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A 2014. őszi választások után felálló Képviselő-testület alábbi bizottságaiban kaptam helyet: 

Jogi, igazgatási és közbiztonsági Bizottság, Gazdasági Bizottság, illetve Környezetvédelmi és 

városfejlesztési Bizottság. Ezek mellett pedig egy tagtársam, Hamodi Éva külsős helyet is 

kapott a Gazdasági Bizottságban. Az elmúlt egy évben a fenti bizottságok munkájában 

vettem/vettünk részt, s minden napirendi pontjával és témájával igyekeztem naprakész lenni, a 

kiegészítő információk birtokába jutni a megalapozott döntések meghozatala érdekében. 

A Jégcsarnok Kft. felszámolása következtében az ottani felügyelőbizottsági tagok 

bizottságokba való bevonása miatt kezdeményezték néhány bizottság bővítését. Így azok, akik 

ott felügyelőbizottsági tagok voltak, most külsős bizottsági tagságot kaphattak, emellett a 

belsős bizottsági tagok számát is növelni kellett az aránytartás miatt. A bővítéssel nem 

értettem egyet, azonban a többség elfogadta. Így kaptam a Szociális Bizottságban is helyet 

2015 szeptemberétől, innentől a szociális területre is nagyobb rálátásom volt. 

 

A Jobbik a kerületben kiemelten kezelte mind a közbiztonság, mind a szociális kérdést, és 

természetesen lokálpatriótaként a kerület fejlesztése, értékeinek kiemelése is nagy prioritást 

kapott a céljaim között, így örömömre szolgál, hogy ezekben a bizottságokba kaptunk 

helyeket. 

Munkám során, főleg új képviselőként - az első időszakban mindenképp - kiemelt célom volt 

az információszerzés és minél szélesebb tapasztalatszerzés. Úgy gondolom, munkánk során ez 

elengedhetetlen, hogy megalapozottan hozhassunk döntéseket. 

 

A képviselő-testület napirendjei között a legfontosabbak az olyan rendeletek megalkotásai, 

mint az új bérlakás pályáztatási rendszer kialakítása, a közösségi együttélés szabályairól 

alkotott rendelet, és az új építési szabályzat. Emellett helyi lakosként egyik legnagyobb 

örömöm az Aranycsillag étterem megmaradásának sikere, ugyanis Hamodi Éva bizottsági 

tagtársammal végig azt támogattuk, hogy a helyiség az eladás kapcsán kötelezően őrizze meg 

a vendéglátó ipari egység jellegét. Aki erzsébeti, átérzi, hogy ennek mekkora jelentősége van. 

 

Ezeken túlmenően elengedhetetlennek éreztem a konkrét tetteket is, s kerestem a lehetőséget, 

hogy civilként is tehessek a kerületért. A közbiztonság kérdése adta a lehetőséget, s a 

Polgárőrség beszámolója kapcsán felkerestem a Polgárőrség vezetőjét, s miután megbeszéltük 

a lehetőségeinket és a feltételeket, jelentkeztem polgárőrnek. A sikeres vizsgám teljesítése óta 

aktív polgárőr vagyok, s amikor időm engedi, rendszeres szolgálatot teljesítek. Ennek révén a 

Rendvédelmi Osztállyal, a közterület-felügyelőinkkel is volt alkalmam együtt dolgozni. Az itt 

megszerzett tudást természetesen nem használom fel és nem teszem közzé (szolgálati titok 

kötelez), de anélkül, hogy közölnék bármit, mégis a tapasztalatok nagyban segítenek a 

döntéshozatalokban és a mérlegelésben. 

 

Fentiek pozitív tapasztalatai miatt javasoltam képviselőtársaimnak is, hogy a jövőben, akár 

csak egy-egy alkalom erejéig, de látogassák meg a Polgárőrséget, hogy minél nagyobb 

rálátást kapjanak a szervezet működésére és a kerületi közbiztonság állapotára. Ez nem aratott 

osztatlan sikert, de bízom benne, hogy van olyan képviselő, akinek felkeltettem az 

érdeklődését. 

A látókör szélesítésére irányult egy képviselői indítványom is, amivel a Polgármesteri Hivatal 

dolgozói irányába akartam nyitni egy kommunikációs lehetőséget, hogy minél több 

tapasztalat visszajuthasson hozzánk, tőlük, akik a lakossággal közvetlenül érintkeznek és 



elsőként érzik meg a döntéseink lakosokra vetített hatásait. A bizottsági üléseken 

megfogalmazódott felvetések miatt még átdolgozandónak ítéltem a javaslatot, így 

visszavontam. Azóta egyébként a tapasztalatok azt mutatják, hogy konkrét megfogalmazás 

nélkül is, de ez meg is valósul, mert az új rendeletek, új szabályozások kapcsán az illetékes 

osztályok hasznos visszajelzéseket adnak. A felmerült bizottsági témák kapcsán is 

informálódtam tovább, Szociális Foglalkoztatótól kértem és kaptam beszámolót a kerületi 

zöldterületek gondozásáról, emellett rálátást biztosítanak a kerületi fő témákba (pl. Tátra téri 

piac ügyének megoldása). 

 

A képviselői munkák mellett lakossági megkeresésekre folyamatosan fogadóórákat tartok. Az 

egyedi ügyekben igyekeztem minél nagyobb segítséget vagy támogatást nyújtani. A 

konkrétumok mellett pedig mindig összesítettem, milyen ügyekkel keresnek túlnyomórészt, 

mik a jellemző kérdések, s mik lehetnek azok az információk, amik kevésbé jutnak el a 

lakossághoz. Mivel az egyik legtöbbször visszatérő probléma az információk hiánya volt, így 

mind a szociális ügyek tárgyalása kapcsán, mind az új építési szabályzat elfogadásakor 

javasoltam az információk Pesterzsébet újságban és honlapon való közzétételét. Az új 

rendeletünk - a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet - minél szélesebb körű 

ismertetését is támogattam. Ugyanez volt a törekvésem az állattartás kapcsán is, mikor 

bizottsági ülésen tárgyaltuk a felelős állattartás kapcsán felmerülő problémákat, hogy egyfajta 

egyszerűsített állattartók kisokosa jelenjen meg újságban. 

 

A munkám során mindig azt tartottam szem előtt, hogy a lakosság számára kedvező 

döntéseket hozzak, kerülve az ésszerűtlen „mutogatást”. A higgadt, konstruktív ellenzék 

szerepét vállaltam, miközben a magam döntéseit hoztam meg, befolyásolás nélkül. Ehhez az 

őszinte és tisztességes viselkedéshez fogom tartani magam a továbbiakban is. 

Keressenek bizalommal, hogy továbbra is aktívan tarthassuk a kapcsolatot, s az Önöktől 

kapott bizalmat minél inkább meghálálhassam tettekkel, s minél nagyobb súllyal 

képviselhessem Önöket a Képviselő-testületben! 

 

Köszönöm, hogy megtisztelt érdeklődésével! 
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