Somodi Klára önkormányzati képviselő
Éves beszámoló 2020.

Kedves Pesterzsébetiek!
A 2019. októberi választás során a Momentum felkérésére, az összefogás közös jelöltjeként indultam
újra, s az Önök bizalmából ismét megválasztottak a. 1. választókörzet képviselőjének. Ezúton szeretnék
beszámolni Önöknek a 2020 évben végzett munkámról.
Egy elég nehéz év lesz hamarosan mindannyiunk mögött, a COVID sajnos sokunknak okozott
kellemetlen perceket munkában és otthon egyaránt. Tudom rettenetesen nehéz, de azt kérem
Önöktől, hogy tartsanak ki.

Január
A januárban megtartott 8 bizottsági és 1 testületi ülésen részt vettem. Az ülés részletes beszámolóját
itt olvashatják: https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/629370317832649
Téli Egészség 7
Nagy örömmel vettem részt 2 rendkívül szuper programon a
pesterzsébeti Gyermekmosoly óvodában és a Kékcinke
tagóvodában.😍
😊
A
gyermekmosolyoknál
egy
interaktív
környezettudatosságra
nevelést
volt
szerencsém
megtekinteni, amely annyira interaktívra sikerült, hogy én
magam is szívesen csatlakoztam a gyermekekhez! 🍏
🐦A kékcinkéknél jógázni tanultak a gyerekek.
Csaba bácsi játékosan, rendkívül jó humorral fejlesztette és
tanította a nebulókat. Hangutánzások mellett számoltak és
fejlesztették az egyensúlyérzéküket. 🐘
Köszönöm a meghívást!

Február

Az önkormányzat 2020. február 13-án tartott üléséről a beszámolót az alábbi linken tekinthetik meg:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/649208889182125
Polgármester Úr kérésemre a Testületi ülésen a következő tájékoztatót adta:

📌„2020. január 21-én levélben kértünk tájékoztatást a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház főigazgatójától a
János utcai Rendelőintézet melletti terület térítésmentes átvételével kapcsolatos eljárás jelenlegi
állásáról. Megkeresésünkre a Kórház főigazgatója arról tájékoztatott, hogy az ingatlan megosztása
érdekében a telekalakítási vázrajzot elkészíttette, annak engedélyeztetése a Földhivatal előtt
folyamatban van.”
Az ügy jó irányban halad, és ott is fogom tartani.🙂🌳🚙 Folyamatosan fogom kérni a tájékoztatást,
hogy éppen hol tartunk.

Március

Ebben a hónapban kellett szembenéznünk először a
veszélyhelyzettel. Elsők között jelentkeztem önkéntesnek, hogy
segítsek a körzetben élőknek, amiben csak lehet. Amíg
megkaptam az önkéntes igazolványomat telefonon kerestem
meg első körben az időseket, hogy mindennapjaikban
segítséget nyújthassak. Fegyelmezetten, de nehezen viselte
mindenki a korlátozásokat, sokkal több türelemre volt szükség,
mint máskor.
Egy kedves ismerősöm, Ilona megkeresett, hogy próbáljunk
szervezni egy csapatot és varrjunk textilmaszkokat a
Pesterzsébeten élő embereknek. A maszkok nagyon gyorsan
elfogytak a patikákban és hiánycikk lett. Egyértelműen szükség
volt a segítségre, megkezdtük tehát a szervezési feladatokat,
amelyben Judit koordinátori szerepe nagy segítség volt.
Emlékeztetőül: ekkor még a kormány és a WHO álláspontja is az
volt, hogy nem tartják fontosnak a maszk használatot!

Április

Gubacs
👩💼 A XX. kerületi önkormányzat Mach Péter képviselőtársam és jómagam javaslatára Gubacs
városrészről részletes közlekedésszabályozási vizsgálatot és erre alapozott tervet csináltatott. A tervet
a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft készítette el. A terv hosszú és részletes – több, mint 80
oldal, ezért képviselőtársammal, Szőnyi Attilával elemekre bontva igyekeztünk röviden bemutatni ezt.
👉 Gubacs megközelíthetősége:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/698277167608630
👉 Tömegközlekedéssel kapcsolatban tett javaslatok:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/698665877569759

👉 Új forgalmi rend elemei:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/698781434224870
👉 Részletes térképekkel mutatjuk be a parkolás tervezett változtatásait:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/698765750893105
Legnagyobb sajnálatomra ebben az évben a forráselvonások nem tették lehetővé, hogy elinduljunk a
megvalósítás felé a lakosság által már véleményezett projektből kiindulva.

Te védesz engem, én védelek téged!
Az IKEA által biztosított adomány anyagokból, szorgos kezek
munkája révén elkészültek és kiszállításra kerültek az első
Ikeás maszkok.😷
Felemelő érzés hogy vannak még jó emberek, cégek, akik ha
kell, összefognak és segítenek‼
A csapatnak köszönhetően már több mint 6000 db maszkot
juttatunk el a pesterzsébeti lakosokhoz. A soron következő
közel 2000 db maszkot a pesterzsébeti érettségit lebonyolító
iskoláknak juttattuk el.😷
Így kívánva a járvány kellős közepén jó szerencsét az
érettségiző diákoknak 🎓😷💞

Május
Madarak és fák napja
“Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.” 🌳🐦

🐦🌳 A madarak és fák napja alkalmából több helyen tettünk ki
nassolnivalót Gubacstól a lakótelepen és a Tátra téren át a
Vécsey-lakótelepig
a
parkokban
a
madaraknak,
frakciótársammal. Döntően faggyúkarikákat és mag rudakat
tettünk ki, amit a vadmadarak szeretnek.

Dohányzás mentes világnap‼
A Momentum kezdeményezéséhez civilek és a pesterzsébeti zöld képviselők (LMP és Párbeszéd) is
csatlakoztak 💜
Pesterzsébet János terét és a Topánka utca zöld felületét igyekeztünk csikk mentesíteni 🚬

Szív küldi szívesen❣
A csapat (szívecskék) tagjai fáradhatatlanul dolgoztak
azért, hogy a lehető legtöbb pesterzsébeti lakóhoz
eljuthassanak ingyenes maszkjaink.
A projekt kezdetekor még álmodni sem mertem róla,
hogy elérjük a 10.000 db maszk számot. A csapatban
közel 40-en dolgoztunk ezért, nem volt egyszerű feladat,
amire vállalkoztunk, de sok munkával és csupa szív
emberekkel sikerült.
Kimondhatatlanul büszke és hálás vagyok valamennyi
segítő kéznek!
Te védesz engem, én védelek téged!

Virágosabb Pesterzsébetért🌺
Mára már hagyomány lett, hogy a Lajtha utcai és a János utcai virágágyásokat mi itt lakók ültetjük be
szebbnél szebb virágokkal🌸

A virágokat minden évben a szocifogi biztosítja nekünk, mi pedig örömmel álmodjuk meg, hogyan is
nézzenek ki az ágyásaink, amiket mondhatni örökbe fogadtunk 🌷
Nagyon boldog vagyok, hiszen újabb társasház is csatlakozott, a Török Flóris utca 28. így már három
virágágyást szépítettünk meg.
Képviselőtársammal pedig lefestettük a Lajtha sportparkban található padokat.
Köszönöm, hogy együtt tettük szebbé a környezetünket ❣

Június
Környezetvédelmi szemléletváltás 🌳🚲
A múlt heti Sport Bizottság ülésén javaslattal éltem:
- a jövő évi költségvetés terhére 2 millió forint erejéig 💰
- 50 EZER FORINTOS KERÉKPÁR-TÁMOGATÁS A 14-20 ÉV KÖZÖTTIEKNEK 🚴
- az új program kidolgozására kértem fel hivatalt 💻
A program indulásáról és feltétel rendszeréről tájékoztatót fogok készíteni.

Volt pad, nincs pad...
Volt egyszer egy padsor az Iterspar közforgalom számára
megnyitott területén
Hosszas megbeszélések után az Interspar a padok
felszedése mellett döntött, szerintem nagyon helyesen!
Az ott kialakult helyzet tarthatatlanná vált (szemét tenger,
ürülék és napi szinten összetört megrongált padok).
Tudom nem mindenki lesz felhőtlenül boldog, de
véleményem szerint ezekre a padokra jóérzésű ember
nem ült le....

Július
A közösségi parkrendezés hónapja
A Momentum szervezésében a lakók segítségével nagytakarítást tartottunk Gubacson a
Téglagyár téren és a Helsinki út 1-5 mögötti területen.🌾
- Kicsinosítottuk a bokrokat
- Gazoltunk
- Tengernyi csikket és szemetet gereblyéztünk össze
- Padokat festettünk

Büszkeséggel töltött el a parkok közösségi rendezése, elfáradtunk ugyan, de nagyon szépek
lettek a területek, összesen 3 konténernyi hulladékot vitettünk el.

Szeptember
Képviselői indítvány
POLITIKAI döntés született Pesterzsébeten!
A Képvislő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalta önálló képviselői indítványomat, amelyet
Gémesi Emese kollégámmal állítottunk össze:
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 27/2015. (XI. 16.) számú önkormányzati rendelet
módosítására.
Előzményként:
- A hivatali utat betartva a rendelet módosítását egyeztettük az illetésekkel szakmai és jogi
szempontok alapján.
- Az anyagokat két héttel az ülés előtt mindenki megkapta.
- Részt vettünk egy egyeztetésen (MSZP, DK, Párbeszéd, LMP, Momentum).
Az egyeztetésen Mach Péter képviselőtársam nyújtott be érdemi módosítót, amit a helyzetre
való tekintettel előterjesztőként be is fogadtam.
Mindezt azért tartottam fontosnak leírni, mert a Polgármester azt kérte az ülésen
egyeztessünk még, hogy ne politikai döntés születhessen. Ezt a kérését nem tudtam
támogatni, hiszen - lásd az előzményeket - én ezt megtettem. Érdemi javaslatok nélkül nincs
mit egyeztetni.
Az, hogy a Fidesz nem támogatta a rendelet tervezetet, nem lepett meg.
A döntés a következő lett:
Az MSZP és a Fidesz érdemi javaslat és módosítás nélkül utasította el a rendelet megalkotását.
Ami fontos volt, de elutasítást kapott:

- önkényes lakásfoglalókkal szemben nincs rendeletünk továbbra sem
- települési díjhátralék csökkentése címen akár minden évben kifizetjük magunknak a lakbér
és közös költség tartozásokat
Ezeken felül számos pontosítás került be, illetve egy elszámozási hibát is kiigazítottunk volna.
Köszönöm a DK, Párbeszéd és Jobbik képviselőtársaim támogatását és érdemi javaslataikat.
Zárszóként mondtam el képviselőtársaimnak a szavazógépek megnyomása előtt:
Mint önkormányzati képviselőnek, kötelességemnek tartom a kerületi vagyon védelmét és
egyben azt is, hogy a szociális rendszerben érvényesüljön az igazságosság elve. A kerület
vagyonbiztonságának érdeke és a társadalmi szolidaritás elveinek érvényesülése egyazon
irányba mutatóan teszi szükségessé a jelenlegi rossz állapot felszámolását és a
változtatásokat. Nagyon bízom abban tehát, hogy képviselőtársaim is belátják, hogy a kerület
érdeke mondja ki a változtatás szükségességét és a választóik alapvető érdekét képviselve
megszavazzák a változtatási javaslatainkat. Hiszen nem kérdés, hogy ez minden pesterzsébeti
polgár közös érdeke, mi pedig arra esküdtünk fel, hogy munkánkkal, szavazatainkkal őket
fogjuk szolgálni.
Szeptemberi Testületi ülés összefoglalója:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/802992677137078

Október
"Fogadd örökbe játszótered, parkod, kutyafuttatód!"
A kerület legaktívabb lakóközösségei idén a kerület Duna-parti lakótelepeiről kerültek ki: a
pályázati tervekben szerepel többek között elhanyagolt terület vadvirágos rétté alakítása,
rovarhotel építése, közösségi komposztálás, facsemeték, bokrok és évelők ültetése; valamint
önkormányzattal közös fejlesztési koncepció kidolgozására irányuló törekvés is.
Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárulnak egy zöldebb
Pesterzsébethez!
Az októberi Testületi ülésről bővebben itt írtunk:
https://www.facebook.com/Momentum.BP20/posts/829879947781684

Látogatóban jártam az Ónodi suliban
Az iskola bérlője a KONTIKI-SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Zrt.

A szakiskola és gimnázium minden kedves
tagja dolgozik a felújításokon.
Februárban tervezik a beköltözést. Első körben
az emeleti részen kezdődtek meg a
munkálatok.
A gondnoki lakás már elkészült.

Tüdőgyulladás elleni védőoltás bevezetése
A DK, MSZP, LMP, P és a Jobbik képviselői is támogatták és csatlakoztak a tüdőgyulladás
elleni védőoltásról szóló indítványomhoz.
Az erről szóló rendeletet a soron következő Testületi-ülésen lesz módunk elfogadni.
A 65 év feletti rászoruló krónikus betegségben szenvedő pesterzsébeti lakosoknak próbálunk
segíteni, akik önerőből nem tudják megvásárolni a vakcinát.
Sajnos nem sok anyagi forrást tudunk a jelenlegi pokolian nehéz helyzetben eme nemes célra
fordítani, de bízom benne, hogy jövőre lesz mód növelni a keretet.

November
Fővárostól kapott támogatások
Mint ahogyan az ismert, a főváros és a kormány korábban megállapodott abban, hogy
megépülhet az atlétikai stadion, amelyért cserébe a főváros 5 év alatt 50 milliárd forintot kap
egészségügyi fejlesztésekre a központi költségvetésből.
Ennek a megállapodásnak a keretében érkezett meg a Fővárosi Önkormányzat számlájára
az aktuális 2 milliárd forintos támogatás, amelyet a főváros egyből a diagnosztikai vizsgálatok
számának növelésére, és ezzel együtt a budapesti daganatos betegséggel beutalt betegek
várólistájának csökkentésére költ.
A novemberben indult CT és MR várólista-csökkentési program keretében 2021. októberig
Pesterzsébet lakossága 73.190.000 Ft értékben kap CT- és MR-vizsgálatokat.
Ez 90 %-kal több CT- és 87 %-kal több MR-vizsgálatot jelent az elmúlt évhez képest!
A vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem fogja elvégezni.

Novemberben – a veszélyhelyzet miatt a közgyűléstől átvett jogával élve – Karácsony
Gergely főpolgármester több XX. kerületben lévő utca aszfaltburkolatának felújításáról is
döntött.
Megújul a Kiskosuti burkolata: a Jókai Mór utca és a Szent Erzsébet tér között kap új
aszfaltszőnyeget a fővárosi fenntartású Kossuth Lajos utca. Ennél is hosszabb szakaszon újítják
fel a Mártírok útját, ami a Határ út és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszán kap új burkolatot.
A közel másfél kilométer hosszú felújítás kivitelezésének vége 2021 decembere.

December
A beszámoló hivatalos leadási ideje miatt a december havi munkáról a következő
beszámolóban tudok tájékoztatást adni.

Igyekeztem mindig a lakosság rendelkezésére állni, számos megkeresés kapcsán tartottam
fogadóórákat. Reményeim szerint jövőre sem lesz másképp, és a kerületiek bizalommal
fognak hozzám fordulni! Elérhetőségeim természetesen nem változtak:
telefonszámom: 0630/562-2203
e-mail címem: somodi.klara@pesterzsebet.hu
Állok rendelkezésükre telefonon, e-mailben, vagy egyeztetett személyes találkozó keretében
irodámban, a Pázsitos sétány 2. szám alatt. Itt minden hónap első hétfőjén 18-20 óra között
irodaügyeletet tartunk Szőnyi Attila momentumos frakciótársammal.

2020. december 7.
Somodi Klára

