Beszámoló a Képviselői munkáról
Tisztelt Választók!
1998-ban történt első megválasztásom óta, - néhány hónap kiesésével – több mint 22 éve vagyok
önkormányzati képviselő. Bár a trükkös körzethatár módosításoknak köszönhetően az önkormányzati
körzetek megváltoztak, én nagyjából ugyanannak a területnek, a Pacsirtatelepnek vagyok ma is a
képviselője.
1997 óta dolgozom a Gazdasági Bizottságban, először külsős tagként, majd képviselőként. 2014 óta
vagyok a Gazdasági bizottság elnöke.
Az egyik szakmai területem a környezetvédelem. Több éve vagyok a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság tagja.
2019. októberi választás után még a Pénzügyi Bizottság munkájában is részt veszek.
Az újonnan megválasztott képviselő-testület egyik törvény által előírt kötelessége a működési
struktúra kialakítása. Ciklus elején általában egy ideiglenes bizottságot bízunk meg az Szervezeti és
Működési Szabályzat megalkotására. Frakcióm megbízásából ebben az évben én vettem részt a
munkában. Több ülés keretében megvitattuk, előkészítettük az új rendeletet, amit a testület két
részletben fogadott el.
A korábban hétfőkön tartott fogadóóráimat a többlet bizottsági feladatok miatt át is kellett tennem
szerdára, hogy zökkenőmentesen meg tudjam tartani. Normál körülmények között havonta két
alkalommal tartok fogadóórát szerdánként délután öt órától. Hónap második szerdáján a Civilházban,
harmadik szerdáján a Vörösmarty Általános Iskolában. A kialakult veszélyhelyzetben nem tudtam
minden tervezett fogadóórát megtartani, mert a Civilház is, az iskolaépület is zárva volt a vírusveszély
miatt.
A veszélyhelyzetben az önkormányzat működése is megváltozott. Bár látszólag elmaradtak a
képviselő-testületi, bizottsági ülések, mert a legtöbb esetben a polgármester egyszemélyben
dönthetett az előterjesztésekről. De a háttérben sokkal több időt igénylő levelezésben történtek az
egyeztetések, videokonferenciák zajlottak, melyeken kialakult javaslatokkal, véleményekkel
támogattuk polgármester urat a döntésekben.
2020 nem fog sikeres évként beíródni Pesterzsébet történetébe. Nem csak a veszélyhelyzet, hanem
az elvont költségvetési források is megnehezítették gazdálkodásunkat. Miközben a rendkívüli helyzet
miatt többletkiadások jelentkeznek.
Így fájó szívvel kell tudomásul venni, hogy több előre eltervezett, beígért fejlesztést nem tudunk
végrehajtani halasztani kell. Ez történt a gyakorlatilag a Pacsirtatelepre megtervezett Tempo30-es
övezettel.
Bár a járdafelújítások, útkarbantartás folyamatosan zajlik, de ezt alig lehet észrevenni gyalogos
járdáink állapotán. 2021-es terveink szerint erre is megpróbálunk több forrást biztosítani.
A korábban elindult teljes átszőnyegezéssel történő útfelújításokkal lakókörzetünk relatív jól áll.
Mindhárom így felújított út átmegy a körzeten.
Mára az Előd utca burkolata és járdáinak állapota elfogadhatatlan. Ez az út a főváros tulajdonában
van. Több ígéretet is kaptunk felújításra, de még nem került be a főváros költségvetésébe.

Én továbbra is tervezem a Vörösmarty tér megújulását. Szeretném, ha legalább olyan szép park lenne
itt is mint a Magyarok Nagyasszonya terén. Ehhez szükséges a piac területének megújulása is. Bár a
balesetveszélyt csökkentő aszfaltozás is jelentős beruházás volt, de nem oldotta meg a Kispiac
problémáit.
Sajnos, kerületünkben nagyon alacsony a bérlakások száma a kerület lakosságához viszonyítva, és az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások állapota is rendkívül rossz. Ez igaz az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségekre is. A Gazdasági bizottság még az előző ciklus végén kidolgozott egy
Lakás és helyiséggazdálkodási koncepciót. Ezt a munkát az új bizottság folytatta, és javasolta a
képviselő-testületnek a Koncepciót tárgyalásra. A továbblépéshez a lakásgazdálkodás, bérlakásépítés,
lakásfelújtás elveinek kidolgozására, a források biztosítására egy ideiglenes bizottságot hoztunk létre,
melynek feladata a célok és lehetőségek megfogalmazása, összehangolása. Mint bizottsági elnök
ebben a munkában is igyekszem aktívan részt venni.
Szabadidőmben is igyekszem Pesterzsébet lakosságának közérzetéért tenni. Aktívan szervezem a
Pesterzsébet Környezetvédelméért Közalapítvány munkáját. Polgárőrként is teszek kerületünk
közrendjéért, nyugalmáért.
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