
Tisztelt Választók! 
  
Az önök jóvoltából 2014 novemberében megkezdhettem első évemet, mint önkormányzati 
képviselő. 
Egyik legfontosabb feladatomnak tartottam, amit a választási kampányban is jeleztem, hogy 
folyamatosan elérhető, az Önök érdekeit képviselő tisztségviselő legyek. 
  
Az év folyamán 8 egyéni képviselői fogadóórát tartottam és kettő utcai fogadóórát, fórumot, 
de mivel abban a körzetben lakom, amelynek megválasztott képviselője vagyok, az utcán, 
tereken, iskolában, gyakorlatilag mindenhol, szívesen válaszoltam kérdésekre, javasoltam 
megoldásokat problémákra. Rendszeresen megtalálható vagyok kitelepüléseken, a piacon, a 
sétáló utcában. 
Sokan kerestek, meg szemétszállítási, fa kivágási, gallyazási problémákkal, balesetveszélyes 
járdák javítása miatt. Ezekre megoldást is találtam. A júliusi és augusztusi vihar idején, jártam 
a körzetem utcáit, igyekeztem segíteni a bajbajutott lakóknak. 
  
Oktatási Kulturális ifjúsági és Informatikai Bizottság elnökeként, a kerület összes általános 
iskola igazgatójával és óvoda vezetőjével jó kapcsolatot alakítottam ki a gyermekek 
érdekében. A Klik helyi vezetőjével rendszeresek a megbeszélések. A közétkeztetést helyi 
szinten ellátó Penzio Kft. Ady Endre utcai konyhájában is látogatást tettem. Mind a 
Pesterzsébeti Múzeumot, annak Galériáit, mind a Csili Művelődési Központot felkerestem, 
mint Bizottság elnöke. 
A lehető legtöbb kulturális rendezvényen részt vettem. Megnyitottam a Költészet Napja 
alkalmából rendezett József Attila estet, a Népzenei Fesztivált, a Reformkori nap délutáni 
koncertjét, a Pályaválasztási Börzét, a Gyermekmosoly óvoda gyermekhét rendezvény 
zárónapját, valamint a Millenniumi történelmi versenyt. 
  
Az Örmény küldöttség fogadásában is részt vettem. 
Kapcsolatot ápolok a Helyi városvédő csoporttal, valamint a Helytörténeti klubbal. 
Rendezvényeiket rendszeresen látogatom. 
  
Gazdasági Bizottság alelnökeként, az összes bizottsági ülésen aktívan részt vettem, beleértve 
a két rendkívüli ülést, valamint külső helyszíni bejárásokat. 
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsági tagként az illegális szemétlerakások miatt 
többször felszólaltam. Segítettem a Kiserdő és a Duna part takarításában. 
  
Honlap Munkacsoport vezetőjeként, elkezdtük Pesterzsébet honlapjának átalakítását. Egyrészt 
Képviselő társaim indítványának megfelelően az átláthatóságot kiemelve, módosítottuk a 
honlap tartalmát, másrészt a lakosság bevonásával felhasználó barát oldalt kívánunk 
létrehozni. 
  
Szeretném, ha Pesterzsébet minél több online felületen megjelenne, hogy a kerület jelenlegi és 
volt lakói, valamint az érdeklődők jobban megismerjék életünket, kulturális, szórakozási 
lehetőségeinket, ezért hoztuk létre Pesterzsébet hivatalos Facebook oldalát is. 
Képviselőként és a Demokratikus Koalíció tagjaként több adománygyűjtésben vettem részt, 
illetve szerveztem. 
o      Hajléktalan melegedőnek 3 telepakolt személygépkocsival vittünk tartós élelmiszert, 
ruhát, 
o      több rászoruló családnak tanszercsomaggal könnyítettük meg a tanévkezdést, köztük a 
szennyvízzel elárasztott család gyermekeinek, 



o      nagycsaládosoknak, szegénysorúaknak, tanévkezdés után ruhát és tartós élelmiszert 
osztottunk. 
Képviselő Testület tagjaként büszke vagyok arra, hogy létrehoztuk az első sport parkot, 
futópályával, erősítő eszközökkel. A sportpálya rendeltetésszerű használatát többször 
személyesen ellenőriztem, kiemelten a környékbeli lakosok érdekében bevezetett este 8 órán 
túli korlátozás betartását. Az előző ciklusban takaréklángon működő iskola és óvoda 
felújítások új lendületet vettek, 500 millió Ft értékben újultak meg iskoláink, óvodáink. 
  
Fekete Katalin 
 


