Tisztelt Lakók!
Törvényi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban
olvashatják képviselői beszámolómat 2016. november 1 és
2017. október 31-i időszakról.
Idén is folytatódtak az utcák járdáinak javítása, többek között a
Lázár utca, Mártírok útja, Parány utca javítása történt meg.
Tovább folytatódott a közterületek felújítása, parkosítása,
öntöző rendszerek kiépítése.
A közterületek rendben tartásában a lakosok
közreműködésével is sokat tettünk, kitakarítottuk a Kiserdőt, a
Duna partot. Megszerveztem a Mátyás király téri játszótér
takarítását, virágok ültetését, új játékok kihelyezését. Az idén
először a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság kiírta
a „Fogadd örökbe a játszóteret, kutyafuttatót” pályázatot. Ez
újdonság a kerületben, ami révén közösségépítési lehetőséget
is szeretnénk adni a kerület lakóinak. Körzetemben is van
nyertese a pályázatnak.
Bizottsági elnökként továbbra is figyelemmel kísérem a kerület
oktatási intézményeinek működését, a kulturális életben nem
csak megfigyelőként, hanem aktív részeseként is kivettem
részemet. Segítettem Reformkori nap lebonyolításában,
számos versenyen zsűriztem. Idén is sok és remek program
volt Pesterzsébeten, és sokan képviselték a XX. kerületet
Budapesten és országosan, amelyeket meglátogattam.
Kerületünkben nagy probléma az illegális szemét elhelyezése a
közterületeken és a közbiztonság. Ennek megoldására több
mobil térfigyelő kamera elhelyezésérő döntött a Testület,
melyből a 8. választókörzet is kapott, aminek köszönhetően
csökkent az illegális hulladék lerakása a Zalán utca, Mátyás
király tér sarkán lévő szelektív szigetnél. A kamera
kihelyezéseket tovább folytatjuk.

Minden településen fontos a lakosok korrekt tájékoztatása,
ennek érdekében a kerületi honlap fejlesztéséről döntött az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság. A
kialakításra a Hivatal pályázatot írt ki, amiben szakmai
segítséget nyújtottam, hogy a kornak és a mai elvárásoknak
megfelelő honlapon tudjuk a kerületieket információval ellátni. A
honlap várhatóan 2017 december végére átadásra kerül.
Az év során 11 rendes és 6 rendkívüli fogadóórát tartottam, de
telefonon, emailen is rendelkezésre állok mind a 8-as
választókörzet mind egész Pesterzsébet lakói megkeresésére.
Karitatív tevékenységemet is folytatom, nem csak a nehéz
sorsú lakótársaink, hanem óvodák részére felajánlott
csomagokat, bármi felajánlást segítek a rászorulóknak eljuttatni.
Igyekeztem röviden leírni az éves tevekénységemet, de
bármikor állok rendelkezésükre, hogy bővebben megbeszéljünk
egy-egy Önöket érintő témát.
Budapest, 2017. december 4.
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