Az elmúlt egy évben tizenhárom testületi ülésen, egy díszülésen, negyvenkilenc saját
Bizottsági ülésen vettem részt, valamint négy-négy
Gazdasági és Jogi Bizottsági és hat Környezetvédelmi és
Városfejlesztési
Bizottsági
ülésen,
továbbá
egy
közmeghallgatáson voltam jelen képviselőként. A
képviselői megbízásom részeként számos a kerületben
megrendezett kulturális és sportrendezvényen vettem
részt. Lengyel testvérvárosunk – Nowa Slupia –
meghívására a kereszténység felvételének 1050.
évfordulójára rendezett ünnepségen képviselhettem
Pesterzsébet Önkormányzatát.

Körzetemben végzett munka eredményeként a Baross utca – Hellsinki utca - Lajtha
László utca közötti területeken a parkosítás során öntözőrendszer került kiépítésre,
továbbá virágágyások, padok és szemetesek kerültek kihelyezésre.

Körzetemben valósulhatott
meg a Lajha L. utca – Kmetty
utca területén a következő
Sport és játszópark!
A népszerű létesítményen
200m futókör, kosárlabdapálya,
pingpongasztalok,
hinta, új padok és játékvár
találhatók a füvesített és
öntözőrendszerrel
ellátott
területen.
.
Forgalmi rend változás! A Hajós Iskola melletti Pázsitos sétány egyirányúsítása
megvalósult, a gyermekeink biztonsága érdekében. Az intézmény melletti járda
hiányában az úttest kettéosztásával oldottuk meg az iskolába jövő-menő gyermekek
biztonságosabb közlekedését.

Oltási támogatás: 2016. október 27-től a kerületben lakóhellyel rendelkező gyermekek
mellett, a kerületben tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára is biztosítjuk az
agyhártyagyulladás, a rota vírus, valamint a bárányhimlő elleni védőoltások költségeihez
az oltási támogatást. Részletek.
Sporttámogatás: 2016. október 27-től a kerületben tartózkodási hellyel rendelkező
gyermekek számára is biztosítjuk a sporttámogatást és emeltük a feltételéül
meghatározott jövedelemhatárt is. Részletek.

Új ultrahang készülék került átadásra az Ady Endre utcai
Szakrendelőben! A csúcskategóriás ultrahang készüléket
Pesterzsébet
Önkormányzata
ajánlotta
fel
az
intézménynek. A készülék már szívultrahang-vizsgálatra is
alkalmas. Az ultrahang készülékkel a várakozási idő a
felére csökkenthető!
Javaslatomra felülvizsgálatra kerül az Ady Endre utcai
szakrendelő körüli parkolási rend. Kezdeményezésemre
remélhetőleg a jelenlegi használaton kívüli pavilonsor
helyére kulturált parkolási lehetőség valósul meg. Ezzel
egyidejűleg a János utcában történő megállás okozta
forgalmi nehézségek és a balesetveszélyes helyzet is
megszűnhet.
Sportbizottság elnökeként rendszeresen részt veszek a kerület sportéletében, legyen az
verseny vagy akár a diákolimpia. A kerületi diákolimpián ebben a tanévben is több ezer
gyermeket mozgattunk meg tömegsport célzattal.
Első alkalommal rendeztünk sportgálát a Csiliben idén. A gála célja, hogy a kerületben
kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat megjutalmazzuk. Remélem ezzel sikerül
hagyományt teremtenünk!
A pesterzsébeti szakosztályok
közül ebben az évben különösen
nagy büszkeséggel gratulálok a
legsikeresebb
ESMTK
birkózószakosztály
cseperedő
bajnokainak és edzőiknek. A
szakosztály ebben az évben
ünnepli 10. születésnapját, amelyet
a fiataloknak sikerült megkoronázni
Nemzetközi sikerekkel és a
csapatnak hatalmas bravúrral
sikerült
megszereznie
a
csapatbajnokságot is!
Adni és segíteni fantasztikus érzés! A pesterzsébeti mentőállomásnak segítségre volt
szüksége. Megkeresésemre a Gyermekmosoly óvoda csatlakozott a gyűjtéshez, így soksok lepedő és takaró gyűlt össze. Részletek.
Kérem a körzetem lakóit, továbbra is keressenek bizalommal, ahogyan eddig is tették.
Képviselői iroda: Pázsitos sétány 2. Előzetes telefonos egyeztetés a 30 / 562 2203
telefonszámon.
Budapest, 2016. december 7.

Somodi Klára

