6.Képviselői körzet
25., 26., 39., 41., 44.
Tisztelt Pesterzsébeti Polgár!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rögzíti,
hogy az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek
évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Valamint
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 37/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet is rendelkezik a képviselői
beszámolói kötelezettségéről. A fentiek alapján szeretném tájékoztatni a Tisztelt Pesterzsébeti
Lakosokat.
Képviselői körzetem, ahol 2006. óta vagyok megválasztott képviselő, túlnyomó részt családi
házas terület. Lakótelepi része: Tátra téri lakótelepi övezet, Vécsey lakótelep 52-56. számú
ház.
Területileg nagynak mondható körzetben a lakosság problémái, amelyekkel hozzám fordulnak
sokfélék, változatos képet mutatnak. Igyekszem megoldást találni mindenki egyéni kérésére,
kérdésére. Ezek a felvetések magánemberi vagy intézményi is lehetnek. Fogadó órámon
kívül, melyet minden hónapban tartok, bármikor hozzám fordulhatnak piacon, utcán,
gyógyszertárban stb. helyeken. Úgy gondolom az emberek meghallgatása és a problémák
megoldására való törekvés minden képviselőnek kötelessége. Rendőrkapitányság által a
körzetembe delegált körzeti megbízottal felvettem a kapcsolatot, megbeszélve a területen
található problémákat.
Képviselői körzet:
- Járdák felújítása: Tátra téren járdák felújítása
Dessewffy u.56-80. 57-81.
Kossuth L.Szent I.-Kende K.
Kölcsey u.9.,29.
Vécsey u. 19-27., 74.
- Kátyúk:
Bocskai 2.
Kende K. u. 95.
Köztársaság tér 16-18.
Szent Erzsébet tér 1-6.
Vécsey u. 76-82.
- piaci parkoló létrehozására javaslat
- lakosság által bejelentett korhadt fák kivágására javaslat
- Nagysándor J. utca villamos sín felújítására tett javaslat
- Vécsey utcában a volt pék üzem előtti terület takarítása
- Szent Lajos templom lépcsőjének és környezetének felújítása rendbetétele, fekvő rendőr
elhelyezésére javaslat
- Lázár Vilmos Általános Iskola felújítására folyamatos javaslatok: tantermek felújítása,
fűtéskorszerűsítés, nyílászárók felújítása
- Köztársaság téri Óvoda és Bölcsőde problémái: terasz nyílászárók felújítása, óvodai székek
cseréje, környezet rendbetartása
- Rendőrség által kijelölt körzeti megbízottal folyamatos kapcsolattartás
- Vécsey utcai csatorna szag megszüntetésének ügyintézése a Csatornázási Műveknél
Kerület:
- mozgáskorlátozott parkoló Kossuth L. u. OTP előtt
- Szent Erzsébet tér és környékének felújítására javaslat: átfogó rendezési terv szükséges
- Civil ház: Nemzetiségi Önkormányzatok elhelyezése, ezzel kapcsolatos felújítások, Pacsirta
klub kérésére asztalok méretének változtatására javaslat

- Kolping ház: Szent Lajos Plébánia + Német Nemzetiségi Önkorm.
- Bolha piac
- József Attila iskola torna terem: megnövekedett létszám, testnevelési órák – torna terem
- Nemzetiségek ! Programok : óvoda + iskola + gimnázium
Nemzetiségi programok támogatása, pesterzsébeti nemzetiségek erősítése. Pesterzsébeti
lakosság megismertetése a nemzetiségek kultúrájával, ezt a célt szolgálja a már
hagyományosnak mondható őszi „Nemzetiségi Nap”.
- Óvodai létszám / 3éves kor/: 2014. szeptembertől foglalkozom a kötelező 3 éves óvodai
elhelyezés csoport szoba problémájával
- Iskolai létszám problémák túljelentkezés illetve 1. osztály indítása ügyében pl. /Gyulai +
József A. + Zrínyi + Tátra /
- Problémával küzdő gyermekeknek segítség önkormányzati intézmények keretein belül
- Mátyás tér területének, lakossági megkeresés alapján, rendbetétele
- M5 autópálya pesterzsébeti szakaszán csatornafedelek besüllyedésének jelzése a BKK felé
Fogadó óra
Főleg személyes ügyekkel fordulnak hozzám fogadó órámon.
- munkahellyel kapcsolatban
- lakásügyek: felújítások kérése, csere lehetőségéről felvilágosítás, pályázattal összefüggő
kérdések
- segélyezési lehetőségek:
- személyes ügyek: betegség, válás, haláleset stb. tanácsok illetve hová forduljanak segítségért
Ez évben a kerületben illetve a körzetemben végzett képviselői munkám rövid ismertetőjében
igyekeztem megjeleníteni a főbb tevékenységi formákat. A Fidesz képviselőjeként fontosnak
tartom többek között a kerület fejlesztését, a szociális érzékenységet, a lakosság egyéni
problémának megoldását.
Tisztelettel:
Juhász Lajosné

