
Tisztelt Lakók! 

Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban 
olvashatják képviselői beszámolómat a 2018. november 1. és 
2019. október 31. közötti időszakról. 

Minden hónap harmadik hetében, csütörtökön fogadóórát tartok 
a Gyulai István Általános Iskolában, ahol meghallgatom a 
hozzám fordulók panaszait, problémáit.  

Ezen kívül többször tartottam fogadóórát a Tátra téri piacon, a 
képviselői irodában, valamint a Mátyás király téri játszótéren. A 
tőlem telhető módon igyekszem mindenkinek segíteni, a 
felmerült kérdéseket azonnal megválaszolni. Ha valaki nem tud 
eljönni a fogadóóráimra, szívesen házhoz is megyek, ahogyan 
azt megtettem többször is az idén. 

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 Szervezeti 
Működési Szabályzatot felülvizsgáló Ideiglenes Bizottságban is 
elnökként dolgozom az idén.  

2019-ben is folytatódott az utcák járdáinak javítása. A 
közterületek felújítása, parkosítása szintén folyamatosan 
történt, és történik.  Az Ady téren és a Vécsey lakótelepen az 
öntöző rendszerek kiépítése is megtörtént, valamint rendbe 
tettük a parkokat. 

A lakosság közreműködésével sokat tettünk a közterületek 
rendben tartásáért. A Kiserdőt idén két alkalommal is 
kitakarítottuk. Megszerveztem a körzetemben lévő egyetlen 
játszótér kitakarítását. A kikopott füvet felújítottuk, ismét 
használható a kis focipálya, továbbá a szülők segítségével 
megoldottuk a homokozó letakarását. 



A Vasút sor, Kakastó utca, Mátyás király tér találkozásánál a 
zöld felületen az illegális szemétlerakó helyet sikerült 
megszüntetni.  

Több helyszínre javasoltam térfigyelő kamera kiépítését, 
amelyek részben meg is történtek. Ennek következtében a 
Bácska tér - Magyar utca sarkára a korábbi szelektív szigetnél 
került kihelyezésre térfigyelő kamera. Ettől azt remélem, hogy 
az illegális szemétlerakás itt is meg fog szűnni.  

Tagja voltam a Madarak és Fák Napja pályázat bíráló 
bizottságának. Javaslatomra az óvodákban komposztálók 
kerülnek beszerzésre.  

Bizottsági elnökként továbbra is figyelemmel kísérem a kerület 
oktatási intézményeinek működését. Aktív részese, szervezője 
voltam az - idén második alkalommal megrendezésre került - 
Ovi-zsaru Ki Mit Tud vetélkedőnek. Ezen a vetélkedőn a 
gyerekek megmutathatták mit tanultak a program keretében.  

Segítettem a Reformkori nap lebonyolításában. Számos 
versenyen zsűritagként vettem részt. Kiállítás-megnyitókat, 
óvodai, iskolai programokat látogattam folyamatosan.  

Technikai segítséget nyújtottam, melynek következtében a Csili 
Muszély Ágoston kiállítótermének a világítása megújult.  A 
Múzeum honlapjának modernizálásában is részt vettem, 
hamarosan az érdeklődők is használatba vehetik.  

Szakmai segítséget nyújtottam a 2019 nyarán elindult mobil 
applikáció bevezetésében.  

A mobil applikáció alkalmazásával a lakosok mobil telefonjuk 
segítségével, pár gombnyomással be tudják jelenteni a hibákat 
az Önkormányzat felé. (Illegálisan lerakott szemét, rossz járda, 
esetleg kidőlt közlekedési tábla jelzése.)    

Karitatív tevékenységemet is tovább folytatom. Az óvodák 
részére felajánlott csomagokat, egyéb adományokat segítek a 



rászorulóknak eljuttatni, de a nehéz sorsú lakótársaink részére 
gyűjtött élelmiszer, ruhanemű szállításában is mindig segítek.  

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

 

Budapest, 2019. december 2.  

        Tisztelettel: 
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