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Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénye írja elő 

kötelezettségként, hogy olyan formában is kapcsolatot kell tartani a képviselőnek a 

választópolgárokkal, hogy évente egyszer tájékoztatást ad képviselői munkájáról. Nem csak 

az őt választóknak, hanem az egész közösségnek, hiszen az egész közösség érdekét kell 

figyelembe vennie. A beszámolókat nyilvánosságra kell hozni – Pesterzsébeten ezt a 

Városháza honlapján lehet megnézni – visszamenőleg is.  

2020-ban nem a megszokott menetrend szerint mentek a dolgok Pesterzsébeten sem. 

Március közepéig gőzerővel készültünk az évre, elkészült a költségvetés, és általában 

megtörtént a tervezés. A mi körzetünk is szerepelt a nevesített beruházások felsorolásában, 

így a Vécsey lakótelep zöld felületének befejezése, a Pacsirta telep fekvőrendőr 

telepítésének első üteme, vagy a Vágóhíd lakótelep sóderes parkolói egy részének a 

felújítása.  

Tehát a megszokott módon kezdtük az évet, de aztán egyik pillanatról a másikra kihirdették a 

veszélyhelyzetet, szinte megállt az élet. Szinte, hiszen abban a formában valóban megállt, de 

más formában igyekeztünk folytatni azt. A naptáramban sűrűn voltak a programok, melyek 

sorra elmaradtak. Később megjelentek az online műsorok, felvételek, hogy legalább részben 

pótolják az elmaradtakat.  Az év folyamán egy régebbi előadásomat adták le a Csili TV-ben 

(decemberben) a magyarországi örményekről, illetve előadásokat tartottam a Városháza 

körüli szobrokról, majd a Városházán belüli képzőművészeti alkotásokról (májusban). Jól 

sikerültek a visszajelzések szerint.  

 

Ebben az évben már az újonnan létrejött képviselő-testület dolgozott. Én három 

bizottságnak vagyok a tagja (a Szociális, a Pénzügyi és a Sportbizottságnak), de az esetek 

túlnyomó többségében a többi bizottság ülésein és a frakciók előkészítő beszélgetésein is 

részt veszek. Így sok véleményt, kérdéseket és válaszokat hallok, ezzel alakítva 

véleményemet az adott előterjesztésről. Magam is aktívan részt veszek a bizottsági és a 

testületi üléseken. Szervezem az Összefogás pártjai együttes, valamint külön az MSZP 

képviselőinek az előkészítő megbeszéléseit. A frakció és bizottsági ülések lényege, hogy az 

előterjesztésekkel kapcsolatos kérdéseket, problémákat felvessük, arra választ kapjunk. Bár 

az előterjesztések zöme átmegy ezen a szűrőn, idén is előfordult, hogy az előterjesztés 

jelentősen módosult, vagy átdolgozás céljából visszavonásra került.  

Ebben az évben a Veszélyhelyzet jelentősen nehezítette az együttműködést. A 

Kormányrendelet nyomán a Képviselő-testület elvesztette jogköreit, ezek egyszemélyben 

Polgármester úrra szálltak, Neki kell döntenie. Ezt már tavasszal is úgy oldotta meg, hogy a 

Hivatal elkészíti az előterjesztést, majd kiküldi a képviselőknek, bizottsági tagoknak, akik 

véleményezik és a frakcióvezetők, bizottsági elnökök ezt továbbítják Aljegyző Asszonynak. Ő 

összesíti a véleményeket, javaslatokat, és ennek figyelembe vételével dönt a Polgármester 

úr. Amikor a veszélyhelyzet átmenetileg megszűnt, rendes üléseket tartottunk, majd ősszel 



ismét erre a rendszerre tértünk vissza. Elmondhatom, hogy ebben a rendszerben sokkal 

nehezebb dolgozni, összehasonlíthatatlanul több időt kell a döntések meghozatalára 

fordítani. Elképesztő mennyiségű email megy ide – oda, míg kialakul a végleges álláspont. 

Különösen így van akkor, ha valamelyik előterjesztés megosztja a képviselőket (mint a kórház 

támogatása volt).  

Az MSZP frakciója ebben a ciklusban is megbízott a frakció vezetésével, ami főleg szervezési 

feladatok ellátásával jár, különösen a mostani, „bezárkózós” időben, amikor személyesen 

kevésszer találkozunk. 

Itt szeretném megjegyezni az MSZP nagy frakciója (országgyűlési képviselő, önkormányzati 

képviselők, külsős bizottsági tagok, szakértők) karitatív szerepvállalását, ami a helyzethez 

igazodva messze meghaladja az előző évekét. Ahogy az elmúlt években is, tavaly is, és az 

idén is 50 adag karácsonyi ebéddel járulunk hozzá a Hajléktalan Melegedő munkájához. 

Húsvétkor szintén mi vittük az egyik napi ellátmányukat. Aktivistáink részt vettek abban a 

civil kezdeményezésben, amelyik tavasszal több ezer maszkot készített és osztott szét 

Pesterzsébeten. De ezen felül is, tavasszal nagyszámú maszkot osztottunk szét az utcán 

(természetesen az én körzetemben is, több helyen ott voltunk). Ősszel mintegy 2000 darabot 

pedig azoknak az intézményeknek vittünk Erzsébeten, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű, 

rászoruló található, így pl. a Hajléktalan Melegedő, az Anyaotthon, a Benedek Elek Iskola 

kapott belőle. Augusztusban vizet osztottunk a Szakrendelő előtt sorba álló betegeknek, 

valamint a Kosutiban. Végül a Pesterzsébeti Mentőállomás és a Hajléktalan Melegedő 

részére egy – egy ózongenerátort vettünk, amivel a gépkocsik és az irodák vírus elleni 

fertőtlenítését tudják megoldani. 

 

Azzal kezdtem beszámolómat, hogy ütemesen elkezdtük az évet. A költségvetés elfogadása 

után két héttel már óvatosabban készültünk, csúszni kezdtek a közbeszerzési kiírások, újabb 

két héttel pedig már tudtuk, hogy baj van. Egyrészt megjelentek azok a rendeletek, amelyek 

elvonásokat jelentettek be az önkormányzatoktól (például a gépkocsiadó maradékát, a mi 

esetünkben 140 millió forintot), illetve kiderült: bármit mondanak a TV-ben, a szociális 

dolgozók védőfelszerelését, fertőtlenítő szereket, stb. nekünk kell beszerezni. Ráadásul 

hiánycikkek lettek egy pillanat alatt, az áruk az egekbe szökkent. A mai napig több mint 153 

millió forintot költöttünk rá, és még nincs vége… 

Így történt, hogy először Polgármester úr saját hatáskörében leállította a beruházásokat, 

majd a nyár eleji testületi ülésen jelentősen átalakítottuk a költségvetést. Gyakorlatilag 

mindent kihúztunk, ami nem kötelező feladat és nem feltétlenül szükséges most megoldani. 

Így kerültek ki azok a felújítások is, amelyeket a 10-es körzetben szerettünk volna 

megvalósítani, és amiket az elején már említettem (Vécsey lakótelep füvesítés befejezése, 

Pacsirta telep fekvőrendőrök I. ütem, Vágóhíd utcai lakótelep sóderes parkolói). De így járt 

az összes alap, amivel a kerületben élők különböző csoportjait szoktuk támogatni (civil 

szervezetek, sportolók, stb.) Jelenleg tehát a jelentősen „lebutított” költségvetést hajtjuk 

végre. 



Ennek ellenére néhány halaszthatatlan, vagy pályázat segítségével történő fejlesztés történt 

az idén is.  

Először fontos elmondani, hogy a nyáron sikerült bérbe adni a volt Ónodi Iskolát (Ónodi – 

Baross utcák sarkán), ahol egy Kispestről átköltöző iskola alakítja ki jövendő helyét. Sok év 

(inkább évtized) után oldódik meg ez a probléma, és Pesterzsébet nagyon kevés helyi 

védettségű egyik épülete kap feladatot, és megóvást az enyészettől. 

A másik ilyen fontos fejlesztés, hogy az MSZP Országos Központja megvételre felajánlotta 

Önkormányzatunknak a Kossuth Lajos utca 49. szám alatti ingatlanban lévő tulajdonrészét, 

amit a Képviselő-testület meg is vett (a mi, azaz MSZP-s szavazatainkkal is). Képviselő-

testületünknek a továbbiakban jelentős tervei vannak az épülettel. 

Az eltervezett beruházások zöme elmaradt. A néhány megmaradt közül említésre méltó: 

Járdakarbantartásra (150 millió) és útkarbantartásra (50 millió) költöttünk nagyobb összeget, 

de úgy gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk: ennél sokkal többet is el tudtunk 

volna. 

Kazáncsere volt két helyen (Vas Gereben 1. Gyermekek Egészségháza és Jókai Mór 74 – 76. 

HSZI orvosi rendelőkben 6,8 millió forintért. 

Tetőt újítottunk fel három helyen (Bíró Mihály utcai Óvoda 29,9 millió Ft, Vörösmarty utca  

89 – 91 Óvoda – Bölcsőde 5 millió Ft, Ady 150 Sporttelep 6,3 millió Ft). 

Faültetésre 12,8 millió Ft-ot költöttünk, ami 200 db fa elültetését jelenti. 

 

 

Ebben a ciklusban is ellátom a Civil Tanácsnoki feladatokat. Ez az év nem fog a civil 

szervezetek arany éveként bekerülni a történelembe. Gyakorlatilag egész évben akadályozva 

voltak a rendezvényeik megtartásában, csak a nyáron sikerült néhányat megtartani. A törölt 

költségvetési sorok között volt az a sor is, amely a szervezetek működési támogatására 

szolgált, nyáron ez még komoly fejtörést okozott, de aztán mindenki szomorúságára kiderült, 

hogy amúgy sem tudnák felhasználni, hiszen ősszel is elmaradtak a rendezvények… Sajnos 

elmaradt szokásos fórumunk is. Az intézmények zárása miatt a Civil Ház is többet volt zárva, 

mint nyitva ebben az évben. A problémák miatt sok olyan program is elmaradt, ami a 

kerületi tervekben is szerepelt, amit sokan nem is tudnak, hogy civil rendezvény, és nem a 

Városháza programja. Ilyen lett volna a Reformkori nap, a Helytörténeti Klub, vagy a Kossuth 

Társaság előadásai.  

 A főváros viszont új feladatokat adott. Februárban volt az első kerületi civil referensi 

értekezlet, melyen én képviseltem a kerületet. Ezt követően minden hónapban volt egy 

értekezlet, melyet természetesen online tartottunk. Ezeken főleg arról számoltak be a 

kollégák, hogy milyen módon szervezik a lakosság bevonását különböző helyi döntések 

előkészítésébe (terek felújítása, padok hol legyenek, de vannak nagyobb léptékűek is). 

Fontos, hogy tényleg az ott lakók tegyenek javaslatokat. Ugyancsak a főváros ez évi 



költségvetése tartalmaz 1 milliárd forintot, amit közösségi tervezéssel kívánnak elkölteni. A 

részletekről és a javaslatok leadására az otlet.budapest.hu honlapon van december 1-ig 

lehetőség. Tegyenek minél több javaslatot, és szavazzanak majd tavasszal róluk! A folyamat 

népszerűsítése érdekében lakossági fórumot tartottunk a Csiliben, melyen itt volt Kerpel-

Fronius Gábor főpolgármester-helyettes is. A rendezvény jól sikerült, és a vírus miatt egyedi 

rendezvénnyé vált. 

Munkámról ez évben is beszámolót készítettem a Jogi Bizottságnak, annak utolsó idei 

ülésére.  

 

Egyéni képviselőként minden évben megírom, hogy minden megkeresésre válaszolok, és 

igyekszem érdemi választ adni, akkor is, ha nem tudok segíteni. Idén a legtöbben telefonon 

és emailben kerestek meg, de a piacon, utcán is megállítottak szépszámmal, mondták el 

problémájukat. Idén 166 ügyben kerestek meg, ez kevesebb a tavalyi rekord évnél, de több a 

tavalyelőttinél.  

A legtöbb ügy a házak körül, közterületen lévő fák gallyazása, szemetelése, illetve a járdák 

állapota miatt keletkezik. Pedig a sok levél nem okozhatja a fa pusztulását! Az önkormányzat 

főkertésze minden bejelentést megvizsgál és ha szükséges megrendeli a munkát, de azt is 

tudni kell, hogy a törvények szabályozzák, mikor lehet fát kivágni, gallyazni. A kivágott fák 

helyére újat kell ültetni, de az ott lakóknak vállalnia kell a fa ápolását, három évig való 

locsolását. 

Egyre több a panasz a közterületen elhelyezett sok szemét miatt. Bár a Rendvédelmi Osztály 

térfigyelő rendszerének új központja beváltja a reményeket, mégis rengetegen vannak, akik 

csak azért is az utcára viszik a szemetet. 

Több kezdeményezés érkezett zebra felfestését javasolva. Az illetékes fővárosi hivatal 

közülük kettőt fogadott el, azzal, hogy hasonló sok van Budapesten, várni kell, míg sorra 

kerülnek. Ezek a Vörösmarty utcában, a piac és a villamosmegálló között, illetve az Eperjes 

utcában, a Wesselényi utcánál létesülhetnek. 

Ugyancsak lakossági kezdeményezés a Vágóhíd utcai lakótelep pihenő övezetbe való 

sorolása, ami sebességkorlátozást, halkabb közlekedést jelent. Ezt is elfogadták az idén, de 

megépíteni a mi önkormányzatunknak kell, ha lesz rá pénzünk. A Vécsey telepen több tábla 

ki és áthelyezését kérték, ennek intézése még előttünk van.  

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a feladatok ebben az évben nem csökkentek, jövőre 

remélhetőleg jobb évünk lesz mindannyiunknak!   

Köszönöm, hogy megkeresnek ügyeikkel, megtisztelnek bizalmukkal. Remélem, hogy a 

jövőben is sikerül segítséget nyújtanom. 

 

                                                                        Komoróczy László 

                                                       10. körzet önkormányzati képviselő 



 

                                        

 

 

 

 

 


