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Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése összesen 15 alkalommal ülésezett. Ebből a
Közgyűlés 2 Közmeghallgatást, 1 ünnepi ülést, 7 rendes és 5 rendkívüli ülést tartott. Az Oktatási és
Szociális Bizottság a képviselői beszámoló időszaka alatt 9 alkalommal ülésezett, ebből a bizottság
6 rendes és 3 rendkívüli bizottsági ülés tartott.

KÖZGYŰLÉSEK IDŐPONTJAI:
2017. november 06. - KÖZMEGHALLGATÁS
2017. november 28.
2017. december 14.
2017. december 20. – rendkívüli ülés
2018. február 15.
2018. március 14. – rendkívüli ülés
2018. március 28. – rendkívüli ülés
2018. április 26.
2018. június 11. – rendkívüli ülés
2018. június 25.
2018. július 09. - KÖZMEGHALLGATÁS
2018. augusztus 23. – rendkívüli ülés
2018. szeptember 13.
2018. október 23. (ÜNNEPI Közgyűlés)
2018. október 25.

OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK IDŐPONTJAI:
2017. november 23. – rendkívüli ülés /ezen nem vettem részt/
2017. december 13.
2018. február 14.
2018. március 27. – rendkívüli ülés
2018. április 24.
2018. június 21.
2018. augusztus 29. – rendkívüli ülés
2018. szeptember 12.
2018. október 17.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK ÉS LAKOSSÁGI FÓRUMOK:
LAKOSSÁGI FÓRUM:
FOGADÓÓRÁK:

2017. november 20. - Bercsényi Miklós Általános Iskola
2018. január 22. – Bokréta Bölcsőde
2018. február 26. – Napsugár Óvoda
2018. május 3. – Bokréta Bölcsőde
2018. június 11. – Napsugár Óvoda
2018. augusztus 2. - Városháza
2018. szeptember 25. – Napsugár Óvoda
2018. október 29. – Napsugár Óvoda

A fogadóóráimra rendszeresen 10-15 lakó érkezik észrevételekkel és javaslatokkal,
melyeket hivatalos formában közvetítek a Városüzemeltetési Osztály felé vagy az illetékes
intézmény vezetője felé.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG
A Vas Megyei Temetkezési Kft. Felügyelő Bizottságának tagja vagyok 2017. október 1. napjától. A
FEB rendszeresen ülésezik, melyeken tagként veszek részt.
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Tényleges felújítások, fejlesztések:
A lakók kérésének megfelelően az elmúlt egy évben több helyen javították a járdák
burkolatát. Így újult meg a Pázmány Péter körúton több szakasz, a Hajnal utcában egy
járdaszakasz, a Hunyadi úton a Pázmány Péter körúttól a Lidl Áruházig tartó szakasz. Út és
parkoló burkolati javítások történtek a Mikes Kelemen utcai garázssornál és a Pázmány
Péter körúton. Mindemellett teljes akadálymentesítés valósult meg a Pázmány Péter
körúton a kerekesszékkel és a babakocsival közlekedők könnyebb közlekedése érdekében,
melyet folytattunk a Mikes Kelemen és a Hajnal utcában is.

2017. december 3.-án átadásra került a Szent Márton tér, mellyel új közösségi teret kapott
a választókörzetem, ahol kellemes környezetben tudnak leülni a lakók, mindamellett, hogy
a parkolóhelyek száma sem sérült, hiszen új parkolók kerültek kialakításra a Barátság
utcai lakók részére és felújításra került a mellette lévő járdaszakasz is. A Szent Márton
teret térfigyelő kamera figyeli.

2018. augusztusában átadásra került a képviselői keretemből finanszírozott Mikes
Kelemen utcai kutyafuttató új kerítése a pad-asztal garnitúrával, a pihenőpark a
Pázmány Péter körút végén és a pihenőrész a Szent Márton 14. szám mögötti területen,
valamint több új pad is kihelyezésre került a lakótelepen.
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Az idei évben folytatódott a parkolóhelyek felfestése. Felújították és használhatóvá tették a
Mikes Kelemen utcai teniszpályákat, javították az aszfaltot és teniszhálókat helyeztek ki.
Elkészült a felújítás a Bokréta Bölcsődében és hamarosan elkészül az energetikai
felújítás a Napsugár és a Micimackó óvodában is. Új buszváró létesült a Szent Márton
utcában és folyamatosan gondozzák a lakótelep játszótereit, parkjait.

Idén májusban az Országos Horvát Önkormányzat átvette a volt Szent-Györgyi iskola
épületét és a tervek szerint egy több ütemből álló felújítás után 2019. szeptemberétől egy
Horvát Nemzetiségi Oktatási Központ nyitja meg kapuit az épületben. A látványtervek
rendelkezésre állnak és első körben 120 millió forintot fognak az épületre költeni, melyben
óvoda, általános iskola és gimnázium kap majd helyet felmenő rendszerben.

Négy évszakos műanyaghálóra cserélték a Pázmány Péter körúton lévő sportpálya
kerítését is.
Képviselői keretemet az idei évben is a lakók igényeinek megfelelően, a lakótelep
javára használtam fel:
 1.000.000,-Ft-ot ajánlottam fel arra, hogy az idei Joskar-Ola Napokon is a „YO-Kupon”
segítségével 500 joskar-olai gyermek ingyenesen vehesse igénybe a rendezvény alatt a
Vidámpark szolgáltatásait. Az idei rendezvénnyel a lakótelepen működő Micimackó
Óvodát támogattuk – városi cégek és az alapítvány összefogásával - összesen közel
1.500.000,-Ft-tal.
 2.000.000,-Ft-ot ajánlottam fel a lakótelep szépítésére. Ennek köszönhetően új kerítést
kapott a Mikes Kelemen utcai kutyafuttató terület, valamint egy pad-asztal garnitúra is
kihelyezésre került.
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Civil kezdeményezések támogatása:
Megválasztásom óta segítem a válaszkörzetemben működő civilszervezet munkáját. A
Joskar-Ola lakótelep nagyon szerencsés helyzetben van, amiatt, hogy egy nagyon aktív
alapítvány működik, amelynek tagjai önkéntes alapon, társadalmi munkában vállalnak és
valósítanak meg, közcélt szolgáló feladatokat, mint például intézmények támogatása,
játszóterek karbantartása, padok kihelyezése, kulturális rendezvények lebonyolítása,
adományosztások, Karácsonyi Ünnepség.
A Joskar-Ola Alapítvány által szervezett események, programok:















2017. december 2-3. –
2017. december 5. 2017. december 19. –
2018. március 8. –
2018. március 31. –
2018. április 30. –
2018. május 4. –
2018. május 9. –
2018. július 3. –
2018. augusztus 11-12. –
2018. augusztus 12. –
2018. augusztus 13-15. –
2018. szeptember 29. –
2018. október 30. –

Élelmiszer adománygyűjtés szombathelyi Áruházban
Alapítványi Mikulás járt a joskar-olai családoknál
Karácsonyi Ünnepség a Joskar-Olán – adományosztás
Nőnapi virágosztás a Joskar-Ola lakótelepen
Húsvéti csoki-nyuszi kereső gyermekek részére
Játszótér karbantartás, gazolás, sövénymetszés
Játszótér karbantartás, gazolás, sövénymetszés
Teniszpálya hálótartóinak lefestése a lakótelepen
Kutyafuttató terület előkészítése a kerítéscseréhez
XX. Joskar-Ola Napok rendezvény lebonyolítása
Joskar-Ola Napokon a Micimackó Óvoda támogatása
Takarítás, tereprendezés a Joskar-Olán
Önkéntes szemétszedés
Bercsényi iskola kerítéséhez alapanyagok beszerzése

Minden alapítványi programon aktívan részt vettem, mert azt gondolom, hogy egy jó
közösség csak együtt, közösen működhet jól. Együtt szedtük a lakókkal a szemetet az
önkéntes szemétszedésen, együtt szerveztük meg a Micimackó Óvoda támogatását és
együtt szereztünk örömet a gyerekeknek a Húsvéti csoki-nyuszi kereső alkalmával. Jó
célokért, jó dolgozni, melyet közösen az alapítvánnyal és a Lakókkal folytatok a 2019-es
évben is!
Tisztelettel:

Kelemen Krisztián
Önkormányzati Képviselő
Szombathely Megyei Jogú Város
9. választókörzet
(Joskar-Ola lakótelep)
Szombathely, 2018. november 01.
5

