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Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!

Szeretnék beszámolni az elmúlt évben végzett tevékenységemről, mint kerületi
önkormányzati képviselő.
Sajnos ez az év mindenki számára a hétköznapi élet minden területét érintő
változást hozott. Így volt ez az önkormányzati munkában dolgozókkal is. Mint
önkormányzati képviselő az év első pár hónapjában rendszeresen
megtartottam fogadóóráimat, melyre minden alkalommal érkeztek lakosok
problémáikkal. Áprilistól azonban nem volt lehetőség a személyes
találkozásokra, így a gondokkal telefonon vagy e-mailben kerestek meg. Számos
esetben sikerült megoldani ezekeket az ügyeket. Március hónap végétől inkább
a hétköznapi ügyek intézéséhez segítséget kérő idősebb lakosok fordultak
hozzám, az ő esetükben a vásárlásban, gyógyszerek kiváltásában tudtam
aktívan közreműködni. A kerületi lakosok egy része létrehozott egy civil
kezdeményezést, amely sok Pesterzsébeten élőnek könnyítette meg a
maszkokhoz való ingyeneses hozzájutást. Ebben én is aktívan tevékenykedtem,
a maszkok kiszállításában vettem részt. A különböző kereskedelmi egységekben
dolgozók részére, társasházak lakói számára is sikerült vinnem a maszkokból.
Az MSZP képviselőivel közösen több segítő akciókat is szerveztünk, ilyenek
voltak például, a Húsvéti ételadomány a hajléktalan melegedőbe 50 fő részére,
erzsébeti lakosok számára maszkok osztása a bevásárló központok közelében,
500 üveg hideg víz osztása Pesterzsébet több helyszínén. Szeptemberben 2000
darab maszkot osztottunk szét a kerületi intézmények között, így az
anyaoltalmazó, hajléktalan melegedő, Benedek Elek iskola részére tudtunk egy
kis segítséget nyújtani. Decemberben pedig két fertőtlenítő gépet vásároltunk a
mentő állomás és a hajléktalan melegedő számára, segítve ezzel a védekezést a
járványhelyzetben. A hajléktalan melegedőt igénybe vevők számára december
hónap közepén 50 adag meleg ételt fogunk adományozni.
Az önkormányzati munka sem állt le a járványveszély miatt, ezért márciustól
júniusig online folyt a bizottsági és a testületi munka, majd rövid időre ugyan,

de ismét rendes körülmények között, természetesen biztonsági előírásokat
betartva folytattuk a munkát.
A Szociális Bizottság elnökeként figyelemmel kísértem a lakáspályázat
folyamatát. Ebben az évben a járványveszély miatt, csak egy alkalommal volt
lehetőség szociális illetve piaci alapon benyújtani pályázatot. Többen éltek is
mindkét lehetőséggel. Sajnos még mindig több érvénytelen pályázat érkezik
hozzánk, és sokan a hiánypótlás lehetőségét is elmulasztják.
Folyamatosan kapcsolatban állok a Rendvédelmi osztállyal és a rendőrség
körzeti megbízottjával, akik segítségével több lakossági panaszt, bejelentést
tudtunk megoldani, amit ezúton is köszönök!
Rendszeresen figyelemmel kísérem a körzetemben élők gondjait, problémáit,
ezeket mindig jelzem az illetékesek felé és közösen keressük a megoldást.
Köszönöm a hivatal munkatársainak a hozzáértő segítséget, melyre az év
folyamán is mindig számíthattam!
Szeretném, ha a jövő évben ez a járványügyi veszélyhelyzet végre pozitív
irányba változna és folytathatnánk a munkát a megszokottak szerint. Nem
vagyunk könnyű helyzetben, mégis tesszük a dolgunk, bízom benne, hogy
együtt sikerülni fog.
Továbbra is várom építő szándékú javaslataikat, számítok bizalmukra,
támogatásukra.
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