
Tisztelt pesterzsébetiek! 

 

A 2019-2024-es önkormányzati ciklus harmadik éve is letelt. Képviselői 

kötelezettségemnek eleget téve beszámolok a 2022. 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. 

A pandémia okozta problémák még fennálltak, amikor a háború 

elkezdődött és újabb nehézségek elé kellett néznünk. Elsőként 

nyitottam meg képviselői irodánkat és kezdtem el gyűjteni adományokat 

az ukrán menekültek részére. Kivettem a részem az adományok célzott 

helyekre történő eljuttatásában is. 

A kerületben befogadott menekültek részére biztosított lakások 

bebútorozásában is segítettem. 

Mint eddig minden évben, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai 

Bizottság elnökeként figyelemmel kísértem az óvodák, a Csili és a Múzeum 

tevékenységét, segítettem a munkájukat. Nagyon fontosnak tartom, hogy részt 

vegyek a programjaikon, mert így tudom legjobban megismerni a működésüket, 

segíteni, tanácsokkal ellátni őket. 

A Civil szervezetek munkáit is figyelemmel kísérem, programjaikon részt veszek. 

Versenyeiken zsűritagként segítem a munkájukat. 

Kiemelten figyelem a Pesterzsébet Média felületeit. Továbbítom részükre a 

lakossági észrevételeket, hogy a kerület lakói számára a legmegfelelőbb 

információáramlás valósuljon meg. 

Fontos számomra, hogy napi kapcsolatban legyek Pesterzsébet lakóival, ezért 



képviselőtársaimmal és bizottsági tagjainkkal közösen létrehozott 

Facebook csoportban megosztom a kerületi eseményeket, beszámolok a 

testület és a bizottságok döntéseiről, kikérem a lakosok véleményét. 

Sokan megkeresnek telefonon, levélben, privát Messenger üzenetben. 

Mint mindig, ebben az évben is hangsúlyt fektettem a környezetünkre. 

Tavasszal ismét részt vettem a kiserdő takarításában. 

Ebben az évben is sikerült elérni, hogy kedvezményes áron vásárolhassanak a 

kerület lakói FKF-es zöldhulladék zsákokat. 

Megszerveztem, hogy ellátogassunk a IX. kerületi Szociális 

Foglalkoztatóba tanulmányozni az utcai takarítógépek használatát. Majd 

sikerült elérnem, hogy a kerületben az Önkormányzat jövő tavaszig 

takarítógépet bérel. Tavasszal kiértékeljük a tapasztalatokat és azok 

ismeretében fogjuk folytatni a tisztább Pesterzsébetért programomat. 

A kerület tisztántartása érdekében 35 db utcai fedeles szemetesedényt 

helyeztünk ki, többek között a Bácska térre is. A Mátyás király térre 

kutyaürülék elhelyezésére alkalmas zacskóval ellátott szemetes került ki. 

A közbiztonság kérdése örök téma a kerületben és a körzetemben is, ezért több 

új kamerát helyeztünk ki a kerületben (a 8. számú választókörzetben is). 

A járda felújítások a körzetben is folytatódtak. Megújult a Magyar utca, 

Az itt kivágott fák pótlása miatt többször felszólaltam, várhatóan év végéig 

megtörténik a pótlás. 

Idén először volt lehetőségünk képviselői keret elköltésére. Mivel a 

körzetem leginkább családi házas környék, ezért a keretemet az utcákon 

lévő cserjék, bokrok megmetszésére, ifjítására, útkereszteződések 

belátásának javítására fordítottam. Nyár elején – képviselőtársaimmal közös 

akció keretében – muskátlis ládákat adtam át több kerületi lakosnak, ezzel is 



virágosabbá téve a kerületet. 

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. 

 

Budapest, 2022. november 28. 

   

        

Fekete Katalin 

 


