
Tisztelt pesterzsébetiek! 

 

A 2019-2024-es önkormányzati ciklus első éve letelt. Képviselői 
kötelezettségemnek eleget téve beszámolok az éves tevékenységemről. 

2019 novemberében megalakult testületben úgy, mint az előző ciklusban 
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, és Informatikai Bizottság elnökeként, a 
Gazdasági Bizottság alelnökeként, a Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság tagjaként is tevékenykedem. Ezek mellett 
megválasztott a testület az ideiglenesen működött Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgáló Bizottság elnökének is.  

Ez az év mindenkitől sokkal több rugalmasságot, gyors megoldásokat és 
sok türelmet várt el. 

Novembertől márciusig a korábbi megszokott rendben tartottuk az 
üléseket, folytattuk a munkát. Részt vettem minden bizottsági és testületi 
ülésen, rendezvényeken. Figyelemmel kísértem az óvodák, a Csili a 
Múzeum működését. Segítettem a Civil szervezetek munkáját. Elkezdtük 
az Önkormányzat SZMSZ felülvizsgálatát, valamint létrehoztunk egy 
munkacsoportot, amelynek a feladata a honlap átvilágítása, megújítása. 
Ennek a munkacsoportnak a vezetői feladatait látom el.  

Márciustól a koronavírus okozta korlátozások a megszokott rendet 
felborították. A képviselő-testület nem ülésezhetett, a döntéseket a 
Polgármester hozta meg. Ez nem jelentette azt, hogy nem foglalkoztunk 
a helyi ügyekkel, problémákkal. Minden döntés előtt leadtam a bizottság 
véleményét, és a frakcióban is megbeszéltük az álláspontunkat, amit a 
frakcióvezető tolmácsolt a Polgármester úr részére.  

Felajánlottam önkéntes munkámat az Önkormányzatnak, valamint 
idősebb lakótársainknak intéztem a bevásárlást, a gyógyszer kiváltást.  

A járvány elején még védőfelszerelésből, maszkból kevés volt, nem 
lehetett kapni, csatlakoztam egy civil szerveződéhez, ahol 
adományokból varrták a maszkokat. Begyűjtöttem az adományokat, 
szállítottam a maszkokat. Osztottam maszkot az utcán, tereken.  

Fontos számomra a lakókkal való kapcsolattartás, a személyes 
beszélgetések. Addig, amíg lehetett személyesen találkozni, elindítottam 
a képviselői teadélutánt, amire nagyon sokan eljöttek, a kerületet érintő 
problémákról beszélgettünk. Sajnos ezt nem tudtam folytatni, de 
továbbra is telefonon tartottam, tartom a fogadóórákat, a kapcsolatot a 



kerületiekkel. 
A lakosság tényszerű és korrekt tájékoztatása érdekében képviselő 
társaimmal és egyik bizottsági tagtársunkkal közösen létrehoztuk a Helló 
pesterzsébetiek Facebook csoportot. Itt a fontosabb döntésekről 
tájékoztatjuk az olvasókat és kikérjük a véleményüket egy-egy döntés 
előtt. Mivel fontos számomra az, hogy az erzsébetiek színvonalas 
tájékoztatást kapjanak a kerületben történt eseményekről, a helyi média 
megreformálására tettem javaslatot, amelyet több képviselőtársam 
támogatott. Így jövőre várhatóan egy új, a XXI. századnak megfelelő 
színvonalú, tartalmú és a XXI. századnak megfelelő platformon lehet 
majd elérni a kerületi híreket. 

Mint minden évben, ebben az évben is fontos hangsúlyt fektettem 
környezetünkre. A kiserdő takarítást kétszer is megszervező civileknek 
segítettem mind a szervezésben, mind a munkában. Sajnos a további 
takarítási akcióinkat a pandémia felülírta, de bízom benne, hogy jövő 
tavasszal folytathatjuk.  

Körzetemben is, mint Pesterzsébet egész területén a legégetőbb 
problémák a közbiztonság és a járdák állapota. Több járdaszakasz 
felújítása megtörtént (Kakastó utca, Zobor utca, Pozsony utca stb..). 
A közbiztonság érdekében térfigyelő kamerák elhelyezését kértem a 
körzetben több helyre. DK-s képviselő társaimmal megszerveztünk egy 
lakossági fórumot, ahol jelen volt a kerület Rendőrkapitány Asszonya, a 
Rendvédelmi Osztály vezetője, valamint a Polgármester úr. 
Sok információt kaptunk a rendőrség működéséről, a nehézségekről, 
amik hátráltatják a munkájukat. A problémákat felvetettük, 
szembesítettük velük a résztvevő vezetőket. Továbbra is folytatom, 
folytatjuk a közbiztonsággal kapcsolatban a jobbító tevékenységet, 
ebben kérem az önök segítségét is.  

Rászorultak segítése kiemelten fontos számomra. Nem csak az 
önkormányzati munka során, pl. rendeletek módosítása, annak 
érdekében, hogy minél több rászoruló kapjon segítséget, hanem más 
segítségnyújtási formában is. A tavasszal a vírus első hullámában 
rászorulóknak saját költségen vásároltam be, adtam tartósélelmiszert, 
segítettem tanulóknak laptophoz jutni, az iskola kezdéskor több 
családnak bevásároltuk a tanszereket, a hajléktalanok nappali 
melegedőjébe és a gyermekek átmeneti otthonába ruhákat vittem több 
alkalommal. Többen keresnek meg adományok felajánlásával 



rászorulóknak, amiket nagyon köszönök, mindig találok családot, 
akiknek segíteni tudunk ezzel.   

Továbbra is várom javaslataikat, észrevételeiket, keressenek 
problémáikkal elérhetőségeimen, a +36304667287-es telefonszámon 
illetve a fekete.katalin@pesterzsebet.hu email címen.  

Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat. Kérem, vigyázzanak 
magukra, vigyázzunk egymásra. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

Budapest, 2020. december 9.   

        

Fekete Katalin 

 

 


