
Tisztelt pesterzsébetiek! 

 

A 2019-2024-es önkormányzati ciklus második éve letelt. Képviselői 
kötelezettségemnek eleget téve beszámolok a 2021. évben végzett 
tevékenységemről. 

A Testületben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, és Informatikai Bizottság 
elnökeként, a Gazdasági Bizottság alelnökeként, a Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság tagjaként is tevékenykedem.  

Sajnos, ez az év is a pandémiáról szólt. Júniusig nem tarthatott a 
Képviselő Testület részvételi üléseket, ezért ugyanúgy, mint tavaly online 
megbeszéléseken tárgyaltuk meg az előterjesztéseket és 
véleményünket, álláspontunkat továbbítottuk Polgármester úr részére. 

Amennyire a körülmények engedték, így is figyelemmel kísértem az 
óvodák, a Csili és a Múzeum tevékenységét, és segítettem munkájukat. 
A Pesterzsébet Önkormányzata honlapjának átvilágítására és javítására 
létrehozott munkacsoport nem fejezte be és nem is fogja befejezni a 
munkáját. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy egy korszerű, jó 
színvonalú, felhasználóbarát honlapon adjunk hírt az önkormányzat 
munkájáról, Pesterzsébet életéről.  
Ehhez kapcsolódik a teljes média megújulása is. Új média csapat segíti 
munkánkat. Érdemes feliratkozni a Pesterzsébet média Youtube 
csatornára és a Facebook oldalukra is.  
Az újság is megújult, színesebb, olvasmányosabb lett, küllemében is 
emlékeztet a magazinokra.  Dolgozunk azon is, hogy minél több helyre 
eljusson a lap. 

A Képviselő testületi munka júniustól ismét a megszokott módon 
folytatódott. Részt vettünk az üléseken és a bizottságok is ismét dolgozni 
kezdtek. Folytatódtak a helyszíni bejárások az önkormányzati 
épületekben, intézményekben.  

A lakossággal való kapcsolattartásban is visszaállt a régi lehetőség. 
Igény esetén végre személyesen megbeszélhettük a problémáikat.   

A lakosság tényszerű és korrekt tájékoztatása érdekében -képviselő 
társaimmal és egyik bizottsági tagtársunkkal közösen- létrehozott Helló 
pesterzsébetiek Facebook csoportban is rendszeresen megválaszolom a 
Pesterzsébetet érintő kérdéseket. A fontosabb döntésekről tájékoztatom 
az olvasókat.   



Mint minden évben, ebben az évben is fontos hangsúlyt fektettem 
környezetünkre. A kiserdő takarítást tavasszal megszerveztem, de a 
járványhelyzet miatt sajnos nem tudtuk megtartani.  Ősszel mindig 
problémát jelent a kerület családi házas részében a lehullott falevelek 
eltakarítása. Idén sikerült elérni, hogy kedvezményes áron 
vásárolhassanak a kerület lakói FKF-es zöldhulladék zsákokat.   

A közbiztonság kérdése az idén is az egyik legfontosabb a kerületben és 
körzetemben is. A kihelyezett kamerák számának növelésére tett 
javaslatokat én is támogattam, és igyekszem a körzetem problémás 
helyszíneire kamerákat felszereltetni. 

A 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. Húsvétkor a kerületi Anyaotthonban lakó 
gyermekek és rászoruló családok gyermekei részére gyűjtöttem a DK 
tagok segítségével csokinyuszikat és tartós élelmiszert, amit eljuttatunk 
számunkra. Iskola kezdéskor is az Anyaotthon iskolaköteles 
gyermekeinek segítettünk tanszerekkel. 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, 2021. december 6.   

        

Fekete Katalin 

 


