Beszámoló a Képviselői munkáról
Tisztelt Választók!
1998‐ban történt első megválasztásom óta, ‐ néhány hónap kiesésével ‐ egyfolytában vagyok
önkormányzati képviselő. Bár a trükkös körzethatár módosításoknak köszönhetően az önkormányzati
körzetek megváltoztak, lényegében ugyanannak a területnek, szűkebb lakóhelyemnek vagyok ma is a
képviselője.
2014‐től tagja, elnökhelyettese vagyok a Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottságnak, és
elnöke a Gazdasági bizottságnak.
Az elmúlt egy évben minden munkaterv szerinti és rendkívüli testületi, valamint bizottsági ülésen
részt vettem és hozzászólásaimmal támogattam, befolyásoltam a munkát azoknál a napirendi
pontoknál, amelyeknél szakmai és gazdasági tapasztalataimnál fogva elképzelésem, véleményem
van.
Havonta két fogadóórát tartok, melyekre szép számmal nem csak a körzetem lakói jönnek el
megoldást keresve közösségi és egyéni problémáikra, hanem távolabbról is felkeresnek, mert a lakók
nagyobb része nem gondolkodik körzethatárokban. Ezen ügyek jelentős részében tudtam is segíteni,
megoldást találni.
Az elmúlt egy évben két lakossági fórumot is szerveztem a Vörösmarty téri használt cikk (Fabatka)
piac, illetve a tér rendezése érdekében.
A tér, a piac rendezése már tervezési fázisban van. Komoly az esélye, hogy 2016‐ban elkezdhetjük a
felújítást, a jelenlegi funkciók működésének biztosítása mellett. Az önkormányzat célja, hogy egyfajta
város rehabilitációs folyamat eredményeként egy lokális városközpont jöjjön létre. Helyi kulturális,
üzleti és sportolási lehetőségeket biztosítva, miközben bekapcsolódik a kerület és a főváros
infrastruktúrájába.
Ezt a célt sikerült elfogadtatnom az Integrált Településfejlesztési Stratégia kialakítása során, mely
munkában szintén aktív szerepet töltöttem be.
Bár nem csak az érintett képviselők érdeme, de azt hiszem nem elvitatható a szerepem abban a
folyamatban, hogy a kerület első és jelenleg egyetlen teljesen átszőnyegezett utcája a Klapka utca,
melynek nagyobb része az én választási körzetemben található.
Ugyanígy megszépült ebben az évben a Magyarok Nagyasszonya tere.
2014‐ben még nagy problémát jelentett főútvonalaink mellett lakóknak a más kerületekből történő
szippantós autós szennyvíz szállítás, mely átdübörgött a Dél‐Pesti Szennyvíztisztító telepig. Ennek
megszüntetésben szerénytelenül leírhatom döntő szerepem volt. Sikerült egy asztalhoz ültetnem két
fővárosi tulajdonú cég vezetőit, melynek eredményeként a Csatornázási Művek ellenőrzött leeresztő
állomást hozott létre a Településtisztasági Vállalat részére Pestlőrincen, a lakossági szennyvizek
fogadására.

Már több éve vagyunk kénytelenek foglalkozni a Budapesti Vegyiművek megbuktatása során kialakult
lehetetlen állapotokkal, környezeti problémákkal. Az idei évben sikerült elérni, hogy területen lévő
veszélyes anyagok, hulladékok ne szennyezzék tovább a talajt, talajvizet és közel tízéves szabálytalan
tárolás során tönkrement göngyölegekből kiszabadult veszélyes anyagokat ne tudja a szél lakott
területre sodorni. Az ott lévő anyagok elszállítása a szerződés szerint még idén megtörténik.
Kerületünk lakói számára legalább ilyen fontos a 2007‐ben megvalósított és 2011‐ben leállított
kármentesítés újraindítása. Ezt még nem tudtuk elérni, pedig a berendezések folyamatos
üzemeltetése csak tízmillió forint nagyságú forrást igényelt volna. Az újraindítás ennél
nagyságrenddel többe fog kerülni.
Fontos feladatnak tartom, hogy kerületünk vállalkozói és az önkormányzat szervezett, kölcsönösen
hasznos kapcsolatot alakítson ki. Ebben előrelépést jelent, hogy a vállalkozói szövetségek képviselői
részt vesznek a Gazdasági bizottság munkájában, és dinamikusabb gondolkodásukkal, javaslataikkal
hozzájárulhatnak a kerület gazdálkodásához.

