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 FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Képviselőként úgy gondolom, hogy nem csak
a  törvényi  előírásnak  megfelelve  évente
egyszer,  hanem  folyamatosan  kell
tájékoztatnunk  a  lakosságot  döntéseinkről.
Éppen ezért számolunk be frakciótársammal,
Somodi  Klárával  minden  képviselő-testületi
ülés  után  munkánkról  és  a  legfontosabb
kérdésekben képviselt álláspontunkról.

Beszámolóinkat  a  kerületi  Momentum
facebook  oldalán  olvashatják  minden
hónapban:

www.facebook.hu/Momentum.BP20

Munkámról folyamatosan tájékozódhatnak 
képviselői oldalamon is:

www.facebook.com/szonyi.attila.momentum

Minden  megratott  testületi  ülésen,  valamint

azon  bizottságok  ülésein  ahol  tag
vagyok  (gazdasági,  jogi)  jelen  voltam,
de  részt  vettem  más  bizottságok
munkájában is. 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A COVID

A képviselő-testület  munkáját,  döntési
lehetőségeit  is  befolyásolta  a
koronavírus. Az önkormányzati források
elvonásával  kerületünk  lehetőségei  is
szűkültek,  illetve az év első felében a
testület  helyett  a  döntési  jogkörök  a
polgármester kezében voltak. Ebben az
időszakban  is  folytattunk  előkészítő
munkákat  a  bizottságokban  és
véleményeztük  az  összes
előterjesztést,  de  a  testületek  nem
kerültek összehívásra. 

Többször  álltam  ki  az
önkormányzatiság mellett  és a kerületi
elvonások  ellen:  Pesterzsébet
Önkormányzata  erőn  felül  teljesített  a
járvány  alatt,  miközben  a
megszorítások  hatását  a  lakosság
közvetlenül  érzi  az  elmaradó
fejlesztések,  elhalasztott  felújítások  és
a  szűkös  keretek  közé  szorított
karbantartások miatt.

 KÖZÖSEN A KERÜLETÉRT 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is több
alkalommal  dolgoztam  közösen  helyi
lakókkal  környezetünk  és  kerületünk



rendezettségéért és tisztaságáért. Köszönöm
mindenkinek,  akik  bármelyik  alkalmon részt
vettek!

 APRÓ EREDMÉNYEK 

Idén  megkezdődött  a  döntően  pályázati
pénzből  megvalósuló  Duna-sétány
kivitelezése,  amit  frakciónk  teljes
melszélességgel  támogatott.  Nem  csak
amellett  állunk  ki,  hogy  a  sétány
miahamarabb  átadásra  kerüljön,  de  azon
célunkat sem adjuk fel, hogy a teljes kerületi
folyópart hozzáférhető legyen a lakosságnak
a  Gubacsi-hídtól  Soroksárig.  Mindezzel
párhuzamosan  határozottan  ellenzünk
minden  önkormányzati  ingatlanértékesítést
az RSD partján.

2021-ben  ismét  eljárást  sikerült  indítani  a
Vécsey  utca  és  Nagysándor  József  utca
sarkán található  asztalosüzemmel  szemben
levegőszennyezés  miatt.  Amennyiben  újra
tapasztalnák  kezelt  bútorlapok  és  más
veszélyes  anyagok  égetését,  bejelentés
közvetlenül  az  illetékes  Budapest  Főváros
XX.  Kerületi  Kormányhivatalának  Kerületi
Hivatali  Hatósági  Osztályához lehet  tenni  a
06-1-896-4238-as  telefonszámon  vagy  a
hatosag@20kh.bfkh.gov.hu címen.

Szinte  feloldhatatlan  problémát  jelent  a
szelektív  szigetek  elhelyezése.  Nehéz
eltekinteni  attól,  hogy  a  szigetek  környéke

sokszor  illegális  szemétlerakóvá  válik,
ami  a  Tátra  téri  lakótelepi  sziget
esetében  egészen  elképesztő
méreteket  öltött.  A  lakossági
kéréseknek  megfelelően
kezdeményeztem ennek a szigetnek a
megszűntetését.  Ugyanakkor  szelektív
gyűjtésre igény van, de ha van rá igény,
akkor  használatuk  zavaró  a  közelben
élők  számára  –  különösen  az
üveggyűjtő,  ami  jelentős  hanghatással
jár.  Folyamatosan  törekszem  több
képviselőtársammal  arra,  hogy  a
szelektív gyűjtés megmaradhasson, de
a  helyben  élőket  ne  zavarja.  Amíg  a
szigetes gyűjtés helyett más megoldást
nem talál erre a főváros, addig sajnos a
konfliktusok borítékolhatók. 

A  Tátra  téri  lakótelep  épületeit  idén
átszámozták.  Miközben  nyilvánvaló,
hogy a korábbi  megoldás bonyolult  és
rossz  volt,  sajnos  a  megoldás  sem
sikerült  tökéletesre.  Azt  gondolom
ebben  a  kérdésben  sokkal  nagyobb
teret  kellett  volna  a  lakossági
véleményalkotásnak engedni, mint ami
megvalósult,  hiszen  koránt  sem  a
választott  címadás  volt  az  egyetlen
alternatíva.  Ebben  a  témakörben
többször is felszólaltam hiányolva mind
a  képviselői,  mind  a  lakossági
vélemények  becsatornázását.
Ugyanakkor  a  későbbi  problémák
elkerüléséért kérem mindenki vegye át
a  számára  kipostázott  új



lakcímkártyáját vagy vegye fel ez ügyben a
kapcsolatot az önkormányzattal.

Örülök,  hogy  idén  kerületünkben  is
megkezdődött  a lakossági használt  sütőolaj
begyűjtése.  Választókerületemben  a  Tátra
téri piacon található gyűjtőpont.

 TERVEK 

Elkészült  a  Tátra  tér  és  környékének
közlekedésfejlesztési  koncepciója,  aminek
egyes  elemeit  részletesen  bemutattam
képviselői  oldalamon.  Örülök,  hogy  sokan
részt  vettek  az  elkészült  tervek
véleményezésében,  így  ezek  fényében
tudom  képviselni  az  egyes  elemek
megvalósításának fontosságát.

Felülvizsgáltuk  a  kerületi
lakáskoncepciónkat,  majd  az  év  végén
döntést  hoztunk  arról,  hogy  az  elméleti
tervezés  mellett  gyakorlati  megvalósításba
kell kezdeni: bérlakásokat kell építenünk. 

Nyáron  településfejlesztési  tanácsnoknak
nevezett ki a testület. Korábban is figyelmet
szenteltem  az  egész  kerületet  érintő
területfejlesztési  tervekre  és  koncepciókra,
de  ez  a  szakterület  a  nagyobb hangsúllyal
szerepel a jövőben munkámban.

 FIGYELÜNK EGYMÁSRA 

Nőnap  alkalmából  helyi
szervezetünkkel  csatlakoztunk  a
Nőszirom  adománygyűjtéshez.  Sok
olyan  nő  él  Pesterzsébeten  is,  akik
segítség  nélkül  bizony  nehezen  élik
meg  a  nőiességüket.  Ma  már  sajnos
találkozhatunk  azzal  a  problémával,
hogy a higiéniai táska luxus. Minél több
olyan  csomagot  próbáltunk
összeállítani,  ami  alapvető  higiéniai
termékeket juttat el olyan nőkhöz, akik
nehezebben tudnak saját erőből áldozni
erre.  A  kezdeményezéshez
magánszemélyek mellett civil csoportok
és  más  politikai  szervezetek  is
csatlakoztak,  köszönet  érte!  A
csomagok  a  kerületi  anyaotthonba,
nappali  melegedőbe  és  fővárosi
rászorulókhoz kerültek.

Ahogyan  a  kerületi  DK  csatlakozott
nőnapi  gyűjtésünkhöz,  úgy  mi  is
csatlakoztunk  az  általuk
kezdeményezett  húsvéti  jótékonysági
akcióhoz. 

 TENNIVALÓK 

Tennivaló  nagyon  sok  van,  de  a  jövő
évre  néhányat  kiválasztva  a
következőkben kell előre lépnünk.

Körzetemben  is,  de  a  kerület  más
pontjain  is  több  helyen  indult
aláírásgyűjtés  gyalogátkelőhelyekért.
Zebrákat ugyan nem az önkormányzat
fest  fel,  de  elő  tudja  mozdítani
megvalósulásukat,  ha  erre  a  célra



forrást  szán.  Nem  lesz  minden  szükséges
helyen  zebra,  de  el  kell  kezdenünk  a
legfontosabbak megvalósítását.

Minden  nappal,  amit  kihasználatlanul  tölt  a
Tátra  téri  iskola  épülete  romlik  állapota.
Választókörzetem  egyik  legfontosabb
kérdése, hogy sikerüljön olyan funkciót találni
az épületnek, amit meg is tudunk valósítani.

 PESTERZSÉBETEN INNEN ÉS TÚL 

A  közéleti  kérdésekkel  való  foglalkozás
számomra nem áll meg a kerület határainál.
Idén is fontosnak éreztem, hogy amikor csak
időm engedi  segítsem vidéki  szervezeteink
akcióit.  Az  ellenzéki  előválasztás  gyakorlati
részének  javát  az  ellenzéki  pártok  helyi
szervezeteinek  tagjai  valósították  meg
kiegészülve néhány civil aktivistával. Örülök,
hogy  részese  lehettem  ennek  a  sikeres
folyamatnak.

 SEGÍTSEN ÖN IS 

Sok  kisebb-nagyobb  probléma  megoldása
azért  lassabb  mert  nem  vagy  csak  több
lépcsőben  jut  el  az  illetékesekhez.
Amennyiben  Pesterzsébeten  problémát
észlel  a  parkok,  játszóterek  állapotában,
beszakad  az  úttest  vagy  járhatatlan  lett  a
járda,  elhagyott  gépjármű  foglalja  a
közterületet  vagy  fák  metszése
elengedhetetlen  érdemes  azt  a  kerületi
hibabejelentőn  keresztül  jeleznie  a  hivatal
felé: https://pesterzsebet.hu/hibabejelento

Közterületi  közbiztonsági  problémák  esetén
a kerületi rendvédelem éjjel-nappal hívható a

06-20-255-5842-es telefonszámon.

Ha  Ön  is  részt  vállalna  2022
legfontosabb  demokratikus
folyamatában,  akkor  jelentkezzen
szavazatszámlálónak
(https://www.20k.hu)

 MARADJUNK KAPCSOLATBAN 

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

Telefon:
06-30-278-9572

Képviselői Iroda:
1203 Pázsitos sétány 2. (bejárat az 
épület végén)

Személyes találkozáshoz e-mailen 
egyeztessünk időpontot!


