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Juhák Tamás István önkormányzati képviselő 

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2020-ban végzett képviselő munkáról 

 

 

Tisztelt Pesterzsébetiek! 

 

Eme beszámolóm a 2020-ban végzett képviselői munkámat szándékozik bemutatni. 

2019. október 13-én a helyi választásokon a Jobbik színeiben nyertem mandátumot, 

mint listáról bejutott képviselő, posztomat a Testület 2019. október 24-én megtartott 

alakuló ülésen foglaltam el. Tagja vagyok a Pénzügyi Bizottságnak; a Gazdasági 

Bizottságnak; az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai bizottságnak; valamint 

mindezeken felül a Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottság üléseit látogatom 

még, mint állandó meghívott, mely összefügg Közeledési Tanácsnoki feladatkörömmel 

is. 

 

Számokban kifejtve az idei év megjelenései: idén eddig 7 rendes és 2 rendkívüli testületi 

ülésen, 31 bizottsági ülésen és a szeptemberben megtartott közmeghallgatáson vettem 

részt. Sajnos a március és június, valamint a november és december közötti időszakban 

a Covid-19 vírusjárvány miatt a testületi és bizottsági üléseket hagyományos formában 

nem tartották meg. Helyette viszont a munkát levelezések, telefonos egyeztetések és 

online videós találkozókon tudtuk bonyolítani. Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi önkormányzatok 

működését, felsorolva a helyi önkormányzati képviselő jogait és kötelességeit és eme 

kötelezettségemet gyakorolva dolgozok Pesterzsébetért és teszem meg alábbi 

beszámolómat. 
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- Január elején ismét állatokon segítettünk. November után ismét egy teherautónyi 

adományt szállítottunk el az ADLER Állatmentő Egyesület részére. Most főleg 

bútorokat, azon belül foteleket, kanapét, egy több férőhelyes kutyaházat, pokrócokat 

és törölközőket vittünk, kiegészítve némi meglepetés jutalomfalattal. A fogadtatás 

barátságos és hálás volt. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik ehhez az 

adományszállítmányhoz hozzájárultak. Csak biztatni tudunk mindenkit, hogy ha tudják, 

segítsék az ilyen és hasonló menhelyeket. Otthon már nem használt eszközeikkel, tartós 

tápokkal, játékokkal, bármivel, amire egy ilyen helyen szükség lehet. Sajnos nagyon 

kevés pénzből gazdálkodnak az ilyen szervezetek és számukra minden segítség nagyon 

jól jön. Elszökött, elkóborolt vagy elhagyott állatokból pedig sajnos nem lesz kevesebb. 

 

- A január 16-i testületi ülésen döntött Pesterzsébet Képviselő-testülete a kerületi 

térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. Én magam is javasoltam helyszíneket, ahová 

fontosnak tartottam a kamerák telepítését. Az alábbi új helyszínek a Képviselő-testület 

egyeztetése nyomán, a Rendvédelmi Osztály szakmai tapasztalatai, szempontjai szerint 

és lakossági bejelentések alapján kerültek megjelölésre.  
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- Január 30-án Makádi Katalin Kapitányságvezető Asszony meghívásának jóvoltából a 

XX-XXIII. kerületi rendőrkapitányságon jártunk többen a képviselő testületből. Itt 

részletes és alapos beszélgetés során megtudhattuk, hogyan alakult kedvező irányba a 

kerületben elkövetett bűncselekmények száma, milyen mértékű a rendőrök 

elhivatottsága és szakértelme, továbbá megtekinthettük a térfigyelő szobát is, ahol a 

köztéri kamerák felvételeit figyelik. Sajnos, árnyoldalát is megtapasztalhattuk a 

napjaink rendőrségének: magas a pályaelhagyók száma, a technikai felszerelés sokszor 

hiányos és fejletlen, a kapitányság épülete a felépítése óta nem volt felújítva, a bérek 

pedig méltánytalanul alacsonyak. Ezek a tényezők egyáltalán nem a helyi rendőrség 

hibája, ez magának a rendszernek a felelőssége. Óriási tisztelet és megbecsülés jár 

nekik, hogy ilyen viszontagságok között is becsülettel és hatékonyan tudják végezni a 

munkájukat! 
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- Az alábbi fotó egy kivágott részlet egy videóból, melyet a képviselői facebook-

oldalamon tudják megtekinteni. Pesterzsébet városközpontjában készült, ahol is 

kerületünk alighanem legforgalmasabb, két, gyalogátkelő lámpa nélküli zebrája van, 

mint a sétálók, mint az autósok számát tekintve. Különösen fontos itt a körültekintő 

közlekedés mind a két fél számára. 

Sajnos számos esetben kapok, kapunk olyan jelzéseket, hogy az autósok közül többen 

nem adják meg az elsőbbséget a gyalogosoknak, nagy sebességgel közelítik meg az 

átkelőt, veszélyeztetve ezzel a közlekedőket. A videón is jól látható, hogy egy 

veszélyes szituáció játszódik le, ahol a csak a szerencse és a jó reflexek mentik meg az 

átkelőket. Ezen az állapoton változtatni kell! A januári testületi ülésen felszólaltam 

ennek a két átkelőnek az ügyében. A gyalogátkelőt jelző táblák neon zöld kiemelése, a 

zebracsíkos felfestést piros aláfestése és a sávokat elválasztó sövény alacsonyra nyírása 

jó ötlet, de ez kevés. Javasoltam és javaslom továbbá: 

✅ A lekopó piros színű aláfestés, valamint a zebracsíkok rendszeres javítását, 

újrafestését. 

✅ Az átkelő előtt keresztirányba, a figyelmet a lassításra felhívó, egyre sűrűsödő 

csíkozás felfestését. 

✅ Az átkelő előtt az úttestbe süllyesztett, fényvisszaverő prizmák elhelyezését. 

✅ Valamint az átkelők fölé, sárgán villogó figyelemfelkeltő lámpák elhelyezését. 

Reméljük, a Fővárosi Közútkezelő kiemelten fogja kezelni ennek a csomópontnak a 

közlekedési problémájának a megoldását. 
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- Drogosok a Szent Lajos téren? 

Februárban megkerestek, hogy a 

pesterzsébeti Szent Lajos téren 

drogot fogyasztó személyek szoktak 

előfordulni. Több környékbeli 

lakóval egyeztetve kiderült: valóban 

volt erre példa, de még a nyári, 

melegebb időszakban. Az 

elmondások alapján tűket, 

idegenekre utaló szemetet is fel 

lehetett lelni a templom oldalában. 

Egyes beszámolók szerint ráadásul a 

kis beugró téren - ahol az ott élők 

ismerik egymást - a templom 

mögött, ismeretlen autók szoktak megállni, nem tisztázott célból. A februári testületi 

ülésen a felszólalásomban kértem az Önkormányzatot, tegyenek lépéseket abban, hogy 

járjanak utána a problémának és ha találnak erre utaló nyomokat, segítsenek a 

megoldásban.  

Ha bármilyen ehhez hasonlót tapasztalnak, bejelentésüket megtehetik a XX-XXIII. 

Kerületi Rendőrkapitányságon a 061 421 1800 vagy a XX. Kerületi Közterület-

felügyeletnél a 061 289 2508 telefonszámon. 

 

- Szeretettel köszöntöttem a hölgyeket nőnap alkalmából! A Jobbik Pesterzsébet 

szervezetével közösen március 7-én, egy nappal megelőlegezve egy-egy szál virággal 

kívántam a velünk ünneplő hölgyeknek boldog nőnapot. Több száz, több színű tulipánt 

osztottunk szét, ami nagy népszerűség miatt hamar el is fogyott. Bíztunk benne, hogy 

vasárnap is ilyen szép időben és derűs napon ünnepelhetjük a Nemzetközi Nőnapot! 
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- Március 14-én 

társaimmal együtt 

több száz kokárdát 

osztottam szét a 

piacon az arra 

járóknak. Akciónk 

lényege, hogy 

minden évben újra és 

újra felelevenítsük 

mindenkiben, hogy 

mit is tettek 1848 

forradalmának hősei a szabadságunkért. A kokárda viselésével tisztelgünk küzdelmük 

előtt. 
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- Noha a koronavírus esetleges terjedése miatt 

lemondták az Önkormányzat hivatalos 

megemlékezését, a hivatal lehetővé tette, 

hogy néma főhajtással emlékezzünk meg az 

1848-as forradalom és szabadságharc 

Hőseiről. Pesterzsébet központjában lévő 

Kossuth-szobornál pénteken délben, 

harangszó mellett helyeztük az emlékezés 

koszorúját. Mindig emlékezzünk meg 

nemzeti nagyjainkról! 

 

 

 

- A Korona-vírus terjedése során az Önkormányzat felelősségteljesen tájékoztatott mind 

az interneten, mind utcai plakátokon az óvintézkedésekről, az üzletek megváltozott 

nyitva tartásáról, illetve a helyes és biztonságos viselkedésről (pl.: a helyes 

maszkviselés, távolság megtartása, stb.), ami elengedhetetlen volt betartani a járvány 

ideje alatt. Tavasszal is, ősszel is, a két hullám ideje alatt aktívan és naprakészen 

kivettem a részem a lakosság minél alaposabb tájékoztatásából. A Facebook fórumain 

igyekeztem minél több helyre eljuttatni a 

szükséges információkat és plakátok 

kihelyezésében is segédkeztem. 
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Márciusban én is részt vettem a Duna-part takarításában. Minden évben többször 

megrendezésre kerül helyi lokálpatrióták által a pesterzsébeti Duna-part menti részének 

takarítása. A Gubacsi-híd környékén évről évre megdöbbentően sok szemét gyülemlik 

fel. Noha az újra és újra megszervezett szemétszedés szélmalomharcnak tűnhet, van 

okunk bízni benne, hogy a példamutatás és a kitartás fejleszti a polgárok öntudatát és 

egyre kevésbé fog előfordulni a jövőben illegális szemétlerakás bárhol is. A szervezők 

felelősségteljes módon bonyolították le a szemétszedés menetét, tekintettel a vírus 

terhelt időszakra. Egymással nem találkozó, külön dolgozó kis csapatok ténykedtek. A 

szerszámokat, zsákokat, valamint a végén az összegyűjtött szemetet kijelölt helyeken 

lehetett felvenni, illetve elhelyezni, ezzel is minimalizálva az érintkezést. Nagy 

tisztelettel adózunk azoknak, akik ebben a viszontagságos időben is felkerekedtek, 

hogy tegyenek lakókörnyezetükért és nagy öröm számunkra, hogy ennek mi is a 

részesei lehettünk! Legközelebb is folytatjuk!  
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- Csapatommal együtt én is 

akcióba lendültem a 

pesterzsébeti idősekért! 

Pesterzsébeti szervezetünkből 

nyolc fő önkéntes jelentkezett 

munkára, hogy a járvány alatt 

megsegítsük az idősek 

ellátását. Bevásárlással, 

fuvarozással, egészségügyi 

eszközök szállításával 

igyekeztünk tenni azért, hogy 

a kerület 65 év feletti lakóinak 

könnyebb és biztonságosabb legyen az élete ebben a veszélyes időszakban. Munkánkat 

a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével (HSzI) 

együttműködve, közösen lekoordinálva tettük. 

- Köszönetünket fejeztük ki azokért, akik a vírus idején is helyt állnak, hogy az ország 

működni tudjon! A pesterzsébeti Szakorvosi Rendelő előtt húztuk ki molinónkat, hogy 

ezzel az apró gesztussal hívjuk fel a figyelmet és fejezzük ki hálánkat azoknak, akik 

ezekben a vészterhes időben is kitartóan szolgálnak és értük dolgoznak! 

Azok, akik nélkül most nem lenne biztonság, remény a gyógyulásra és ellátás: 

- A rendőrök 

- A mentősök 

- Az orvosok és ápolók 

- A katasztrófa elhárítók 

- A postások 

- A kereskedelmi dolgozók 

- A katonák 

Köszönjük Önöknek minden magyar nevében áldozatos munkájukat és fontos tudniuk: 

veletek vagyunk! 
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- A pesterzsébeti buszmegállók új utasvárókkal gyarapodtak. Pesterzsébeten 20 db új 

utasváró került telepítésre, mely számos helyszínen már régóta esedékes volt. 6 

helyszínt javasoltam, amely helyeken indokolt lehet az új várók elhelyezése. 

Javaslataimban azt mérlegeltem, hogy mennyire forgalmas buszmegállókról is van szó. 

Ezeken a helyeken vagy eddig sem volt utasváró, vagy korábban igen, de járdafelújítást 

követően nem telepítették újra. 

A következő helyszínekre tettem javaslatot: 

 

☑️ Szent Erzsébet tér - 23, 66, 66B, 148 (Soroksár, Csepel, Boráros tér felé) 

☑️ Tátra tér - 23, 66, 66B, 148, 223M (Soroksár, Csepel, Boráros tér felé) 

☑️ Szigligeti utca - 66, 66B, 123, 123A, 148 (Soroksár, Csepel felé) 

☑️ Török Flóris utca - 151 (Csepel felé) 

☑️ Nagysándor József utca - 35 (Szentlőrinci úti ltp. felé) 

☑️ Ady Endre tér - 123, 123A, 223M (Soroksár felé 
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- A tavasszal volt egy remek, helyi közösségi kezdeményezés, a Maszkok Szívből akció, 

amikor is szabó, varró, vasaló és csomagoló hölgyek és urak fogtak össze, mely során 

több mint 13 ezer maszk készült el és lett eljuttatva a lakosság részére. Az a 

megtiszteltetés ért, hogy jómagam is részt vehettem a maszkok kihordásában, mellyel 

segíteni tudtam a kezdeményezért. Amire még szeretnék rámutatni, hogy több száz 

szájmaszkot vittünk ki különböző intézményekbe. Minden átadásnál hangsúlyoztam, 

hogy kik azok a velünk élő hősök, akik eme maszkokat elkészítették. Vittünk belőlük 

orvosi rendelőkbe, a postára, a Lajtha László Zeneiskolába, a Benedek Elek Speciális 

Iskolába, valamint az Anyaoltalmazóba. Emellett, két turnusban is vegyes tartalmú 

ajándékcsomagokat vittünk azok számára, akik maszkok varrását, szabását, mosását 

vállalták. Ezúton is örök hálánk minden pesterzsébeti lakos nevében a kemény és 

hasznos munkájukért! 
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- Április és május fordulóján 

többedmagammal a Pesterzsébeti 

Piacon és a Városközpontban 

osztottunk szét az előbbi helyen 500, 

az utóbbi helyen 300 darab maszkot, 

kimondottan ahhoz  a időponthoz 

igazítva, mikor kötelezővé vált a 

közösségi közlekedés járművein a 

maszkviselet. Ezeket a maszkokat 

támogatói felajánlásokból kaptunk, 

melyeket ismételten köszönünk. 

 

- Június 4-én. a trianoni tragédia 100. 

évfordulója alkalmával megemlékeztünk a gyalázatos békéről. Az elszakított 

honfitársaink és hazánk területeinek emlékére koszorúnkat helyeztük el a Kossuth 

Lajos utca és a Helsinki út kereszteződésében lévő emlékparkban. Az elhelyezésnél egy 

rövid beszédet mondtam, mely során a fájdalmas adatokkal prezentáltam a 

békediktátum igazságtalanságát.



14 

 

 

- Egy júliusi napon Katalin Kellner 

képviselőtársammal és Bodnár Sándor segítségével 

egy mosógépet szállítottunk el egy rászoruló idős 

házaspár részére! Nemsokkal később ugyan azon a 

rászoruló, rokkant bácsin segítettünk. Katalin 

Kellner önkormányzati képviselő szervezésében egy 

új mopedet vettünk a képen is látható Úr számára. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a kerületi képviselők 

és közéleti személyek összefogása nyomán sikerült 

ezt megvalósítanunk. A segítség ilyen formában 

példaértékű és reméljük, egyben precedensértékű is 

lesz, jó példát mutatva a kerületi lakosok, illetve 

bárki más irányába! 

- Ismét volt lehetőségem adományozni ezúttal az 

Anyaoltalmazó Alapítvány részre ruhákat, 

ágyneműket, játékokat és cipőket, melyeket az 

otthonban élő családok tudnak majd használni. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy elfogadták adományainkat 

és egyben köszönjük segítséget és a közreműködést Kéninger Ferencnének is, aki az 

adományok gyűjtésében és célba juttatásában segített. 

- Egy pesterzsébeti családnak 

segítettünk csapatommal, akik 

részéré adományként egy komplett 

sarokülő garnitúrát juttattunk el. A 

felajánlók egy szintén XX. kerületi 

család volt, jól látszódik tehát, hogy 

kerületünkön belül is működik az 

összefogás a közösségi 

szemléletben. Örülök, hogy a 

részese lehettem! 
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- Szeptemberben abban az örömteli feladatban volt részem, hogy ismét kedvenceinket 

segítő szervezetnek segíthettem. Az Állatvédőrség és az Állatvédelmi Járőrszolgálat 

Kispest kutyákat átmenetileg megőrző csepeli helyszínére vittünk két jó állapotú és 

tartósan nedvességbiztos kutyaházat, valamint számos takarót, huzatot, törölközőt, 

melyek folyamatosan jól jönnek egy ilyen helyen. Jó volt látni, hogy egy ennyire 

szakszerű és az ebek számára szeretetteljes környezetet hoztak létre, melyet jó érzéssel 

tudtunk megsegíteni. Arra buzdítok mindenkit, hogy aki tud a maga környezetében 

hasonló menhelyről vagy átmeneti otthonról, támogassa maga is, nem fog rossz helyre 

kerülni az adománya! 

 

 

- Október 6-án a 171 éve kivégzett 

Aradi vértanúkról emlékeztünk meg. 

Ők a vérüket adták a magyarság 

szabadságáért, példát állítva nekünk, 

az utókor számára hazaszeretetből, 

elhivatottságból és bátorságból. 

Emlékezetünkben tovább élnek! 
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- Október közepén ismét tudtunk 

adományozni az Anyaoltalmazó 

Alapítvány részére, mely 

adományunkat örömmel fogadták 

el. Bodnár Sándor önköltségen 

nagy darabszámú orvosi maszkkal 

járult hozzá az otthon lakóinak és 

alkalmazottainak az egészségéhez. 

Jómagam pedig jelentős 

mennyiségű ágyneműt és ruházatot 

tudtam az alapítvány részére 

felajánlani. Nehezen lehet kifejezni, 

hogy valójában mennyire fontos 

munkát végeznek itt és milyen nagy 

segítséget nyújtanak a hátrányos 

helyzetű családoknak, köztük kisgyerekek számára. 

 

- A tegnapi napon az ESMTK focipályáján jártam, létesítmény bejáráson. A látogatás 

során meggyőződhettem arról, hogy bizony jócskán ráfér a felújítás és a modernizáció a 

lelátóra, öltözőkre és egyes épületrészekre. A labdarúgó egyesületet 1909-ben 

alapították, 1912-ben adták át a futballpályát, a lelátót 1932-ben építették fel, melynek 

a faszerkezetét már negyed évszázaddal ezelőtt újították fel. A lestrapált, régen 

rekonstruált komplexum megérdemli modernizálást. A kerület hivatalos 

futballcsapatának kijár, hogy 

megfelelő körülmények 

között edzhessen és 

mérkőzhessen, a 

pesterzsébeti lakosoknak 

pedig az, hogy méltó 

helyszínen szurkolhasson a 

csapatának. Támogassuk a 

kerületi focit! 
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- Október 22-én lehetőségem volt leróni 

a kegyeletemet '56 szabadságharcosai 

előtt. A megemlékezés koszorúját 

helyeztük el az Emlékezések terén lévő 

emlékműnél, majd részt vettünk a 

forradalom jelképe, a lyukas zászló 

felvonásán is. 

 

- Csak egy apró javítás: November közepén lakossági bejelentés érkezett, mely szerint 

egy járókelő pont a szemtanúja volt annak, hogy egy fiatalember egyedül, csak úgy 

brahiból, "odataggelte", vélhetően a "szignóját" az egyik trafóra. Az esemény a 

Mártírok és a Kölcsey utca sarkán történt. Ahogy jelezték, már mentünk is a helyszínre, 

mivel frissiben még könnyebben el lehet takarítani. Kis, gyors feladat volt, de a 

jelentősége nagy. Ezzel példát szerettem volna mutatni. Sajnos a kerületre is jellemző, 

hogy sok helyen, művészi értékkel nem bíró és egyben a környezetet csúfító graffitik 

és/vagy taggelések borítják az egyes épületeket. Ha összefogunk és odafigyelünk, 

megelőzhetőek az ilyen rongálások. Aki érez magában annyit, akár a 

lakókörnyezetében lévőket is letakaríthatja, bár mindannyian tudjuk, ez inkább azoknak 

a dolga lenne, akik a károkat okozzák! 
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- November 19-én a Kapitánypusztai KERAK 

Nappali Melegedő részére adományoztam a 

téli időjárásnak megfelelő, elsősorban felnőtt 

férfi ruházatot. A KERAK Szocális 

Alapítvány által fenntartott, a hajléktalanokat 

ellátó nappali melegedőbe első ízben (de nem 

utoljára) vittünk adományt, tekintettel a 

közeledő hideg időre, az ottaniak pedig 

szeretettel fogadták a felajánlásunkat. 

- November 29-én, advent első 

vasárnapján ismét kettős keresztet 

állítást szerveztünk. Célunk ezzel az 

volt, hogy a karácsony közeledtél, az 

év végén, a sűrű készülődésekkel és 

stresszel terhelt időszakban egy kicsit 

felhívjuk a figyelmet adventi időszak 

szellemiségére és üzenetére. Mostani 

állításunkat a járványhelyzet miatt 

nem hirdettük meg, zárt körben 

voltunk, de jövőre ismét, 

hagyományaikhoz híven nyitott 

alkalomként tervezzük majd 

megtartani. A kereszt felállításánál ünnepi gondolataimat mondhattam el, az advent 

lényegéről, múltjáról és hagyományáról. 

- November 27-29-i hétvégén az ország több pontján zajlott le a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület karácsonyi adománygyűjtése, mely keretei között én is segítettem a 

támogatásommal. Péntektől vasárnapig a Székelyhíd utcai Aldiban volt lehetőség leadni 

a helyben vásárolt adományokat. Én tartós élelmiszerekkel és tisztítószerekkel járultam 

hozzá az Egyesület gyűjtéséhez, akik nélkülöző családok részére fogják eljuttatni a 

csomagokat. Köszönjük, hogy ezt a nagyszabású programot az Egyesület ilyen nagy 
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lelkiismeretességgel és sikerrel megszervezte: 

az ország több mint 160 településének 250 

áruházában több mint 250 tonna (!!) 

mennyiségben gyűjtött össze felajánlásokat! 

Bátorítok mindenkit, hogy támogassátok a 

következő gyűjtések során őket és ezzel a 

rászorulókat! 

 

 

 

- December 9-én Katalin Kellner képviselőtársunk szervezésében sikerült egy segítő 

felajánlást kézbesíteni. Egy hűtőt és élelmiszercsomagot juttattunk el az adományozótól 

egy rászoruló család részére. 

Ez így karácsony előtt egy 

nagyon kedves gesztus volt, 

melyet nagy örömmel 

fogadtak. Köszönjük 

Katalinnak a szervezést, 

köszönjük a felajánlást és 

örülünk, hogy segíthettünk! 
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A továbbiakban a Közlekedési tanácsnoki munkámról szeretném bemutatni a 

beszámolómat. 

 

„Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014 

(XI.13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” 56. § -a kimondja, hogy: 

 

Közlekedési Tanácsnok feladatai: 

a) Részt vesz a kerület közlekedési stratégiájának kidolgozásában,  

b) Javaslatot tesz a kerületet érintő tömegközlekedési útvonal, és járatszám módosítására,  

c) Javaslatot tesz forgalomszervezési változtatásokra, 

d) Figyelemmel kíséri kerületet érintő közlekedési feladatok végrehajtását, 

e) Véleményezi a szakterületéhez tartozó előterjesztéseket. 

f) Munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Bizottságnak. 

 

E kötelességemnek eleget téve beszámolok a tisztelt Bizottságnak a 2020. évben végzett 

munkámról. 

 

1.) A beérkező panaszokat, észrevételeket, ha magam is megalapozottnak tartottam, 

jeleztem a Jegyző és az Osztály felé. Körülményektől függően, eltérő idő után, de az 

Önkormányzat mindig foglalkozott a megkeresésekkel. 

 

2.) A Topánka utcai  gyalogátkelő esetében kértem, a Főváros bevonásával vizsgálják meg 

hogyan lehet jobban lassításra ösztökélni a gyorsan közeledő autósokat, ezzel is 

csökkentve a balesetveszélyt. Javasoltam a festés állandó javítását, villogó sárga 

lámpát, a zebrához közeledő gépjármű figyelmének további felhívását eredményező 

felfestéseket, valamint az aszfaltba süllyesztett prizmákat, az esti láthatóság növelésére. 

 

3.) Több közlekedési videófelvételt tettem közzé a Facebookon a saját képviselői 

oldalamon, melyet egyes autósok vettek fel a kerületben. Ezeken a felvételeken az 

egyes helyszíneken mutatnak be balesetveszélyes cselekményeket. Ezeket a felvételeket 

oktatójelleggel és prevenciós célzattal tettem közzé. 

 

4.) Kértem, a jobb beláthatósági és kanyarodási viszonyok megteremtése érdekében, hogy 

a Topánka utcán, a Petőfi utca és a Baross utca között a sávok közötti sövényt 

rendeszeres vágják vissza alacsony magasságúra, ezzel is növelve a láthatóság szögét a 

gépjárművekből. 

 

5.) Jeleztem az Önkormányzat felé, hogy az Emlékezések terénél, a Rezeda utca 

torkolatánál a korábban kivágott nyárfák tönkjei bokrosodtak. Azon túl, hogy ez 

nehezítette a gyalogos közlekedést, a bokrosodás utca felöli része balesetveszélyes 

helyzetet teremtett, mivel zavarta az előre történő kilátást és a járműveknek kissé ki 

kellett kerülniük azokat. 
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6.) A Határ út és a Köteles utca sarkán, a zöld területen szabálytalanul parkoló járműre 

felhívtam a figyelmet. Ezzel nem csak a szabálytalan helyen történő parkolásra 

mutattam rá, de a Köteles utcáról a Határ útra történő jobbra kanyarodásban is zavart 

okozott, mivel részben takarta a mögötte lévő forgalmat. Kértem a helyzet kezelését az 

Önkormányzattól. 

 

7.) A Jókai Mór utca és a Hitel Márton utca kereszteződésére hívta fel egy lakossági 

megkeresés a figyelmem. Itt a nagy arányú bokrosodás miatt nehézkes a kilátás 

gépjárműből amikor bármilyen irányba szeretnének kihajtani, ráadásul a Jókai utcán 

villamos jár, ezzel is plusz balesetveszélyes tényezőt adva a kanyarodásnál. Sajnos a 

kerületben az ilyenfajta probléma gyakori, kértem, nagyobb arányba figyeljenek az ilyen 

területekre és kezeljék a problémát. 

 

8.) Az elmúlt évben rendszeres tájékoztatást kértem az Önkormányzattól, illetve más 

irányból is gyűjtöttem az információkat arról, hogy egyes útfelújítások vagy balesetek 

miatt mikor idéződik elő a közösségi közlekedés esetében a terelt útvonalon történő 

közlekedés, valamint a villamos esetében a pótlóbusszal történő járműpótlás. Ezeket az 

információkat rendszeresen és naprakészen közzétettem a képviselői Facebook 

oldalamon. 

 

9.) A kerületben történő közlekedési balesetekről rendszeres tájékoztatást adtam a 

képviselői Facebook oldalamon. Egyrészt azzal a céllal, hogy időszakosan el lehessen 

kerülni a baleset helyszínét a felmerülő közlekedési nehézségek miatt, valamint 

figyelemfelkeltő célzattal. 

 

10.) Pesterzsébetet közvetetten is érintő, az összfővárosi autós, kerékpár és közösségi 

közlekedésben fennálló változásokról, mindenfajta információt a képviselői Facebook 

oldalamon rendszeresen megosztottam. 

 

11.) A 3-as metró déli szakaszának történő felújítási munkálatainak lezárulta és megnyitása 

után látogatást tettem a metró új, felújított állomásain, teszteltem a járművet működés 

közben. A tapasztalataimról beszámoltam az erzsébetiek részére a képviselői 

oldalamon, valamint az új megállóhelyekről fotókat mutattam be. 

 

12.) Felvettem a kapcsolatot a kerület Főépítészével és információt kértem arról, hogy 

vannak-e tervek a jövőben tervezett vasúti bővítésről és egy esetleges új állomás 

épületről; tájékoztatást kértem ugyanakkor, hogy melyek azok a szervek, akikkel a 

jövőben lehet egyeztetni egyes kerületi ötletekről, észrevételekről. Terveim között 

szerepel ugyanis, hogy a kivitelező a pesterzsébeti szakasz építése során vegye 

fontolóra és tartsa szem előtt a kerületeik igényeit is és hogy ez ügyben egyeztetéseket 

hajtsunk végre velük. 

 

13.) A kerület lakóinak bejelentése nyomán, valamint a saját tapasztalataim alapján jeleztem 

az Önkormányzat részére folyamatosan, melyek azok a gyalogjárda szakaszok, amik 

balesetveszélyesek és javításra szorulnak. Megkereséseimre az Önkormányzat 

relevanciába vette ezeket a járdaszakaszokat és meg is valósult azok javítsa. 

 

14.) A Pázsitos sétányon, a Hajós Alfréd általános iskola melletti parkoló esetében a jobb 

gépjárműparkolási rend kialakítása miatt kértem az Önkormányzatot (az iskola 



22 

 

megkeresését követően), vizsgálja meg, hogy a mostani merőleges parkolás helyett a 

harántirányú parkolást vezessék be. Itt ugyan is számos parkolóhelytől elesne a 

környék, ha az utóbbi rend megvalósulna, ezért kértem, a meglévő rend maradjon, de 

parkolóhelyeket elválasztó felfestéseket kerüljenek felújításra. 

 

15.) A JCDecaux Hungary Zrt. által lehetőség nyílt a kerület számára, hogy régi és új 

busz/villamosmegállókban modern utasvárók épüljenek. Ezekben 6 teljesen új helyet 

javasoltam, ahová meglátásom szerint elkelnek az utasvárók. 

 

16.) A Berkenye sétányon, az új építésű társasház oldalában kihasználatlan parkolók vannak. 

Kértem az Önkormányzatot, továbbítsa megkeresésem a társasház felé, hogy ésszerűen 

hasznosítsa azt a 20 db parkolóhelyet, melyek le vannak zárva. Javasoltam, hogy akár 

az épületben dolgozók részére megnyithatnák a helyeket, egy nyitható-zárható 

akadállyal kontrollálva azt, hogy csak a jogosultak parkolhassanak oda. 

 

17.) A nyár folyamán az RTL Klub műsorán megjelent a híradóban, hogy a Topánka utcán, 

a Török Flóris és az Ady Endre utca között hajnalban, egyes autóbuszok hosszasan 

várakoznak, járó motorral, ráadásul szabálytalan helyen. Ezzel zavarják a közvetlen 

közelben lévő házak lakóit, azokat hajnalban felkelteik. A problémára reagálva levelet 

írtam a BKK Zrt. részére, hogy az érintett viszonylatok menetrendjét úgy módosítsák, 

hogy a forgalomba beálló járműveknek ne kelljen az érintett helyeken várakozniuk, 

hanem ahogy megérkeznek a helyszínre, egyből induljanak is tovább. Apró siker, a 

BKK a levelem hatására módosított az érintett járatok menetrendjét. 

 

18.) Márciusban lakossági megkeresés jutott el hozzám, ahol is a jövőben tervezett 5-ös 

metró részleteiről érdeklődött egy helyi lakó, mely érinteni fogja a kerületünket. A téma 

érdekessége okán utánajártam az ügyben és a kérdésben érdemi információkkal 

tájékoztattam a hozzám fordulót. Itt meg is jegyezném, hogy folyamatosan nyomon 

követem az 5-ös metró tervezett megépítését, az azzal kapcsolatos fórumokon a 

jövőben részt kívánok majd venni és ha minden jól megy, reményeink szerint már ebben 

a ciklusban megkezdődhetnek az előkészületek. 

 

19.) Pöltenberg utcában az aszfalton egy felfedezett balesetveszélyes lyuk esetében kértem a 

mielőbbi javítást, a sérült terület tovább növekedése elkerülése érdekében. 

 

20.) Kértem az Önkormányzatot, hogy minden olyan helyen, ahol az útfelújítások véget 

értek, az ideiglenes forgalmi változást jelző táblákat mielőbb vetessék le, hogy ezzel ne 

okozzanak zavart a visszaálló rendben és ez a közlekedők számára is egyértelmű 

legyen. 

 

21.) Lehetőségeim szerint igyekszem minél gyakrabban jelen lenni a Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottság ülésein, a jobb kölcsönös tájékoztatás miatt.
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