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Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy sikeres pályázatunknak köszönhetően kormányzati
forrásból megvalósul a Kossuth Lajos utca útburkolatának az Erdő utca és a Virágvölgy utca
közötti szakasza és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, a Reviczky utca szilárd
burkolatának és csapadékvíz elvezetésének megépítése, a Szél utca és a Munkácsy utca
csomópontjának ív- és magassági korrekciója a kapcsolódó járdaépítéssel és a Kert utca
burkolatának felújítása a Fő utca és a vastelep között. Az építkezéseket 2018. július 31-i
határidővel köteles megvalósítani az önkormányzat.

Új eszközök a Pitypang Sport Óvodában

Az útfejlesztésre beadott sikeres pályázatunkon kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatta a 2016. május 31-én beadott VEKOP pályázatunkat is. Ennek keretében 8,3 millió
Ft-ot nyertünk a Pitypang Sport Óvoda eszközbeszerzésére. A támogatási forrásból új
készségfejlesztő és udvari játékokat, óvodai berendezéseket vásárolhatunk az óvodába.

Infrastrukturális fejlesztések

Egy település életében a különböző beruházások, fejlesztések megvalósulását - az első ponttól
annak befejezéséig ? egy jéghegyhez hasonlíthatjuk. A jéghegy víz alatt húzódó, legnagyobb
része a beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű feladatok, mint az egyeztetések,
terveztetések, engedélyezések. A lakosság részére sok esetben ezek a tevékenységek
?láthatatlanok?, pedig az egész beruházást tekintve a legtöbb feladat egy-egy projekt
előkészítésével van. Maga az építkezés már csak a jéghegy csúcsa, de a lakosság számára ez
jelenti a megvalósítást.
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Az Árpád fejedelem téren épülő új általános iskola épületének villamos energia- és gázellátást
biztosító közműbekötéseit tervezteti az önkormányzat. A Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) ?
az iskola megépítése tárgyában - kötött szerződés értelmében ezeket a feladatokat az
önkormányzat vállalta magára. Az építkezést szervező és lebonyolító NSK kiválasztotta a
kivitelezőt, így a sok előkészítő munka után ősszel megindulhat az építkezés.

A képviselő-testület tanuszodánk helyszínét a városi sportpálya telkére jelölte ki, az ehhez
szükséges HÉSZ és TSZT módosításra vonatkozó eljárást megindítottuk.

Megkezdődött a Széchenyi István Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése,
ennek keretében nyílászárócserékre és teljes hőszigetelésre is sor kerül a nyár folyamán. Múlt
héten a BVV Kft. megkezdte a Fő utcai bölcsőde felújítását is, terveink szerint három héten
belül itt is befejeződnek a munkálatok.

Budakeszi Egészségügyért díj

A képviselő-testület Budakeszi egészségügye érdekében végzett jelentős eredményt hozó
munkája elismeréseként Fehér Sándorné körzeti nővért és dr. Bartos Mária gyermekorvost
tüntette ki a Budakeszi Egészségügyért díjjal. A kitüntetéseket 2017. július 3-án, a Semmelweis
napi ünnepség keretében adtuk át a polgármesteri hivatalban.

Ezúton gratulálok a díjazottaknak!

Kultúra Erzsébet-utalvány a pedagógusoknak
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A Budakeszi Hírmondó júniusi lapszámában beszámoltam Önöknek arról, hogy a
pedagógusnap alkalmából minden Budakeszin dolgozó oktató-nevelő munkát végző tanár
áldozatos munkáját kulturális célra felhasználható Erzsébet utalvánnyal szeretnénk
megköszönni. A képviselő-testület 2017. június 15-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a
pedagógusok, az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógusok
részére egész éves elhivatott munkájuk elismeréseként 10 000 Ft értékben, valamint a
részmunkaidőben foglalkoztatottak részére arányosítva biztosítja a Kultúra Erzsébet-utalványt.
Bízom benne, hogy önkormányzatunk ezzel a gesztussal is hozzá tud járulni a Budakeszin
dolgozó pedagógusok elismeréséhez.

XXIII. Családi Nap Fesztivál

Idén augusztus 19-én, szombaton rendezzük meg XXIII. Családi Nap Fesztivált a Farkashegyi
repülőtéren, melyre sok szeretettel várjuk Önöket! A fesztiválon gyermekek, fiatalok,

felnőttek és családok egyaránt megtalálják szórakozásukat, gyermekműsorok, játszóházak,
főzőverseny, kulturális és folklór műsorok, művészeti és népzenei bemutatók is várják az

idelátogatókat. Az idei fesztiválon az Irigy Hónaljmirigy, a Kyrusaurus Rock Band és
vendégelőadóik adják a talpalávalót, majd a lakosok által igen kedvelt tűzijátékkal zárjuk a
rendezvényt. Az előző évekhez hasonlóan idén is ingyenes és sűrűn közlekedő autóbuszjáratot
biztosítunk a Dózsa György tér érintésével a városközpont és a repülőtér között, megkönnyítve
az oda- és visszajutást.

dr. Győri Ottilia
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polgármester
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