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Tavaly ősszel választottak meg a Tátra tér és környékének, 
illetve Kossuthfalvának (Pesterzsébet, 6. választókerület) 
önkormányzati képviselőjének, ezúton is köszönöm a 
támogatást! 2020 az első teljes naptári évem 
képviselőként, így ez az első hosszabb képviselői 
beszámolóm, amit rendszeresnek szánok. Amennyiben a 
lenti összefoglalón felül kérdése van munkámmal 
kapcsolatban, örömmel állok rendelkezésére! 

Kossuthfalva és Szabótelep csoportja: 
www.facebook.com/groups/kossuthfalva
Tátra tér csoportja: 
www.facebook.com/groups/tatrater
A helyi szervezet oldala: 
www.facebook.com/Momentum.BP20
Képviselõi oldalam: 
www.facebook.com/szonyi.attila.momentum.

KAPCSOLATTARTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

KÖSZÖNÖM A BIZALMAT

Új képviselőként kiemelten 
fontosnak érzem, hogy 
megismerjenek és elérjenek 
a lakosok. Rendszeresen 
vagyok jelen a piacon és két 
területi facebook csoportot is 
létrehoztam a közvetlen 
kapcsolattartásért.

A Momentum Mozgalom kerületi frakcióvezetőjeként 
pedig azt szeretném, hogy a lakosság láthassa, hogy mivel 
foglalkoznak a képviselők és adott kérdésekben milyen 
álláspontot foglalnak el. Ezért minden egyes képviselő-
testületi ülés után beszámolót készítünk oldalunkon.



  

2020-ban minden testületi ülésen, 
bizottsági tagként a Jogi- 
Igazgatási- és Közbiztonsági 
valamint a Gazdasági Bizottság 
ülésein jelen voltam és 
képviselőként lehetőségem volt más 
bizottságok munkájában is részt 
vennem. 

KÖZÖSEN A KERÜLETÉRT

Úgy gondolom a képviselői munka 
nem csak előterjesztések 
megvitatásából áll, hanem az aktív 
közösségi részvétel is annak része. 

Az Ady tértől a Szent Erzsébet térig több helyen fogtunk 
össze a lakosokkal és szerveztünk parkszépítő akciókat, 
szemetet szedtünk, metszettünk. Figyelemfelhívásként 
csikkgyűjtést is indítottunk, amin az eső ellenére is sokan 
részt vettek. Segítettünk a fecskéknek és a madarak és fák 
napja alkalmából hulladékmentes eleséget helyeztünk ki.

Éppen ezért több alkalommal is szerveztünk 
aktivistáinkkal és civilekkel, helyi lakosokkal karöltve olyan 
eseményeket, ahol tevőlegesen is jelen tudtunk lenni 
Pesterzsébet életében.



  

APRÓ EREDMÉNYEK

Az összkerületi döntéshozatal 
mellett apró helyi eredmények 
elérésében is tudtam segíteni. 
Az elharapódzott illegális 
szemétlerakás elleni harc 
folyamatos, de több gócponton 
sikerült javulást elérni. 
Eltűnt az eredeti funkcióját már 
teljesen elveszítő telefonfülke a 
Dobos és Jókai sarkáról, ami 
állandó konfliktusoknak volt 
színtere.  
Lakosság bejelentések révén 
több utcabútor és szelektív 
hulladékgyűjtő-sziget helyzete is 
átgondolásra került. Sikeres 
„kotongyűjtéssel” előtérbe került 
a lakóövezeti prostitúció 
problémája.



  

VIGYÁZUNK EGYMÁSRA

Ez az év a koronavírus járványról szólt, ami mindenki 
életét felborította. A hagyományos képviselői munka 
mellett új feladatok is adódtak. Pesterzsébet jelesre 
vizsgázott szolidaritásból, amikor főként civilek 
összefogtak és több ezer maszk varrását, fertőtlenítését és 
lakosokhoz juttatását szervezték meg térítésmentesen! 
Többen jelentkeztünk önkéntesnek is, hogy időseinknek 
minél kevesebb veszélynek kelljen kitennie magukat. 
Örülök, hogy tevékeny részese lehettem ennek az 
összefogásnak!

Elindulhatott a Tátra téri piac és lakótelep 
közlekedésfejlesztési koncepciójának kidolgozása, ami a 
parkolási gondokra, a zöldterületek visszaszorulására és a 
helyenként kaotikus közlekedési megoldásokra adhat 
hosszú távon is fenntartható válaszokat. 



  

TENNIVALÓK
2021 nehéz év lesz az önkormányzatban, munkám során a 
következőkre szeretnék koncentrálni:                      

A lakosság részéről a legtöbb panasz a közbiztonsággal és 
az együttélés szabályainak be nem tartásával kapcsolatos. 
Lehetőségeink e téren korlátozottak, de még messze nem 
merítettük ki őket.                                    

A kertvárosi övezetben jellemző probléma a nem 
megfelelő fűtés (hulladékégetés), ami nem csak zavaró, de 
egészségtelen és tilos is. A visszaszorítás mellett a 
tájékoztatás és segítségnyújtás is fontos!                

A Tátra téren folytatni kell a közlekedésszabályozási terv 
kidolgozását és végrehajtását, amivel nem csak a 
közlekedést segíthetjük, de a közterek is rendezettebbek 
lehetnek és megvédhetjük zöldterületeinket.             

Továbbra is szeretném ha minél több kérdésben tudna a 
lakosság is véleményt mondani és aktívan részt vállalni a 
megvalósításban.
 
A közterületek rendezettsége nem csak szimbolikus 
dolog: hiszem, hogy a szebb látvány hosszabb távon 
megteremti az igényt a tisztaságra és zöldfelületek 
ápoltságára ott is, ahol ez korábban hiányzott.          

2021-ben folytatódni fognak a kormányzati megszorítások, 
így a működőképesség mellett vagyonelemeink 
megőrzésére is kell figyelni, hogy az önkormányzat 
jövőbeni működőképessége megmaradjon!



  

PESTERZSÉBETEN INNEN ÉS TÚL

Helyi kérdéseink java politikai oldaltól független: az illegális 
szemétlerakás, a közbiztonság helyzete vagy járdáink és 
parkjaink állapota egyaránt zavar és érint mindenkit. A 
helyi ügyek mellett többször álltam ki és hívtam fel a 
figyelmet mindannyiunkat közösen érintő problémákra. 
Képviselőként minden pesterzsébeti számít és számíthat 
rám pártállástól függetlenül! 

A Momentum  helyi vezetőjeként országos témákat is a 
kerületi testület elé hoztam: 

A Székely Nemzeti 
Tanács európai polgári 
kezdeményezése 
melletti kiállásért és az 
önkormányzatiság 
védelméért egyaránt 
adtam be 
előterjesztést, amik 
elfogadást nyertek.

Kiálltam természetvédelmi, műemlékvédelmi, jogállami és 
emberi jogi kérdésekben egyaránt, mert ami Budapest 
vagy Magyarország ügye, az egyben Pesterzsébet ügye is. 
A „hazai pálya” mellett 
vidéken is segítettem a 
politikai alternatíva 
megerősödését. 



  

MARADJUNK KAPCSOLATBAN

Legkönnyebben e-mailen tud elérni:
szonyi.attila@pesterzsebet.hu
szonyi.attila@momentum.hu

Telefon:
06-30-278-95-72

Fogadóóra:
Minden hónap első hétfőjén 18:00 
(kérem egyeztessünk előtte)

Képviselői Iroda:
XX. Pázsitos sétány 2. (bejárat az épület végén)
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