címeit átadtuk a rendőrségnek. 



Többen jelezték a fórum után, hogy a környékükön csökkent a 
kábítószeresek száma, de volt, ahonnan el is tűntek.  

Szakmai segítséget nyújtottam a 2017 december végén átadott 
kerületi honlap elkészítésében.  

Szintén ez évben – a már korábban eldöntött - Pesterzsébet 
mobil applikáció megvalósításában segítettem, amely 
várhatóan 2018 decemberében indul el. A mobil applikáció 
alkalmazásával a lakosok mobil telefonjuk segítségével, pár 
gombnyomással be tudják jelenteni a hibákat az 
Önkormányzatnak. (Illegális szemét, rossz járda, esetleg kidőlt 
közlekedési tábla jelzése.)    

Karitatív tevékenységemet is folytatom. Az óvodák részére 
felajánlott csomagokat, egyéb adományokat segítek a 
rászorulóknak eljuttatni, de a nehéz sorsú lakótársaink részére 
gyűjtött holmik szállításában is mindig segítek. Egy civil 
szervezettel közösen több száz könyvet adtunk át az 
iskoláknak.  

Köszönöm a figyelmüket, várom megtisztelő megkeresésüket a 
következő évben is.  

 

Budapest, 2018. december 4.  
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