Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!
Egy évvel ezelőtt kerestem meg Önöket, mint képviselő –jelölt, hogy támogatásukat kérjem
az önkormányzati választáson. Önök megtiszteltek bizalmukkal, és mint önkormányzati
képviselő már egy éve dolgozhatom csak Pesterzsébetért.
Feladataimat igyekszem minél hatékonyabban ellátni. Minden hónap első szerdáján
fogadóórát tartok a Pacsirta utcai Szabó Ervin könyvtárban. Az eddig 10 alkalommal
megtartott fogadó órán mindig voltak, akik bizalommal fordultak problémáikkal hozzám.
Többen keresnek meg telefonon, hogy segítséget kérjenek gondjaik megoldásában.
Körzetemet folyamatosan körbejárom, hogy megismerjem a lakosok véleményét, aktuális
problémáit. Az év folyamán körzetemben két alkalommal szerveztem nyílt lakossági
találkozót, a Kiserdőnél a „szánkózó dombnál” és a Hunyadi János téren. Mindkét
alkalommal lehetőség volt, hogy a környéken élők elmondhassák gondjaikat, kéréseiket,
emellett volt lehetőségük a rendőrség munkatársaival is találkozni, hogy közbiztonsággal
kapcsolatos kérdésekről beszélgessenek. Ilyen nyílt lakossági találkozókon a kerület más
pontjain is szívesen vettem részt, így módomban állt a kerület más részén élők problémáit is
megismerni. Folyamatosan kapcsolatban állok a körzetem rendőr megbízottjával, akivel az
aktuális közbiztonságot érintő kérdésekben tudunk egyeztetni.
Mint képviselő részt veszek az Oktatási Kulturális Informatikai és Ifjúsági bizottság és az
Egészségügyi és Sport bizottság munkájában is.
Rendszeresen vettem részt a kerület kulturális és ünnepi rendezvényein.
A Szociális bizottság elnökeként vezetem a bizottság munkáját. Úgy érzem ez egy elég
sokrétű feladat. Nagyon sok problémával és nehéz helyzetben élő családdal találkoztam az
elmúlt időszak alatt.
Folyamatosan vettem részt a szociális ágazat rendezvényein. Lehetőségem volt megismerni
mindazok munkáját, akik aktívan dolgoznak a szociális ellátásban. Részt vettem karácsonyi
csomag és meleg ételosztásban, hajléktalanok nappali melegedőjében rendezett ünnepségen.
Nagy szeretettel mentem el az idősek részére szervezett ünnepségekre a kerület időseket ellátó
intézményeibe.
A szociális terület egy olyan sokrétű terület, ahol az itt dolgozók csapatmunkája tudja
lehetővé tenni, hogy a megfelelő segítséget tudjuk felajánlani a hozzánk fordulóknak. Ebben
van segítségemre a hivatal és az ágazathoz tartozó intézmények munkatársai, akikkel közösen
próbáljuk a lehető legjobb megoldásokat megtalálni a felmerülő problémákra.
Az elmúlt évben az alábbi eredményekről tudok beszámolni:
- közlekedéssel kapcsolatos problémák
- kertészeti munkálatok
- körzeti megbízottal való együttműködés
- világítási problémák
- Szemételszállítás
- szociális ügyekben felvilágosítás

Nagyon büszke vagyok arra, hogy körzetemben a Kulcsár utcában megvalósult egy nagyon
színvonalas Fitt Park, ahol a lakosok kulturált körülmények között tölthetik el sportolásra
szánt idejüket.
Szeretném a továbbiakban is aktívan a lakosok megelégedésére folytatni képviselői munkám
Pesterzsébet fejlődése érdekében, ehhez továbbra is várom javaslataikat.
Nagy Lászlóné

