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A mi önkormányzatunknak a legfon-
tosabb az itt élő emberek jóléte, biz-
tonsága, ennek érdekében határoztuk 
meg a fejlesztések legfontosabb irá-
nyait. Így a legfontosabb területek, me-
lyek a számok szintjén a költségvetési 
rendeletben is megjelennek, az infra- 
strukturális fejlesztések, a városüze-
meltetés, az egészségügy, az oktatás, a 
környezetvédelem, a sport, a kultúra, 
a gazdasági ösztönzés, a közlekedés, a 
közbiztonság, a szociális gondoskodás 
és a partnerség. 

E célok megvalósítása érdekében a 
civil szervezetekkel, a német önkor-
mányzattal, a helyi lakossággal való 
szoros kétirányú, partneri együttmű-
ködés elengedhetetlen. Az önkormány-
zat a mindenkori pénzügyi helyzettől 
függően tudja a település stratégiai 
terveit megvalósítani. Minden évben 
megfontolt és takarékos gazdálkodást 
tervezünk, mely intézményhálózatunk 
biztonságos és stabil működtetése mel-
lett biztosította a nagyberuházások és a 
kisebb fejlesztések határidőben történő 
eredményes végrehajtását. 

2018-ban a költségvetési főösszeg 
már átlépte a hárommilliárdot 610 mil-
lió Ft-tal, míg idén 4,204 milliárd Ft-ból 
gazdálkodik az önkormányzat, mely 
2,013 milliárdos fejlesztést, beruházást 
takar.

 
Orvosi rendelő

Felújítottuk az orvosi rendelőt 2018-ban, 
a belső terét teljesen átalakítottuk, a ko-
rábbi 6 helyett összesen 10 rendelőt ala-
kítottunk ki egy közös, többfunkciós 
egészségügyi helyiséggel együtt. Im-
már a védőnői, a gyermekorvosi, a há-
ziorvosi, a fogorvosi, rendelések és az 
orvosi ügyelet mellett új szakorvosi ren-
deléseknek is helyet biztosít. Az épü-

letet akadálymentesítettük, babako-
csi-tárolót, kis játszóteret és egy 16 ál-
lásos parkolót is létesítettünk. A be-
ruházásra 260 millió Ft-ot fordított az 
önkormányzat. A fejlesztéshez kap-
csolódott egy energetikai felújítás is, 
nyertes KEHOP pályázatunknak kö-
szönhetően nyílászárócsere, napelemes 
rendszer, hőszigetelés és a homlokzat 
felújítása is megvalósulhatott 38 millió 
Ft-os pályázati forrásból. A rendelő utó-
lagos hűtését is megoldottuk: közel 4,3 
millió Ft-ból idén légkondicionálókat 

szereltettünk fel a váróban, a gyermek-
orvosi, a védőnői, az ultrahang és vér-
vételi helyiségben.

Szakrendelések, Egészséges 
Budapest Program
Az egészségügyi alapellátás biztosítá-
sa mellett járóbeteg-szakellátásokat in-
dítunk fokozatosan. Ezek a fül-orr-gé-
gészet, a szemészet, a reumatológia, az 
ortopédia, a neurológia, a nőgyógyászat 
és az urológia, melyeket a társadalom-
biztosítással rendelkező budakeszi la-

kosok térítésmentesen ve-
hetnek majd igénybe. Első 
lépésként 2018. augusztus 
7-én indult a laboratóriumi 
vérvétel és a vizeletleadás 
majd a neurológiai ren-
delés, a reumatológia, az 
audiológiai (hallásvizsgá-

lat) és a foglalkozás-egészségügyi szak-
rendelés. A járóbeteg-szakellátások ál-
lami finanszírozása érdekében több-
letkapacitás iránti kérelmet nyújtottunk 
be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelőnek, bízva a kedvező döntésben. 

Sikeres pályázatunk révén az Egész-
séges Budapest Program keretében 71 
millió forint támogatással és 7 milliós 
önkormányzati hozzájárulással a szak-
rendelések ellátásához nélkülözhetetlen 
orvosi műszerekkel és informatikai esz-
közökkel bővíthetjük a rendelő eszköz-
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Az alábbi összeállításban részlete-
sen bemutatjuk a kedves olvasóknak 
az önkormányzat ötéves tevékeny-
ségét, eredményeit.

parkját. Szeptember folyamán indulhat 
a szülészet-nőgyógyászati, az urológiai, 
a szemészeti és a fül-orr-gégészeti szak-
rendelés is városunkban. A helybe ho-
zott szakellátásoknak köszönhetően 
az egészségügyi ellátás színvonala Bu-
dakeszin emelkedik, emellett rengeteg 
időt és fáradságot is takaríthatnak meg 
városunk lakói.

Budakörnyéki Egészségprogram

A 12 település alkotta Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás (BÖT), mely-
nek elnöki feladatait Budakeszi lát-
ja el, 2018 májusában együttműködé-
si megállapodást kötött az Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézettel a 
Budakörnyéki Egészség Program meg-
valósítására. A program komoly hang-
súlyt fektet a dohányzás visszaszorí-
tására, az egészséges táplálkozás és az 
örömteli testmozgás támogatására. En-
nek keretében számos rendezvény (ki-
hívás napja, egészségnap), iskolai sport-
verseny (pingpong, foci), iskolai komp-
lex egészségfelmérés és a társulás te-
lepüléseiről összesen 28 pedagógus 
képzése is megvalósult. A BÖT 2019. 
január 21-én vette használatba a hor-
dozható érintőképernyős számítógépet, 
mely a gyermekek dohányzásra való 
rászokásának megelőzését szolgálja. A 
számítógép a társulás minden telepü-
lésének minden általános iskolájába el-
jut – elsőként a budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskolába -, ezzel is se-
gítve, hogy a gyerekek elutasítsák a do-
hányzást és a nem dohányzó életmódot 
válasszák. 

A dohányzásról való leszokást segítő 
események megvalósítására 2,5 millió 
Ft támogatást kaptunk a WHO (Egész-
ségügyi Világszervezet) Magyarországi 
Irodájától és 80 milliós pályázati támo-
gatást nyertünk önrész biztosítása nél-
kül a „Három generációval az egész-
ségért program” finanszírozására. A 
támogatási forrásokból szív- és érrend-
szeri prevenciós és gondozási, a rossz-
indulatú daganatos betegségek szűrését 
és korai felismerését elősegítő, valamint 
a gyermekek körében egészségfejlesz-
tési programokat valósítunk meg. Az 
utóbbi pályázat 20 millió Ft értékű esz-
közbeszerzésre is lehetőséget ad, mely 
keretében 44 darab készüléket vásáro-
lunk: vérnyomás- és, vércukormérőket, 
EKG készülékeket, boka-kar index mé-
résére alkalmas eszközt, spirométert, 
CO-mérőt szerzünk be.

Egészségügyi dolgozók elismerése
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dekében hosszabb időn át kiemelkedő 
munkát végzett egészségügyi dolgozó-
kat. A díj alapítása óta a Semmelweis 
napi ünnepségek keretében tizen ve-

hették át a százezer forinttal járó díjat. 
Emellett 10.000 Ft-os vásárlási utalvány-
nyal köszönjük meg minden évben a 
helyi egészségügyi alapellátásban dol-
gozók munkáját.

Tanuszoda

Kormányzati finanszírozással hamaro-
san tanuszoda épül Budakeszin, a sport-
telepen. Az ingatlan - melyet az ön-
kormányzat biztosít - állami tulajdonba 
kerül és az üzemeltetési feladatokat a 
Nemzeti Sportközpontok végzi majd. 
A tanuszoda egy 25×15 m méretű úszó- 
és egy 10×6 m méretű tanmedencét ma-
gába foglaló teret és az ezt kiszolgáló öl-
tözőket és egyéb helyiségeket tartalmaz. 
Az épület elsősorban a budakeszi gyer-
mekek úszásoktatását szolgálja, 80 fős 
tervezett tanulói kapacitással. Termé-
szetesen oktatási időn kívül a lakosság 
kiszolgálására is alkalmas, így a min-
dennapi sportélet része lesz. Az épít-
tető Nemzeti Sportközpontok 2018-ban 
a tanuszodára az építési engedélyt meg-
kapta, jelenleg a közbeszerzés előkészítő 
munkálatai folynak, a terület átadása 
ősszel, a kivitelezés 2020-ban várható.

Kerékpárút-fejlesztés

200 millió Ft támogatást nyertünk ke-
rékpárút építésére. 11 milliós önrész 
biztosítása mellett az első ütemben a 
Farkashegyi repülőtérig vezető kerék-
párút építése során az út megépítésén, 
táblázások, burkolati jelek felfestésén 
túl telepítünk egy, a Budakeszi árkon 
átívelő hidat, napelemes közvilágítási 
oszlopokat és parkolásgátlókat. A zöld-
terület rendezésével párhuzamosan 
1300 méter hosszan hársfákat ültetünk. 
A beruházással középtávú célunk, 
hogy az út Budaörsnél a balatoni ke-
rékpárútba csatlakozhasson. A BÖT ke-
retében a Zsámbéki-medence települé-
seit és a fővárost összekötő bicikliút ta-
nulmánytervének elkészítésére adtunk 
megbízást.

Év Költségvetési Fejlesztések
 főösszeg  mértéke

2014	 2,281	milliárd	Ft	 54,26	%
2015	 2,098	milliárd	Ft	 54,35	%
2016	 2,351	milliárd	Ft	 11,94	%
2017	 2,603	milliárd	Ft	 14,48	%
2018	 3,610	milliárd	Ft	 29,58	%	
2019	 4,204	milliárd	Ft	 47,88	%

KÖLTSÉGVETÉS 2014-2019

Vérvétel

Focikupa az egészségprogram keretében

GAZDÁLKODÁS

EGÉSZSÉGÜGY SPORT
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Sportpark és futókör

2018-ban nyertünk pénzügyi támoga-
tást a sportpark és a futókör építésé-
re. A 400 méter hosszú rekortán kör a 
sportpályán található élőfüves pálya 
köré épül, ahol egy 150 négyzetméte-
res sportparkot (15 különböző sport-
eszközzel) is kialakítunk. A 12,6 mil-
lió Ft támogatás mellett 12,6 milliós ön-
résszel járul hozzá az önkormányzat 
a megvalósításhoz. A Nemzeti Sport-
központok még az idén megkezdi az 
építkezést.

Műfüves sportpálya

48 millió Ft támogatásból és 20,4 millió 
önerőből villanyfényes műfüves sport-
pályát építettünk, melyet 2018. augusz-
tusában adtunk át. A pályát a sportolók 
és a lakosok egyaránt használhatják.

Műjégpálya

2013-ban 4,5 millió Ft uniós támogatás-
ból 500.000 Ft-os önkormányzati önrész-
szel korcsolyapályát létesítettünk, így az 
egész téli szezonban lehetett sportolni a 
művelődési központ udvarán. Két al-
kalommal, 2017. és 2018. év végén saját 
forrásból telepítettünk műjégpályát a la-
kosok megelégedésére.

Sportrendezvények

Budakeszi adott otthont a neves BBU 
(Bécs-Pozsony-Budapest Ultramaraton 
futóverseny) utolsó előtti állomásának. 
A Széchenyi István Általános Iskola elől 
rajtolt el minden év október végén az 5 
napos rendezvény utolsó betétfutása, 

az egyéniben is teljesíthető félmaraton. 
2013-ban, az első Szent Mihály napi vi-
gasságok keretén belül rendeztük meg 
a Határtól határig örömfutást, a Him-
nusz-szobortól az Erdész térig. 2013 óta 
minden évben részt veszünk a kihívás 
napján, a sport, a mozgás és a közösség, 
a közös sportélmények ünnepén. 

Teniszcentrum

Augusztus 1-jén megnyitotta kapuit Bu-
dakeszi legújabb sportlétesítménye, a 
teniszcentrum a sporttelepen, ahol té-
len-nyáron három salakos pálya várja 
a sportolni vágyókat. A központot üze-
meltető Molnár Teniszakadémia heti 
két alkalommal vállalta a budakeszi 
gyermekek térítésmentes, a testnevelési 
órák keretében történő oktatását. Továb-
bá évente két családi napot szerveznek 
a budakeszieknek, ahol mindenki in-
gyenesen próbálhatja ki a teniszt. 

Budakeszi Amatőr Asztalitenisz 
Egyesület
Az önkormányzat 2014-ben az Értékes 
vagy! uniós projektje keretében töb-
bek között számos sikeres éjszakai 
pingpong bajnokságot szervezett. A 
megnövekedett igények kielégítése ér-
dekében az önkormányzat részvéte-
lével a helyi lakosok 2015-ben meg-
alapították a Budakeszi Amatőr Asz-
talitenisz Egyesületet. A szervezet az-
óta is sikeresen működik, rendszeresen 
szerveznek pingpong bajnokságokat is. 
Az egyesület augusztus végén utánpót-
lást nevelő szakosztállyá alakult és vár-
ja a környéken élő tehetséges fiatalok je-
lentkezését.

Iskolaépítés

Az önkormányzat 2013 októbere óta tár-
gyalt a kormányzattal az általános isko-
la forfa épülete helyett egy új iskolaépü-
let megvalósítása érdekében. Egy kor-
mányrendelet alapján a Budakeszin épí-
tendő új iskolaépület bekerült a kiemelt 
beruházások közé. Az önkormányzat 
és a helyi lakosság kérésére két ütem-
ben megépülő, 16 tantermes iskolát és a 
szabványtól eltérő, nagyobb méretű tor-
natermet terveztetett meg az építtető, a 
Nemzeti Sportközpontok. Önkormány-
zatunk több kormányzati szervnél is 
közbenjárt a II. ütem kormányzati fi-
nanszírozása érdekében. A tárgyalások 
eredményeként a 16 tantermes iskola 
egy beruházás keretében épült meg 
2019 őszére. Az új iskola építése váro-
sunk második legnagyobb beruházása 
a szennyvízprojekt után. A beruházás 
összköltsége 2 milliárd 300 millió 628 
ezer Ft, melyből 1 milliárd 800 millió 
628 ezer Ft a kormányzati támogatás és 
500 millió az önkormányzati hozzájáru-
lás - az építési telek biztosításán túl.

Intézményi fejlesztések

Az elmúlt öt évben megújítottuk, bő-
vítettük intézményeinket, a Szivárvány 
Óvoda és művelődési központ fejleszté-
sét pedig előkészítettük. 

Energetikai korszerűsítés részeként 
2014-ben a Széchenyi István Általá-
nos Iskola, a Pitypang Sport Óvoda 
és a polgármesteri hivatal épületein 
napelemrendszert építettünk ki 99,9 
millió Ft-os uniós támogatásból, önrész 
nélkül. A beruházással 50 százalékos 
villamosenergia-megtakarítást értünk 
el, mely éves szinten 4,6 millió Ft-ot je-
lent a városnak. 

2015-ben 150 millió Ft kormányzati 

támogatásból önrész nélkül energeti-
kailag korszerűsítettük a Nagy Sándor 
József Gimnázium és a Czövek Erna 
Alapfokú Művészeti Iskola épületét. Az 

épületek homlokzatának hőszigetelése, 
a magastető, illetve a padlásfödém-szer-
kezet hőszigetelése, az épületek külső 
nyílászáróinak cseréje és a pincefödém 
szigetelése mellett az önkormányzat 37 
millió Ft-ból elvégezte a gimnázium te-
tőcseréjét is. 2017-2018-ban 234,5 mil-
lió Ft önrész nélküli támogatásból va-
lósítottuk meg az általános iskola 
Knáb János utcai épületének, a Pity-
pang Sport Óvodának, valamint az or-
vosi rendelőnek a teljes hőszigetelését és 
nyílászárócseréjét.

2014-ben 165 millió Ft támogatásból 
103 milliós önrésszel épült meg a 48 fé-
rőhelyes, 4 csoportszobás Mosolyvár 
Bölcsőde, melyet idén 177 millió Ft-os 
pályázati támogatásból és 112 milliós 
önrészből további 4 csoportszobával 
bővítettünk. A fejlesztéssel további 48 
gyermeket tudunk az intézménybe 
felvenni, új munkahelyek biztosítása 
mellett. 2016-ban két csoportszobá-
val bővítettük a Pitypang Sport Óvo-
dát, melynek köszönhetően 50 fővel 
több gyermek járhat az intézménybe. 
A fejlesztésre 50 millió Ft uniós támo-
gatást nyertünk 17 millió önrész biz-
tosítása mellett. Ebben az évben szin-
tén pályázati finanszírozással, 8,3 mil-
lió Ft értékben bővítettük az óvoda esz-
közparkját is. 36 millió Ft-ot nyertünk 
önrész biztosítása nélkül a Budakeszi 
Bölcsőde energetikai felújítására. Idén 
július 15-én megkezdődtek a mun-

kálatok, melyek során várhatóan ok-
tóber végéig homlokzati hőszigetelés, 
ablakcserék és eszközbeszerzések va-
lósulnak meg.

2015-ben 30 millió Ft-os pályázati 
forrásból 20x40 méteres alapterületű 
rekortán pályát építettünk a Széchenyi 
István Általános Iskola udvarán. 2018-
ban pedig a Nagy Sándor József Gim-
názium udvarán épült rekortán pálya. 

Támogattuk az általános iskola te-
tőszerkezetének javítását, a 21 mil-
lió Ft-os összköltség 50 százalékát ön-
kormányzatunk, fennmaradó részét az 
Érdi Tankerületi Központ finanszírozta. 
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-
ziumot az önkormányzat minden év-
ben 3 millió forinttal támogatja.

Pedagógusok elismerése

2013-ban Budakeszi Oktatásügyért dí-
jat alapítottunk annak érdekében, hogy 
így is elismerhessük és díjazhassuk 
azon pedagógusok, oktatók, intézményi 
dolgozók munkáját, akik városunk ok-
tatásügye érdekében hosszabb időn át 
kiemelkedő munkát végeztek. A díj ala-
pítása óta a pedagógusnapi ünnepség 
keretében 11 pedagógus részére ado-
mányoztuk a százezer forinttal járó el-
ismerést. Emellett minden évben 10.000 
Ft-os vásárlási utalvánnyal köszönjük 
meg a helyi pedagógusok munkáját.

A 2019-es év elején Budakeszi Okta-
tásügyért pályázatot írtunk ki, hogy ez-
zel is ösztönözzük az innovatív nevelési 
és pedagógiai módszerek elterjedését 
a helyi iskolákban. A négy nyertes pá-
lyázó személyenként, 10 hónapon ke-
resztül havi bruttó 75.000 Ft-os támoga-
tásban részesül. Májusban ismét kiírtuk 
a pályázatot, melyre már a tanulók je-
lentkezését is várjuk. Ezzel szeretnénk 
ösztönözni a diákokat a kiemelkedő ta-
nulmányi sikerek elérésére. A nyertes 
diákok életkor szerint 5-10-15 ezer Ft-os 
havi juttatásban részesülhetnek.

Iskolabusz

2011 óta finanszírozzuk az iskolabusz 
szolgáltatást, melyet a helyi diákok térí-
tésmentesen vehetnek igénybe az isko-
lába járás és a biztonságos hazajutás ér-
dekében. 2011 óta napjainkig 16.468.968 
Ft-ot fordítottunk a szolgáltatásra.

Iskolakezdési támogatás

2016-tól minden évben részt vállal az 
önkormányzat a budakeszi gyerekek is-
kolakezdésében, tanszercsomaggal és 
a testnevelésórákhoz szükséges iskolai 
póló biztosításával.Az új műfüves sportpálya

Az új iskolaépület az Árpád fejedelem téren

Új csoportszoba a Pitypang Sport Óvodában

OKTATÁS, NEVELÉS

 5 Eredményeink 4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Eredményeink



A művelődési központ és  
környezetének fejlesztése

Ezzel már 2011 óta foglalkozunk és 
szeretnénk megújítani az intézményt. 
2016-ban rendeztük a művelődési köz-
pont közvetlen környékét és szép kö-
zösségi teret alakítottunk ki térkő bur-
kolatú tágas parkolóval, melyre 34 mil-
lió Ft-ot fordítottunk. A szomszédos ro-
mos épület jogi helyzetének rendezése 
után folytatódhat a környező területek, 
épületek fejlesztése, felújítása.

Mezei Mária ház felújítása

2017-től 18,5 millió Ft-ot fordítottunk az 
épületre: kialakítottuk a szellőző vako-
latot és lábazatot, lefestettük a falakat, 
elvégeztük a gépészeti, illetve a villa-
moshálózati felújítást. Átépítettük a fű-
tés-, víz- és gázrendszert. Megvalósult 
továbbá a tető- és héjazatcsere, a télikert 
tetőfedése, csapadékvíz elvezetése, a té-
likert ablakainak és bejárati ajtajának 
cseréje, a padlózat és a kapuszerkezet 
felújítása.

Intézményrendszer

Az önkormányzat finanszírozza a 
könyvtár és a művelődési központ mű-
ködését a város lakóinak minél széle-
sebb körű kiszolgálása érdekében. Éves 
szinten a könyvtár fenntartására 22 mil-
lió Ft-ot, a művelődési központ működ-
tetésére 48,3 millió Ft-ot fordítunk.

Közművelődési dolgozók elismerése

2019-ben Budakeszi Közművelődésért 
díjat alapítottunk azon személyek elis-

merésére, akik a város közművelődése 
érdekében kimagasló munkát végeztek. 
A díjat első ízben idén augusztus 20-án 
adtuk át.

Rendezvények

A hagyományaink tisztelete és meg-
őrzése mellett a rendezvényeink bő-
vítésére, megújítására törekedtünk. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel új 
helyszínre, a Farkashegyi repülőtérre 
költözött az idén 25. alkalommal meg-
rendezett Családi Nap Fesztivál. Ön-
kormányzatunk több új rendezvényt is 
szervezett a városban, például a nyá-
ri színházat, a kertmozit, a Mihály napi 
vigasságokat, az autómentes napot, az 
adventi jégpályaavató rendezvényt, női 
egészségnapot, szűrővizsgálattal egy-
bekötött egészségnapot, örömfutást, ut-
cabált, és a térségi összefogással ren-
dezett Budakörnyéki Sörfesztivált.

Rendezvények pályázati forrásból

32 millió Ft uniós támogatást nyertünk 
önrész biztosítása nélkül az Értékes 
vagy! bűnmegelőzési pályázatunkon, 
mely keretében drogprevenciós elő-
adást, családórákat, éjszakai akadály-
túrát, csocsó-, szkander-, és pingpong 
bajnokságot, éjszakai sportprogramot, 
bűnmegelőzési tábort szerveztünk. 
2014-től minden év szeptemberében 
megrendezzük az autómentes napot, 
melyre összesen 1.593.000 Ft-ot nyer-
tünk. Három alkalommal rendeztünk 
színházi előadásokat pályázati forrás-
ból. 2015-ben 1,5 millió Ft kormányzati 
támogatásból adták elő a makkosi kegy-
hely történetét bemutató drámát hivatá-
sos és helyi amatőr színészek szereplésé-
vel a makkosi templom kertjében, mely-
hez 600.000 Ft önrészt biztosítottunk. 

2016-ban 3.930.000 Ft kormányzati tá-
mogatást nyertünk 60.000 Ft önerő biz-
tosításával „Az a tizenkét fényes nap” 
című zenés színmű megrendezésére a 
Prohászka Ottokár Gimnáziumban 1956 
budakeszi eseményeiről. 2018-ban ismét 
elhoztuk a nyári színházat Budakeszire 
3,7 millió Ft-os támogatással és 800.000 
Ft-os önrésszel, mely keretében A bol-
dog című darabot láthatták az érdeklő-
dők. 2014-ben 845.000 Ft kormányzati tá-
mogatást nyertünk a Szent Mihály napi 
vigasságok megrendezésére önrész biz-
tosítása nélkül. A nagy sikert aratott 
eseményt ezt követően minden évben 
megrendeztük. 2014-ben 1 millió Ft kor-
mányzati támogatással 100.000 Ft ön-
rész biztosítása mellett drogprevenciós 
hetet rendeztünk. Ennek keretében 24 
előadást hallgathattak meg a budakeszi 
iskolások, szakemberek, szülők; emel-
lett Zacher Gábor toxikológus tartott 
előadást, valamint A gyáva című szín-
házi előadást tekinthették meg az ér-
deklődők és a hét zárásaként utcabált is 
rendeztünk.

Budakeszi értéktár

Csaknem 2 millió Ft-ot nyertünk 2016-
ban a Budakeszi helyi értéktár kialakí-
tására. A támogatásból megvalósítottuk 
a Mezei Mária ház ingóságainak lel-
tározását. A makkosi jelenésekkel kap-
csolatos, török időkből származó latin 
nyelvű iratok kerültek elő az egyházi le-
véltárból, melynek lefordíttatását is meg 
tudtuk valósítani a pályázati forrásból. 
Helyi sváb népszokások gyűjtését, leírá-
sát, helyi védett lakóházak és szobrok 
katalógusának elkészítését, valamint 

egy szakmai konferenciát is ennek kö-
szönhetően valósíthattunk meg.

Zenei koncepció

Az önkormányzat 2018-ban 800.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
a város zenei koncepciójának kidolgo-
zására. Ebben a város zenei, kulturális 
életében jelentős szerepet vállaló szak-
emberek működtek közre.

Szennyvízprojekt

Városunk történetének legnagyobb be-
ruházása a szennyvízprojekt, mely ke-
retében megépült a világviszonylatban 
is korszerű membrántechnológiával 
működő szennyvíztisztító. A telep ki-
vitelezésével párhuzamosan a csator-
nahálózat is kiépült Makkosmárián, 
továbbá gerincvezetéket építettünk a 
Meggyes-Munkácsy-Fűzfa-Táncsics ut-
cákban és a Dózsa György téren is. 
Mindezeken túl – számos lakossági 
igénynek eleget téve - kiegészítő beru-
házásként a Gábor Áron, Árnyas, Tö-
rökvész és Hajnalka utcák, valamint a 
Makkosi út 3388. hrsz. alatt lévő ingat-
lan csatornázása is megvalósult. A pro-
jekt közel 850 családnál tette lehetővé 
a szennyvízelvezetést a tisztítótelep és 
20,5 kilométer új csatorna megépülésé-
vel. A beruházás a csatornázással érin-
tett utak eredeti állapot szerinti hely-
reállításával fejeződött be. A szenny-
víztelepet 2015. szeptember végén ad-
tuk át. A pályázat részeként új út épült 

a szennyvíztisztító megközelítésére. 
Az önkormányzat 9,5 millió Ft-os saját 
finanszírozással felújította a Patak ut-
cai hidat. A bruttó 4,762 milliárd Ft ér-
tékű beruházás az önkormányzat ered-
ményes tárgyalásainak köszönhetően 
a tervezett 757 millió Ft helyett mind-
össze 6 millió Ft-os önkormányzati ön-
rész biztosításával valósulhatott meg, 
így ahhoz a lakosságnak sem kellett 
anyagilag hozzájárulnia.

Útépítések

2014-ben 305 millió Ft kormányzati tá-
mogatással újult meg a Fő utca burko-
lata teljes hosszában. Az önkormányzat 
további 10 millió Ft-ot biztosított egyes 
szakaszokon szegélykövek cseréjére, 
néhány érintett járdaszakasz felújítá-
sára és a Dózsa György téri bekötőút 
aszfaltozására. 2016-ban 20,5 millió Ft-
ból megépítettük a Nagy Sándor József 
utca északi részét. 
Megújítottuk a József Attila utca Hajós 
utca és a Barackvirág utca közötti sza-
kaszát 47 millió Ft-ból. 2017-ben 2,5 mil-
lió Ft értékben felújítottuk a Csák József 
utca alsó szakaszát és 1 millió Ft-ból ki-
szélesítettük a Székely utca torkolatát. 
Budakeszi belterületi útjainak felújítá-
sára vonatkozó pályázatunk 150 millió 
Ft támogatást nyert, melyhez 66,8 mil-
lió Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 
A pályázat keretében 2018-2019-ben 
megvalósítottuk a Szél-Munkácsy utca 
csomópontjának ív-és magassági kor-
rekcióját és a kapcsolódó járdákat. Meg-
építettük a Reviczky utcát a Hajós és 
Barackvirág utca közötti szakaszon és 
átépítettük a Kossuth utca Erdő utca és 

Virágvölgy utca közötti szakaszát is, to-
vábbá felújítottuk a Kert utca Fő utca és 
a vastelep közötti szakaszát.
2018-ban az Erdőalja úton 800 négy-
zetméteres útpályát alakítottunk ki 24 
tonna zúzott kővel 560.000 Ft értékben. 
A temető területén 168 négyzetméter-
nyi aszfaltburkolatot létesítettünk csa-
padékvíz-elvezetéssel 2,4 millió Ft ér-
tékben. A tavalyi évben felújítottuk a 
Vásárhelyi utca burkolatát is 13,6 millió 
Ft-ból. 2019-ben 21,8 millió Ft-ból a Vil-
lám Miklós utca, Kenderföld utca, Nagy 
Sándor József utca, és a Tavasz utca alsó 
szakaszát, valamint a Tavasz köz, illet-
ve Táncsics Mihály utca Dió patika előt-
ti szakaszát aszfaltoztuk. 

Csapadékvíz-elvezetés

A Patak utca, a Kert utca felső szakasza, 
az Árnyas utca és a Makkosi út csapa-
dékvíz-elvezetésének kiépítése 300 mil-
lió Ft-os támogatás és 16 millió Ft-os 
önrész biztosítása mellett idén megkez-
dődik. A Kert utca felső szakaszának 
helyreállítását belügyminisztériumi 
támogatással 100,5 millió Ft-ból meg-
oldjuk. Helyreállítjuk a Kossuth köz 
útburkolatát szintén belügyminiszté-
riumi, 26,3 millió Ft-os támogatással, a 
csapadékvíz-elvezetés megépítésére pá-
lyázatot nyújtottunk be, mely elbírálás 
alatt áll.

Közlekedésbiztonság

2016-ban 3 db fekvőrendőrt építettünk 
a Szél utcában 390.554 Ft-ért. 2018-ban a 
Dózsa György téri és Szarvas téri gyalog-
átkelőhelyek megvilágítását javítottuk. 

Családi Nap Fesztivál 

KULTÚRA

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

Az új szennyvíztisztító telep

Mihály napi vigasság
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Okos zebrát létesítettünk a polgármes-
teri hivatal előtt a Generali a Biztonsá-
gért Alapítvány pályázatán nyert 2 mil-
lió Ft-ból.
Tavaly két fekvőrendőrt telepítettünk 
a Meggyes utcában és szintén kettőt az 
Arany János utcában 522.500 Ft érték-
ben. A Battyhány utca József A. utca sar-
kán 1 db fekvőrendőrt építettünk 254.000 
Ft-ból. 2019-ben az Erdő utcában és a Vi-
rágvölgy utcában 1-1 db, a József Attila 
utcában 3 db küszöb épült 654.050 Ft ér-
tékben. Idén 30 km/h sebességkorlátozó 
piktogramokat festettünk fel a Makkosi 
úton, az Erkel, az Erdő, a Virágvölgy, 
a Jókai, a Meggyes, a Márity utcában, 
melyre 702.000 Ft-ot fordítottunk.
Ebben az évben 118 millió Ft-os pályá-
zati támogatással elkezdődik a Kerek-
mező utca gyalogátkelőhelyének, busz-
öblének és járdájának kialakítása, to-
vábbá a Temető utcai buszöbölpár, pár-
huzamos parkoló és járda építése és a 
Fő utca szervizútjának felújítása is. A 
Szarvas téren a meglévő gyalogos átke-
lőhelyet akadálymentesítjük, felújítjuk a 
burkolatot és járdát építünk a Himnusz-
szobor mögött, a Tarkabarka Óvodánál 
gyalogos átkelőhelyet építünk. Kiala-
kítjuk a kerékpárforgalmi hálózatot is, 
mely keretében több, mint 9 km hosz-
szan bicikliútvonalat jelölünk ki táblá-
zással és felfestéssel, kerékpáros átkelőt 
építünk a Fő utca több pontján, továbbá 
biciklitárolókat helyezünk el.

Járdaépítés

Önkormányzatunk 2012 óta minden 
évben lakossági járdaépítési pályázatot 
hirdet, mely keretében a pályázó lako-
sok négyzetméterenként 2500 Ft-tal já-

rulnak hozzá az 
önkormányzat 
által megvalósí-
tott fejlesztéshez. 
2014 óta 6387 
négyzetméteren 
újítottunk meg 
járdát a pályázat 
keretében 201 he-
lyi ingatlan előtt 
49,3 millió Ft-os 
önkormányzati 
támogatással. 

Mindezeken felül 2014 óta 2043 négy-
zetméteren építettünk járdát a városban, 
az alábbi utcákban: Munkácsy, Kossuth 
utca Fő utca és Erdő utca közötti sza-
kasza, Erdő utca, Munkácsy utca Szél 
és Vásárhelyi utca közötti szakasza, Te-
mető, Fő, Fenyő utca, a Temető utca Vá-
sárhelyi Pál és Szél utca közötti szakasza, 
Zichy Péter utca, Iskola köz, a műfüves 
pálya és az öltöző közötti szakasza, Ró-
zsa utca, általános iskola bejárata, Szél 
utca sarka.

Közvilágítás

2014-ben a Fűzfa és Fenyő utcák közvi-
lágítás-fejlesztésére 7,4 millió Ft-ot for-
dítottunk. Ez évben szereltünk fel 8,5 
millió Ft-ból a Bolgár utcában 5 lám-
patestet, a Hajós utcában 5 közvilágítási 
oszlopot és lámpatestet és a Fűzfa utca 
meghosszabbításában 3 közvilágítási 
oszlopot és lámpatestet. 2016-ban 17,6 
millió Ft-ból 21 közvilágítási oszlopot és 
58 világítótestet szereltünk fel a Patak és 
Domb utcákban. Szintén ebben az év-
ben 37 lámpatestet telepítettünk Buda-
keszi központi részén, Makkosmárián 
és Nagyszénászug területén. 2017-2019 

között nagyszabású közvilágítás-fejlesz-
tést hajtottunk végre városunkban, mely 
keretében 5000 folyóméternyi közvilágí-
tási hálózatot építettünk ki 157 millió Ft-
ból. 2017-ben az alábbi területeken: Szar-
vas tér (Fő utcai gyalogátkelő), Dózsa 
György tér (gyalogátkelő), Rozsnyó utca, 
Róka köz, Honfoglalás sétány és Paplan-
hát utca (játszótér megvilágítása). 2018-
ban: Darányi városrész többi területe, 
posta parkoló, Honvéd utca (Miller Jó-
zsef utca – Knáb János utca között), József 
Attila utca (Széchenyi utca – Batthyány 

utca között), Dó-
zsa György tér, 
Angol, Alkony, 
Szász utca, Bu-
daörsi út szerviz 
utat a Muskátli 
utcával összekö-
tő köz, Muskátli 
utca és köz, Ki-
nizsi köz, Szü-
ret utca (északi 
fele), Akácfa ut-
cáról nyíló kis 
köz (Kert köz és 
Akácfa utca ele-
je), Vincellér utca 
(Szőlőskert utca 
– Pátyi út között), 
Batthyány utca 

33. számnál kis köz, Szüret utca észa-
ki fele, Virágvölgy utca (Rákóczi utca és 
az erdei út között) és Megyei út - Mak-
kosi út kereszteződése. 2019-ben: Hu-
nor utcai park, Kert, Gábor Áron, Liliom 
utca, Makkosi utca, Megyei út, Meggyes 
utca 16. sz. alatti átkelőhely, Temető utca 
– Knáb utca átkelőhely, Csák, Patak, La-
kos, Füredi, Nagy Sándor, Batthyány, Tö-

rökőr, Gerinc, Avar, Öv, Széchenyi utca 
és Budaörsi út szervizútja.

2014-ben hidat építettünk a mamutfe-
nyőkhöz 2,86 millió Ft-ból. – 5,9 millió 
Ft-ból két ütemben - 2014-ben és 2016-
ban - rendeztük a Schieli-kápolna kör-
nyezetét. Megújítottuk a Dózsa György 
téri termelői piac egy részét 6,8 millió 
Ft-ból. Ingyenes wifit építettünk ki a Fő 
téri parkban 610.000 Ft-ból. Lépcsőt épí-
tettünk a Gyöngyvirág utcánál és a Fő 
utca alsó szervizútjánál a buszmegálló-
hoz vezetően. 

2015-ben rendeztük a mamut-híd kör-
nyezetét sétánnyal, fatelepítéssel, fü-
vesítéssel. A Fő utcai, a Honfoglalás ját-
szótéren és a Mosolyvár Bölcsődénél ár-
nyékot adó napvitorlákat helyeztünk ki. 
A Fő u. 98. szám alatt kialakítottuk a ne-
velési tanácsadó foglalkoztatótermeit és 
a Fő u. 103. alagsorában a munkaügyi 
kirendeltség irodáit. Új zöldszigeteket 
és virágágyásokat alakítottunk ki a vá-
rosban (az őstermelői piac mellett, az 
Erdő és a Fő utca csatlakozásának két 
oldalán, a posta parkolóban, a polgár-
mesteri hivatal és a buszmegálló közötti 
szakaszon, a Széchenyi szobornál). 

Új közterületi padokat helyeztünk ki 

a mamut-hídnál és a polgármesteri hi-
vatalnál lévő buszmegállónál. A Fő téri 
parkban kutyaürülék-gyűjtő edényeket 
helyeztünk el. Hat új paddal bővítettük 
a piacot. 
Új alakot öltött a körforgalom, melyet 
minden évben virágosítunk. Több virág-
oszlopot telepítettünk a Fő utca mentén, 
melyet minden év tavaszán kihelyez-
tünk.  A vízelvezető rácsokat javítottukA vízelvezető rácsokat javítottuk 
a Knáb, a Gyöngyvirág, az Erdő, a Kert, 
a Vásárhelyi, a Domb, a Széchenyi és az 
Erkel utcában. Felújítottuk a Villám ut-
cáról nyíló közben lévő lépcsőt is.

2016-ban bővítettük a Honfoglalás ját-
szóteret, fészekhintát telepítettünk, öt 
fát ültettünk, térburkolatot alakítottunk 
ki és az ivókút köré szikkasztót építet-
tünk. Felújítottuk a Kert és Bibó utcai, 
valamint a Dózsa téri vízelvezető rá-
csot. Az Erdő utcai buszmegállóhoz új 
szemétgyűjtő edényt helyeztünk ki. Át-
festettük az útburkolati jeleket. A Pity-
pang Sport Óvoda és zeneiskola terü-
letén gumiburkolatot alakítottunk ki, a 
zeneiskola épületének lábazatánál szik-
kasztót építettünk. A Pitypang Sport 
Óvoda telkét bővítettük, új kerítést épí-
tettünk, sövényt telepítettünk a Márity 
utca felé, és parkolót 
alakítottunk ki az If-
júság utca felé. Fel-
újítottuk a HÍD Csa-
ládsegítő Szolgálat és 
Központ Fő u. 164. sz. 
alatti telephelyét. Fel-
újítottunk egy-egy 
mosdóhelyiséget az 
általános iskolában 
és egyet a Nagy Sán-
dor József Gimnázi-
umban.

2017-ben a Székely és 
Kalmár utca sarkán 
földfogó hálót telepí-
tettünk, rendeztük a 
mozdony körüli te-
rületet és sövényt ül-
tettünk a Mosolyvár 
Bölcsődében. Az or-
vosi rendelő átépítése 
miatt az ideiglenes 
rendelők kialakítása 
érdekében a Fő utca 
111., Fő utca 98., és 
Erdő utca 70. szám 
alatti ingatlanokat át-
építettük és felújítot-
tuk. 6,5 millió Ft ér-

tékben több nyílászárót kicseréltünk a 
Budakeszi Bölcsődében és kialakítottuk 
a vízelvezető rendszerét. Korlátot te-
lepítettünk a Schieli kápolnánál, a kö-
zösségi téren gyepszőnyeget terítettünk 
és mezítlábas ösvényt alakítottunk ki a 
Meggyes utcai játszótéren. 

2018-ban 2,5 millió Ft-os pályázati for-
rásból felújítottuk a I. világháborús ha-
disírokat és emlékműveket. A tájházon 
2 millió Ft-ból kicseréltük a homlokzati 
nyílászárókat és átalakítottuk a hom-
lokzatot. Elektromos töltőoszlopot te-
lepítettünk a Fő téri parkolóban. Kor-
látot építettünk a temetőben és a Da-
rányi városrészben, a Reviczky utca te-
tején vízelvezető rácsot telepítettünk. 
A zeneiskolánál lebontottuk a támfalat 
és lépcsőt alakítottunk ki. Az Idősbarát 
önkormányzati díjjal járó 1 millió Ft-
ból tíz köztéri padot vásároltunk és el-
helyeztük a város különböző pontjain. 
Az orvosi rendelőnél kis játszóteret te-
lepítettünk, a Meggyes utcai játszóteret 
körbekerítettük. Kialakítottuk az Ár-
pád fejedelem téri iskola csapadékvíz-
elvezetését. 2,5 millió Ft-ból kicseréltük 
a Szivárvány Óvoda szennyvízrendsze-
rét és az átemelő szivattyúit.

VÁROSÜZEMELTETÉSI  
ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSEK

 Aszfaltozás a temetőben

Fekvőrendőr a József Attila utcában

A megújult Szél–Munkácsy utca csomópontja

Dózsa téri gyalogátkelő közvilágítás-fejlesztése
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Mezítlábas ösvény a Meggyes utcai játszótéren



2019-ben 2 millió Ft-ból kicseréltük a 
többi nyílászárót és felújítottuk a tetőt a 
tájházon. A temetőben felújítottuk a ra-
vatalozó és a kapu közötti járdát és kor-
látot telepítettünk. Csapadékvíz-elveze-
téssel leaszfaltoztuk a temető főútjának 
középső szakaszát, hamarosan kez-
dődik a ravatalozó előtti – a gyászolók 
számára kialakítandó –, fedett esővédő 
tető építése.

A Dózsa György téren áthelyeztük és 
lekordonoztuk a szelektív hulladék-
gyűjtőket. Felújítottuk a vízelvezető rá-
csokat a Vásárhelyi, a Knáb utcában, az 
Erdő és Napsugár utca kereszteződé-
sében, valamint a Kossuth közben. Fo-
lyamatosan cseréljük az elhasználódott 
utcanévtáblákat a városban, felújítottuk 
a Dózsa György téri gyaloghidat és a Fő 
téri park felső szakaszán három új vi-
rágágyat alakítottunk ki. A Kerekmező 
utca és Villám utca közötti Gyümölcs-
föld köz murvás részét leaszfaltoztuk. 
A Munkácsy utcában korlátot telepí-
tettünk. Az Idősek Napközi Otthoná-
ban kicseréltük a nyílászárókat, két in-
terjúszobát alakítottunk ki, kaput és fa-
kerítést telepítettünk.

Vállalkozói park 
A régi szennyvíztisztító területén jelen-
tős méretű ingatlan szabadult fel az ön-
kormányzat számára. Sikeresen pályáz-
tunk az ott létesítendő vállalkozói park 
kialakítására, ami 200 millió Ft támoga-
tásból és 50 millió Ft önkormányzati ön-
részből valósul meg. A park kialakítását 
megelőzően szükséges elvégezni a te-
rület rekultivációját, ennek 350 milliós 
költségét külső forrás bevonásával va-
lósítjuk meg. A szennyezett talajt kicse-
réljük és elbontjuk a területen található 
építményeket is. A park 2020-ban épül 
meg, ennek során 13 önálló, egyenként 

1500-2500 négyzetméteres telket ala-
kítunk ki, melyeket hosszú távú bérle-
ti konstrukció keretében pályáztatunk 
meg. A vállalkozói parkba elsősorban 
kutatás-fejlesztéssel, mérnöki tevékeny-
séggel foglalkozó cégek jelentkezését 
várjuk.

Megújul a Dózsa György téri piac

A Dózsa György téren most is működő 
piac felújítására 100 millió forint támo-
gatást nyertünk 25 millió Ft önerő mel-
lett. A területrendezést követően új tég-
laépületet, az esőtől és a napsütéstől 
védett elárusító helyeket, mosdóhelyi-
ségeket és burkolt parkolókat alakítunk 
ki. 

4,6 hektáros új terület

2015-ben – a sikeres tárgyalásoknak 
köszönhetően - az önkormányzat tu-
lajdonába került a korábban állami, Tel-
ki út mentén lévő 4,6 hektáros terület. 
2017-ben megtörtént a telek megosztá-
sa, majd a következő évben az ingatlant 
belterületbe vontuk. Így egy nagy ér-
tékű beépíthető és hasznosítható ingat-
lannal gyarapodott Budakeszi vagyona. 
A területen lévő középfeszültségű veze-
tékek kiváltására sikeres tárgyalásokat 
folytatunk az ELMŰ-vel.

Új és felújított épületek,  
munkahelyteremtés
2014 óta megújítottuk, bővítettük az in-
tézményeinket. Új bölcsődét, iskolát és 
szennyvíztisztító telepet építettünk a 
városunkban. Továbbá négy, majd 2016-
ban két csoportszobával bővítettük a 
Pitypang Sport Óvodát. 2018-ban a ko-
rábbi hat helyett tíz rendelőt alakítot-

tunk ki az egészségügyi központban és 
idén négy csoportszobával bővítettük a 
Mosolyvár Bölcsődét. Az új épületekkel 
és bővítésekkel összesen 45 új munka-
helyet teremtettünk.

Etheles park

Önkormányzatunk 2015-ben 10, tulaj-
donában álló telket értékesített, mellyel 
266,1 millió Ft-tal növelte a bevételét, 
melyet teljes egészében fejlesztésekre 
fordított.

Évente átlagosan 17 millió Ft-tal támo-
gatjuk anyagilag a hátrányos helyzetű 
lakosokat az alábbi formákban: lak-
hatáshoz kapcsolódó segély, albérleti 
támogatás, ápolási segély, adósságke-
zelési támogatás, rendkívüli települési 
támogatás, kamatmentes kölcsön, krí-
zissegély, köztemetés, temetési segély.

2013-ig a Budakeszi Járáshoz tartozó 
Budaörsi Nevelési Tanácsadóba kel-
lett mennie a gyermekes szülőnek, ha 

gyógypedagógiai beutalóra, szakértői 
véleményre, konzultációra, pszicholó-
giai segítségnyújtásra volt szüksége a 
szülőnek vagy pedagógusnak. 2013. no-
vembertől helyben elérhető a gyerme-
kek fejlődését szolgáló segítségnyújtás, 
2013. november 27-én nyílt meg a HÍD 
Családsegítő földszintjén a nevelési ta-
nácsadó. A szakszolgálat kialakítására 
1,15 millió Ft-ot költött az önkormány-
zat. A nevelési tanácsadó a 2015-ben 
felújított, a Fő u. 98. szám alatti régi tü-
dőgondozóba költözött át.
A budaörsi székhelyű munkaügyi köz-
pont 2015 augusztusában nyitotta meg 
kirendeltségét Budakeszin a HÍD Csa-
ládsegítő épületében, ezzel is segítve a 
munkát kereső budakeszieket.

Az önkormányzat 2018-tól 5.000 Ft ér-
tékű babacsomaggal köszönti a város 
újszülötteit és családjukat. 

Az idei évtől 25.000 Ft-os születési tá-
mogatással is segítjük azokat a csa-
ládokat, akiknek gyermeke született, 
legalább kilenc hónapja Budakeszi la-
kóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek, és a család egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg a 105.450 
Ft-ot. A támogatás gyermekenként egy 
alkalommal, a gyermek születését kö-
vető 3. hónapig igényelhető.

Az idei évtől facsemetét ültetünk a Bu-
dakeszin született gyermekek tisztele-
tére. Önkormányzatunk biztosítja a fa, 
az ültetés és a gondozás költségét azok-
nak a budakeszi lakosoknak, akik sze-
retnék és kérik, hogy gyermekük szü-
letéséről egy fa ültetésével ezen a mó-
don is megemlékezzünk. 

A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat és Központ fenntartásával házi 
segítségnyújtást, családterápiát, pszi-
chiátriai ellátást, szociális étkezést, in-
gyenes közösségi programokat biztosí-
tunk a rászorulóknak.

Rendszeresen szünidei étkeztetést biz- 
tosítunk a budakeszi gyermekeknek, 
2014-2019 között 243 gyermek térítés-
mentes étkeztetését finanszíroztuk 
3.656.644 Ft-ból.

2014-től összesen 5.542.380 Ft-tal támo-
gatjuk a helyi gyermekek nyári tábo-
roztatását. Az első évben településün-
kön, 2015-től a XII. kerületben, majd 
2019-ben Törökbálinton rendeztünk tá-
bort.

Minden évben tűzifaprogramot hirde-
tünk a rászoruló lakosoknak, 2014-től 
összesen 5.038.470 Ft értékben támogat-
tuk ebben a formában a budakeszieket. 

Rendszeresen utalvánnyal kedveske-
dünk a hátrányos helyzetű időseknek 
és családoknak karácsony előtt. 2014 
óta 8,5 millió Ft fordítottunk erre a célra 
és 2750 nyugdíjas, valamint 750 család 
számára csökkentettük az ünnephez 
kapcsolódó költségeket.

Segítjük az idősek Erzsébet-program- 
ban való részvételét, melynek jóvoltá-
ból 2014-től 104 nyugdíjas ment el üdül-

ni, illetve vette igénybe a fürdőbelépő-
ket. Több alkalommal számítógép-ke-
zelő tanfolyamot indítottunk a szép-
korúaknak. 

Jó minőségű élelmiszert osztunk a hát-
rányos helyzetűeknek az Aldival há-
rom éve heti három alkalommal, a 
Tescoval egy éve, heti öt alkalommal. 

Önkormányzatunk minden Családi 
Nap Fesztiválon alkalmanként 300 
adag egytálétellel vendégeli meg a rá-
szorulókat.

Lakossági kapcsolatok

Az önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy kikérje a lakosság véleményét, ja-
vaslatát akár a településszintű vagy 
akár egy-egy utcát, vagy településrészt 

érintő döntések meghozatala előtt. Ezért 
számos lakossági fórumot, közmeghall-
gatást, és félfogadást tartott.

Német önkormányzat

Önkormányzatunk együttműködik 
Budakeszi Város Német Önkormány-
zatával. Segítséget nyújtunk a német 
nemzetiségi hagyományok ápolásá-
ban. 

GAZDASÁGI ÖSZTÖNZÉS

SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS

A Dózsa téri piac látványterve

Babacsomaggal köszöntjük a családokat
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Az önkormányzat együttműködik a Bu-
dakeszi Rendőrőrssel, a Budakeszi Pol-
gárőr Egyesülettel, a Budakeszi Védelmi 
Centrummal, a Budakörnyéki Közterü-
let-felügyelettel és a Budakeszi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel. A város anyagilag 
is segíti ezen szervezetek működését és 
bűnmegelőzési tevékenységét.
500 ezer Ft értékű rendszámfelismerő 
mobilkamerát és 4 millió Ft értékű sze-
mélygépkocsit vásároltunk a rendőrség 
munkájának támogatására, térségi ösz-
szefogással. 
Üzemeltetjük és folyamatosan fejlesztjük 
a város térfigyelő kamera rendszerét. 
„Nézz körül” járdagrafikát festettünk 
fel a város több pontján a zebráknál, a 
gyalogosbiztonság támogatására.

A BVV Kft. rendszeresen takarítja és 
tisztán tartja városunk közterületeit. 
Önkormányzatunk minden évben csat-
lakozik a Te szedd! országos szemét-
gyűjtési akcióhoz, és az intézmények-
kel, lakossággal együtt közösen tisz-
títjuk meg a környezetünket.

Zöldhulladék-égetés 

Önkormányzatunk a lakossági igénye-
ket szem előtt tartva újragondolta az 
avar és kerti hulladék égetésének szabá-
lyozását. Egészségünk és környezetünk 
megóvásának védelmében 2019-től ta-

vasszal március 1.–március 31., ősszel 
szeptember 1.–november 30. között ki-
zárólag pénteken 8-21 óra, szombaton 8-
12 óra között (ünnepnapok kivételével) 
szélcsendes időben lehet a kerti hul-
ladékot elégetni.

Hulladékudvar kialakítása

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz- 
dálkodási Önkormányzati Társulás  
(KDV) – melynek önkormányzatunk  
is tagja – hulladékgazdálkodási fej-
lesztésekre nyert pályázati támoga- 
tást. A pályázat keretében megvaló- 
suló fejlesztések három területen köz- 
vetlenül is érintik városunkat. A társu- 
lás új szemétszállító gépjárműveket  
szerzett be, így a Depónia Kft. már 
ezekkel az új autókkal végzi a szol-
gáltatást Budakeszin. Az új szennyvíz-
telep mellett új hulladékudvart  alakí- 
tanak ki 2020 tavaszára. A szolgáltatási 
előfizetéssel rendelkező lakosok a pá-

lyázat keretében té-
rítésmentesen új sze-
lektív hulladékgyűjtő 
edényeket kapnak az 
új hulladékudvar el-
készültével. 

Illegális lerakók  
felszámolása
3 millió forintot nyer-
tünk illegális hulladék-
lerakók felszámolására, 
melyből a Hosszúréti-
patak budakeszi mel-
lékága és az Erdőalja 
utca megtisztítását vé-
geztetjük el.

A Nádas-tó revitalizálása

Budakeszi közössége hosszú évek óta 
fontosnak tartja a Nádas-tó revita- 
lizálását és az önkormányzat is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a ter-
mészet adta lehetőségek szerinti tartós 
vízfelület alakulhasson ki a területen. 
Ennek létrejöttével gazdag vízi élővilá-
gú tóval gyarapodhat városunk, mely 
újabb lehetőséget ad az ökoturisztikai 
fejlesztések megvalósítására. Ezúton is 
köszönjük a civil szervezetek, intézmé-
nyek és a lakosság együttműködését vá-
rosunk fejlődése érdekében.

KÖZLEKEDÉS

Megújult a buszváró a Városháza megállóban
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A német önkormányzatnak hasznosí-
tásra átadtuk a tájházat, 450.000 Ft-tal 
támogattuk az Őseink emlékére elne- 
vezésű szobor felállítását és a környeze-
tének rendezését. Rendszeresen együtt-
működünk rendezvényeken, a csa-
ládi napon és a sörfesztiválon. Évi 24 
millió Ft-tal támogatjuk a Tarkabarka 
Kunterbunt Óvoda, 2 millió Ft-tal a táj-
ház és 4 millió Ft-tal a nemzetiségi ön-
kormányzat működését.

Civil szervezetek

Támogatjuk a városban működő civi-
leket is, 2014-2019. között összesen 226 
szervezet tevékenységét 29,1 millió Ft-
tal segítettük.

Egyházak

Önkormányzatunk együttműködik a 
városunkban működő római katolikus 
egyházközséggel, a református, a me-
todista, a baptista gyülekezettel és az 
evangélikus egyházközséggel. A Ma-
gyar Evangélikus Egyház 2017-ben 
megkereste az önkormányzatot azzal, 
hogy templomot szeretne építeni Bu-
dakeszin. Az testület ráépítési és föld-
használati szerződés keretében területet 
adott használatba az egyháznak a temp-
lomépítés céljára a Márity utcában, a te-
mető szomszédságában. Jelenleg folya-
matban van az építkezés előkészítése.

Térségi együttműködés

Budakeszi elnökletével működik a 
tizenkét települést magába foglaló 
BÖT. A társulás tagjai közösen mű-
ködtetik a HÍD Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központot, a 
Budakörnyéki Közterület-felügye-

letet és az orvosi 
ügyeletet. A társu-
lás olyan további te-
rületeken működik 
együtt, mint a tu-
rista-, kerékpárút és 
közlekedésfejlesz-
tés, továbbá hagyo-
mányteremtő jelleg-
gel a Budakörnyéki 
Sörfesztivál szer-
vezése.

Testvérvárosok

A testvérvárosainkkal élő kapcsolatot 
ápolunk; a szlovákiai Ipolybaloggal és a 
lengyel Biecz településekkel kötöttünk 
új testvérvárosi szerződést. 

Városunk és a régió közlekedési gond-
jainak megoldása mindannyiunk közös 
érdeke, mely kizárólag térségi és kor-
mányzati együttműködéssel érhető el. 
A kormány évek óta dolgozik az M0-ás 
autóút északi és nyugati szektora meg-
építésének előkészítésén, mely részle-
gesen segíti majd az agglomeráció köz-
lekedési helyzetét. Megoldást jelenthet 
a Budakeszit elkerülő út megépítése is. 
Levélben fordultunk az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumhoz annak 
érdekében, hogy az elkerülő út tanul-
mányterve és környezetvédelmi enge-
délyezési tervének elkészítése az M0-ás 

autóút nyugati szektorának terveztetése 
keretében kormányzati forrásból va-
lósuljon meg. A közösségi közlekedés 
felgyorsítása érdekében kezdeményez-
tük a Fő utcai buszsáv és a kapcsolódó 
P+R parkolók tanulmánytervének elké-
szíttetését - melyhez a XII. kerületi ön-
kormányzattal közösen 3-3 millió Ft-ot 
biztosítottunk - és a fejlesztés megva-
lósítását. Az 1. számú főút – Gyár utca 
kereszteződésében kialakítandó kör-
forgalom tervezési költségeihez 2 mil-
lió Ft-tal járultunk hozzá. Az átépítés a 
Kelenföldi metróvégállomás tömegköz-
lekedéssel való gyorsabb megközelítése 
miatt elengedhetetlen.  Május közepétől 
a 188 és 188E jelzésű új járatcsalád biz-
tosít közvetlen kapcsolatot Budakeszi 
Honfoglalás sétány és a 4-es metróvo-
nal kelenföldi végállomása között. A já-
ratcsalád Kelenföld könnyebb és gyor-
sabb elérése mellett a korábbinál sűrűbb 
kapcsolatot is nyújt Budaörs felé is.

Június végén megkezdődött a Fő utcai 
jelzőlámparendszer teljes felújítása. A 
fejlesztés eredményeként lehetőség nyí-
lik intelligens forgalomirányító rend-
szer üzemeltetésére, melytől a Fő utcán 
és bekötőútjain tapasztalható torlódá-
sok további enyhülését várjuk.

2018-ban megújultak a Budakeszi köz-
igazgatási területén lévő buszvárók 
és újakat is telepítettünk. A beruhá-
zás első ütemében összesen négy új 
K4 típusú váró épült a Dózsa György 
tér megállóban a Kert utca oldalán, a 
Zichy Péter utcában a sportpályánál, a 
Budaörsi útnál a Mol benzinkút olda-
lán és a Szőlőskert utcában a városköz-
pont felé. A második ütem keretében 
újra cseréltük a város közigazgatási te-
rületén már meglévő tizenegy régi tí-
pusú várót. Újakat a Temető utcában és 
az új iskolánál hamarosan megépülő 
megállóöblöknél is telepítünk.

KÖRNYEZETVÉDELEM,  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

KÖZBIZTONSÁG

MEGVALÓSULT BERUHÁZÁS

7,07
milliárd forint

értékű önkormányzati beruházás valósult meg 
2014 és 2019 között, melyhez

1,36
milliárd forint

saját forrást biztosított az önkormányzat

FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉS

1,9
milliárd forintos
fejlesztés van folyamatban,  

melyhez

800
millió forinttal

járul hozzá az önkormányzatJárőrautót adtunk át a rendőrségnek

Nádas-tó

Budakörnyéki Sörfesztivál

Környezetünk tisztán tartása 
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Tisztelt Hölgyem, Uram!

2014-ben az Önök bizalmának köszönhetően megkezdhet-
tem első önkormányzati képviselői ciklusomat, mely a ta-
pasztalatszerzés időszaka, az önkormányzat működésével, 
munkájával való megismerkedés ideje. Ezért megtiszteltetés 
számomra, hogy olyan csapatban dolgozhattam, és olyan 
döntések részese lehettem, melyek a rendszerváltás óta a 
legtöbb fejlesztést eredményezték városunkban. Az elmúlt 
öt év nagy ívű intézményfejlesztési programjának keretében 
csaknem valamennyi oktatási, nevelési és egészségügyi in-
tézményünket felújítottuk, bővítettük, vagy új épülettel gaz-
dagítottuk, a zeneiskola, az általános iskola és a gimnázium 
energetikai felújításától, tetőcseréjétől, a bölcsőde- és óvo-
dabővítéstől az egészségház teljes felújításán át az új iskola-
épületig. 

Mivel a kultúra területén dolgozom, önkormányzati mun-
kámban különösen fontos számomra a város kulturális élete. 
Ezen a területen is új minőségeket hoztunk létre: a nagy múl-
tú budakeszi amatőr színjátszást felelevenítve nyári színhá-

zi előadásokat szerveztünk a makkosmáriai templom kert-
jében, felelevenítve a kegyhely történetét, majd boldog Apor 
Vilmos püspök mártíromságát megidézve. Zenés színmű 
létrehívásával emlékeztünk 1956 budakeszi eseményeire, és 
létrehoztuk a nagysikerű Budakörnyéki Sörfesztivált. Meg-
alapítottuk a Mezei Mária Kulturális Egyesületet kiváló és 
érdemes művésznőnk szellemi és tárgyi hagyatékának gon-
dozására, továbbá jótékonysági bált rendeztünk Mezei Má-
ria emlékére.

Ösztönöztük a civilek kulturális tevékenységét is: meg-
emeltük az önszerveződő közösségek támogatási keretét, 
kulturális célra hasznosítottuk a Rathauskellert, lehetővé tet-
tük a Petőfi utcai iskolaépületben a „kultúrélesztő csoport” 
gazdag összművészeti programjának megszervezését. 

Képviselői kerületemben is jelentős kulturális fejlesztések 
indultak el. Lezajlott a művelődési központ környezete reha-
bilitációjának első üteme, teret adva a jövőben egy új kultu-
rális intézmény létrehozásának. Lakossági visszajelzésekre 
támaszkodva megőriztük a volt tüdőgondozó patinás épü-
letét, mely ősfás kertjével a jövőbeli kulturális épületegyüt-
tes részét alkothatja. Elkezdődött Mezei Mária kiváló és ér-
demes színművésznőnk házának eddigi legjelentősebb fel-
újítása, melynek befejeztével a hagyaték méltó körülmények 
között lesz megtekinthető.

Ezúton is köszönjük a fejlesztésekkel járó átmeneti kel-
lemetlenségek során tanúsított türelmüket, és hálásak va-
gyunk azért a sok biztatásért, mely nap mint nap erőt ad 
munkánkhoz. Bízom benne, hogy az Önök támogatásával a 
jövőben is szolgálhatom városunkat.

’Sigmond Bertalan 
önkormányzati képviselő

1. sz. választókerület
Telefon: +36 30 987 4941
E-mail: sigmond.bertalan@gmail.com



�17 Önkormányzati képviselők beszámolói�16          Önkormányzati képviselők beszámolói

Tisztelt Választók!

Köszönöm, hogy 2014-ben hatodik alkalommal is megtisztel-
tek bizalmukkal és a 2. számú választókerület képviselőjének 
választottak!

2014 novembere óta a választókerület képviseletén túlme-
nően alpolgármesterként is szolgálom szeretett városunkat. 
Ennek keretében a polgármester asszony általános helyette-
sítésén és munkájának segítésén túlmenően a reál szférához 
tartozó szakterületeket felügyelem. A városunkban létrejött 
fejlesztések megvalósulásának, és a hamarosan induló újabb 
fejlesztések előkészítésének aktív részese voltam, egyes szak-
területek irányítását – mint például a közösségi közlekedés 
fejlesztése – önállóan végeztem, csakúgy, mint egyes közszol-
gáltató cégekkel a kapcsolattartást. 

Egyik legnagyobb személyes eredményemnek tekintem 
korábban a 222-es, majd idén az új 188, 188E járatcsalád be-
indítását, de büszke vagyok minden közösen elért és előké-
szített eredményünkre is.

Nem csak városunk egésze, de választókerületünk is fo-

lyamatos fejlődésben van. Egyebek mellett teljesen megújult 
a Kossuth utca belső szakasza, több ingatlan előtt épült új jár-
da, új világítást kapott a posta parkoló, új buszmegálló várók 
kerültek kihelyezésre. Elkezdődött a Fő utca alsó szervizút-
jának felújítása. Elnyert pályázatunk van a Kossuth köz út-
pályájának átépítésére és várjuk a kedvező döntést ugyanitt a 
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer megépítésére benyújtott 
pályázatunkra. 

A választókerületben lévő intézmények tekintetében is je-
lentős fejlesztések történtek: elég, ha a teljesen felújított orvosi 
rendelőre, a művelődési központ mellett megépült közösségi 
térre, vagy a felújítás alatt álló Fő utcai bölcsődére gondolunk. 
Az önkormányzati BVV Kft. egyre hatékonyabb munkájának 
köszönhetően fokozatosan válnak egyre szebbé, gondozot-
tabbá a közterületeink.

Képviselőként és alpolgármesterként is sokan kerestek fel 
problémáikkal, igyekeztem mindig legjobb tudásom szerint 
segíteni a megoldásban.

Sokak szerint még soha nem volt ilyen lendületben a vá-
ros fejlesztése, mint az utóbbi tíz évben. Ezt a lendületet sze-
retnénk tartani. Látom a fejlődés irányait és szeretnék ben-
ne részt venni, ezért újra indulok képviselőjelöltként a 2. szá-
mú választókerületben, további bizalmukat kérve. Amit eh-
hez felajánlhatok, az az önkormányzati munkában szerzett 
negyed évszázados tapasztalatom, gyakorlatom, helyismere-
tem, fáradhatatlan munkavégzésem. Meggyőződésem, hogy 
jelentős fejődés csak nyugodt, békés közélet esetén lehetsé-
ges. A jelenlegi városvezetés ezt 2010-ben megteremtette. Te-
gyünk együtt azért, hogy ez továbbra is fennmaradjon!

Ohr Alajos 
önkormányzati képviselő, alpolgármester

2. sz. választókerület
Telefon: +36 30 560 5000
E-mail: ohralajos@gmail.com

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Az elmúlt öt évben a képviselőtársaimmal, a bizottsági tagokkal közösen 
döntöttünk a Budakeszi lakosokat, az intézményeket, a vállalkozásokat 
érintő problémák megoldásáról, fejlesztésekről, együttműködésekről.

Budakeszi egészét érintő pályázatok elkészítésében vettem részt:
a) A csapadékvíz-elvezetés kialakítása (Makkosi, Kert, Pataksor 

utcák) – nyertes pályázat
b) A csapadékvíz-elvezetés kialakítása (Bem utca, Székely köz) - el-

bírálás alatt
c) Pataksor utcától a Farkashegyi repülőtérig tartó szakaszon kerék-

párút építése- nyertes pályázat
d) Szelektív hulladékgyűjtés – környezeti szemléletformáló kampány 

- nem nyertünk
e) Piacpályázat (közreműködtem) – nyertes pályázat
f) Nagyszénászug - külterületi utak helyreállítását célozó pályázat- 

elbírálás alatt
Néhány fontos tevékenységem: kidolgoztam a BVV Kft. számára 

fontos szabályzatokat, elveket, melyek bevezetése fokozatos. Sor került 
a helyi adórendszer felülvizsgálatára, módosítási javaslatok megfo-

galmazására. Elemzést készítettem Budakeszi oktatási helyzetéről 
alapvető statisztikák feldolgozásával.

Választókerületemet, Makkosmáriát és Nagyszénászugot érintő fej- 
lesztések:

Nagyszénászug: közvilágítás megszervezése a településrész fő 
útjain, illetve a bekötő úton (Domb utcában). Nagyszénászugról ha-
tástanulmány készíttetése, mely alapján a településrész fejlesztése 
mérlegelhető, ütemezhető. 

Makkosmária: szennyvízhálózat kiépítése, melyet követően 6-7 km 
út helyreállítása (aszfalt, martaszfalt, murva). Makkosi úton ivóvíz-
vezeték cseréje. A belterületi településrészen közvilágítás kiépítése, 
ahol azt az utca szélessége lehetővé tette. Egyéb: behajtást ellenőrző és 
közbiztonságot segítő kamerarendszer kialakítása, ivókút a makkosi 
templomnál, közút tervezése Gábor Áron utcában stb..

Megvalósulásra váró, forrással rendelkező fejlesztések 
előkészítésében részvétel (2019-2020-as megvalósulás): pályázati 
pénzből a makkosi csapadékvíz hálózat fő ágainak kiépítése, Kert utca 
útburkolatának helyreállítása. A Lidl fejlesztése kapcsán Kert utca - 
Domb utca - Pataksor utca kereszteződés infrastruktúrájának fejlesz-
tése. 

A polgármesteri hivatal kollégáival együtt alakítottuk ki a makkosi 
rendezetlen, szűk utcák HÉSZ szerinti rendezésének lépéseit, menetét. 
E szerint a csapadékvizes pályázat által érintett utcákban az ingatlan-
tulajdonosok döntő többsége – személyes közreműködésemmel - térí-
tésmentesen adta át a kiszabályozott területet az önkormányzatnak a 
fejlesztéshez. 

Végezetül: köszönöm bizalmukat. A 2019-es képviselőválasztáson 
nem áll módomban indulni, kívánok sok sikert a virágzó Budakeszinek, 
az új képviselő-testületnek!

Páczi Erzsébet
önkormányzati képviselő

3. sz. választókerület
Telefon: +36 30 748 0809
E-mail: epaczi@dravanet.hu
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Tisztelt Budakesziek!

Az elmúlt öt évre visszatekintve annyi minden történt, hogy 
alig győzöm végigtallózni jegyzeteimet, hogy kigyűjthessem 
a legfontosabbakat.

Mindennek előtte köszönetet mondok az 5. választókerület 
lakóinak türelmükért és segítőkészségükért, mellyel meg-
könnyítették a nagyszámú fejlesztést és építkezést, mely a 
választókerületet érintette. Külön köszönet illeti azokat, akik 
részt vettek a járdaépítési programban és azokat, akik nagy 
odaadással ápolják az ingatlanuk előtti zöldterületeket. 

Kiemelni a történtekből semmit sem szeretnék, hiszen min-
den lépés egyaránt fontos, de elsőként a városüzemeltetési 
feladatokat ellátó BVV Kft. tevékenységét említem, melynek 
munkáját kijelölt képviselőként személyesen is segítem, úgy 
vélem, sikerült a hatékonyság terén szintet lépnünk. Nem 
csak a zöldfelületek és utak karbantartásában, de például an-
nak a közel két és fél kilométer járdaépítésnek elősegítésében 
is, mely csak az 5. választókerületben készült. Az ő segítsé-
gükkel parkosítottuk a temető melletti területet, építettünk 

ott új kerítést, mentesítettük az iskola környezetét a veszélyes 
fák kidőlésétől, a víznyelőket ők teszik baleset- és zajmentessé. 
Köszönet érte.

Az intézményi fejlesztések ezt a kerületet érintették a 
legnagyobb mértékben. Az új Mosolyvár Bölcsőde 4 cso-
portszobával bővült. A Pitypang Sport Óvodában két új cso-
portszoba létesült és külön pályázati támogatásból sikerült 
az épület teljes energetikai felújítását és nyílászáró cseréjét 
megvalósítani. Az idei tanévben nyitja meg kapuját az új iskola, 
melynek 2,5 milliárd forint építési költségéből felet Budakeszi 
városa biztosította. A régi iskola sem maradt ki a fejlesztésekből, 
a teljes energetikai felújítás során új arculatot nyert, udvarán 
gumiburkolatú kézilabda pálya épült. A sportpályán korszerű 
műfüves pálya létesült, a régi lelakott műfüves helyén pedig 3 
teniszpálya épült vállalkozói beruházással.

A közlekedés rendjét és biztonságát egyes utcaszakaszok 
egyirányúsításával oldottuk meg törekedve arra, hogy a 
lakóterületen csökkenjen az átmenő forgalom. A Zichy Péter 
utca gyalogos közlekedést biztonságossá tettük, a Honvéd 
utca hiányzó közvilágítását pótoltuk.

Hosszú évek tárgyalássorozatát és kitartó utánajárást 
követően sikerült elérni, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól 
városunk ingyenesen tulajdonba kapja a volt „honvéd barakk” 
területét, a megállapodás jegyében a problémás és igénytelen 
megjelenésű épületet már elbontottuk, az ingatlan parkosítása 
a birtokbavételt követően történhet.

Örömömre szolgált és büszkeséggel tölt el, hogy tevékeny  
részese lehettem az elmúlt öt évben önkormányzatunk 
munkájának és szolgálhattam Budakeszi közösségét.

Bánhidi László 
önkormányzati képviselő

5. sz. választókerület
Telefon: +36 30 385 5255
E-mail: banhidi.laszlo@gmail.com

Beszámoló a 2014-2019-ben végzett képviselői munkáról

Képviselői munkámat mindig a lakótársaimmal való köz-
vetlen kapcsolattartás jegyében végeztem. Igyekeztem felku-
tatni a pályázati lehetőségeket, képviselőtársaimmal egyez-
tetve, a város érdekeivel összhangban elérni fejlesztéseket a 
család, szociális ellátás, kultúra, sport, egészségügy, oktatás és 
a választókerületem területén. Sikerült bevonnom az önkor-
mányzati döntéshozatalba az időseket és a fiatalokat. Kiemelt 
figyelmet fordítottam a körzetemben élők tájékoztatására.

Konkrét eredményeim felsorolásszerűen:
Utak, járdák: József Attila utca utolsó szakaszának meg- 

építése családbarát járdával, Villám, Kenderföld utcák asz-
faltozása, Gyümölcs köz aszfaltozása, Arany János, Paplan-
hát utca és Konth Miklós utca járdáinak meghosszabbítása 
a Márity László utcáig. Zebra épül az Árpád fejedelem téri 
iskolánál. 

Közvilágítás: Liliom utca közvilágítása, Honfoglalás park 
közvilágításának újjáépítése.

Játszóterek: Honfoglalás utcai játszótér bővítése, közvilágí-

tás növelése, Hunor utca melletti kis játszótér felújítása.
Sport: Műfüves sportpálya pályázat megvalósítása, 

lakosságbarát használata, futókör, sportpark pályázat 
menedzselése, ősszel megépülnek. Az amatőr asztalitenisz 
egyesület szakosztállyá alakult a tehetség nevelés céljából. 
Városi sportprogramok szervezése.

Rétegpolitika: Generációk Házának széleskörű program-
kínálata minden korosztálynak, a Híd Családsegítővel és az 
idősügyi tanáccsal együttműködve, Idősbarát Önkormány-
zat díj, Ifjúsági Tanáccsal „Bevonzó” pályázat megvalósítása, 
fiatalok bevonása a döntéshozatali munkába.

Családpolitika: önkormányzati nyári táborok szervezése, 
25.000 Ft-os születési támogatás bevezetése a rászorulóknak.

Szociális munka: élelmiszermentés elindítása Budakeszin. 
Kultúra: Városi Nyári Színház 2015-ben és 2018-ban buda-
keszi szereplők bevonásával, nyertes értéktár pályázattal he-
lyi védett épületek listája, Makkosmáriai jelenések korabeli 
feljegyzésének lefordítása, Mezei Mária életének megírása, 
az emlékház katalógusának elkészítése. Zenei koncepció 
pályázat megvalósítása.

Oktatás: Családórák folytatása az iskolák igénye szerint, 
önkormányzati oktatási pályázat elindítása.

Egészségügy: Városi egészségnap szűrőbusszal, Buda-
környéki Egészségprogram koordinálása, WHO bevonása, 
Három Generációval az Egészségért nyertes pályázat: orvosi 
eszközökre, szűrésekre, iskolai prevencióra.

Szeretném folytatni még nagyobb lendülettel az Önökért 
végzett munkámat, kérem, támogassanak jelölésükkel és sza-
vazatukkal az önkormányzati választásokon. 

Bakács Bernadett 
önkormányzati képviselő, alpolgármester

4. sz. választókerület
Telefon: +36 30 951 3368
E-mail: bede.bakacs@gmail.com
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Kedves Szomszéd Hölgyem/Uram!

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal és az elmúlt 5 
évben képviselhettem Önöket, magunkat a 8-as választókerü-
letben. Pártoktól távol álló, független képviselőként az itt élő 
emberek igényeinek és elvárásainak, nem pedig politikai szél- 
nek megfelelve képviseltem a kerületet, támogattam vagy el-
leneztem döntéseket úgy is mint szomszéd, elvégre én is a 
választókerületben lakom.
Az elmúlt időszak további fejlődéseket hozott. Egyrészt előre 
megtervezett és elhatározott feladatok alapján, másrészt 
pályázatok segítségével születtek eredmények. Említésre méltó 
a világítási projekt. Elértük, hogy a 8-as választókerület min-
den utcájában van közvilágítás, még a kisebbekben is, mint a 
Kinizsi köz.

A városi egyeztetések során, a Kert utcát is sikerült bevon-
ni a pályázati anyagba. Évtizedek után, a Kert utcában valós 
útépítés történt, alappal rendelkező egyenes aszfaltút lett a 8-as 
kerülethez tartozó részen.

A Nagy Sándor József utca sajnos kikerül választókerüle- 

tünkből. Külön köszönöm az itt lakóknak a bizalmat és türel-
met! Javaslatomra, a legutóbbi útfelújítások alatt városunk 
egyik legrégebbi utcája bekerült a keretbe. A Táncsics Mihály 
utca egy szakaszát, a Tavasz utcát és a zsákutcának számító 
Tavasz közt is sikerült a felújítási listára tenni, elkészültek. A 
Rigli utcával is foglalkozunk, ami hasonlóan zsákutca.

Van, amikor azért kell kiállni, hogy ne legyen bizonyos 
területeken változás. Örömömre szolgál, hogy az Akácfa utca 
lakott részénél sikerült megakadályozni a parkolóhelyek kiala- 
kítását.

Egy szupermarketlánc is kopogtat kerületünk ajtaján. Jó hír, 
hogy ettől még 300 millió forintnyi fejlesztést hajt majd végre, 
amitől kerületünk virágozhat. Ezt azonban folyamatosan kont- 
roll alatt kell tartani, hogy a lehetséges hátrányokat minimali- 
záljuk.

Pozitív változás jön a Dózsa György téri piac területén. Kér-
dés, hogy praktikus és egyszerű legyen a felépítmény, vagy 
mutatós is. Én, ez utóbbit képviselem, elvégre a tér városunk 
egyik központja. Vannak alkalmak, amikor a látványra, a szép-
ségre is adnunk kell, főként amikor maradandót alkotunk.

Úgy gondolom, érezhető a fejlődés és tudom, hogy vannak 
még más területek, ahol a jövőben több figyelem szükséges. 
Ilyen a közlekedés is. Többször szólaltam fel ennek ügyében, 
mert meggyőződésem, hogy a városban lévő egyirányúsítá-
sok, egyéb közlekedést bénító intézkedések oka a Fő úton lévő 
folyamatos dugó. Ezt kell orvosolni, nem a betegség tüneteit.

Köszönöm bizalmukat, kérem – pártállástól függetlenül 
- alkossuk meg, tegyük élhetőbbé választókerületünket ma-
gunkért, Budakesziekért.

Tömösi Attila 
önkormányzati képviselő

8. sz. választókerület
Telefon: +36 20 401 6944
E-mail: budakeszi.tomosi@gmail.com

Kedves Budakesziek!

A következő eredményeket értem el 2014-2019. között a válasz-
tókerületemben együttműködve munkatársaimmal, amit ezú-
ton is köszönök:

2015-ben a csatornaépítési projekt keretében gerincveze-
téket építettünk a Munkácsy-Meggyes-Fűzfa-Táncsics utcák-
ban. A csatornázással érintett utcákat sávosan helyreállítottuk, 
a Meggyes utcában az eredetihez képest 1 méterrel szélesebb 
burkolatot építettünk ki és védőkorlátot is telepítettünk az utcá-
ban. 

2014-ben 15 lámpaoszlopot és világítótestet telepítettünk a 
Fűzfa-Fenyő utcákban 7,4 millió Ft-ból. A Fűzfa utca és a Dóz-
sa György tér közötti közterületen további 3 lámpaoszlopot 
és világítótestet helyeztünk el. 2017-2018-ban 57 millió Ft-ból 
a Darányi városrészben kiépítettük a közvilágítást. 2019-ben 
új lámpatesteket szereltettünk fel a Csák, a Lakos és a Füredi 
utcákban, valamint a mamut-hídnál. 

A mamutfenyőkhöz 2,86 millió Ft-ból stabil kőhidat 
építettünk, és „Tiszta Lélek-zet” meseösvényt alakítottunk ki. 
Murvaborítást kapott a sétány és a kiigazított parkoló, a szegé-

lyt megerősítettük. Új hulladékgyűjtőt helyeztünk el, cserjéket, 
évelő növényeket ültettünk.

Fejlesztettük a Meggyes utcai játszóteret: pingpongasztalt, ho-
mokcsillapítóval ellátott dupla hintát, árnyékolót telepítettünk, 
a homokozó cölöpjeit kicseréltük és mezítlábas ösvényt is kial-
akítottunk a területen. 724.000 Ft-ból, polgármesteri keretem ter-
hére körbekerítettük a játszóteret.

1 millió Ft-ból megújult a Munkácsy utcában a gyermekor-
vosi rendelővel szembeni járda, 1,8 millió Ft-ból a Temető utca 
Vásárhelyi és Szél utca közötti járdaszakasza, 1,6 millió Ft-ból a 
Dózsa teret és a Fűzfa utcát összekötő közterületen alakítottunk 
ki járdát és akadálymentes hidat a polgármesteri keretem ter-
hére. 3 millió Ft-ból építettünk járdát a Fenyő utcában az Ady és 
a Munkácsy utca közötti szakaszon.

2017-ben a lakosok kérésére a Szél utcában 3 db forgalomlassító 
küszöböt helyeztünk el, 2,5 millió Ft-ból megújítottuk a Csák utca 
alsó szakaszát, melyeket szintén a polgármesteri keretemből fi-
nanszíroztam. 2018-ban 13,6 millió Ft-ból felújítottuk a Vásárhelyi 
utcát, továbbá annak Munkácsy utcai végénél lefestettük a korlá-
tot és megjavítottuk a lépcsőt is. Megtörtént a Szél-Munkácsy utca 
csomópontjának ív-és magassági korrekciója és ugyanitt járdát 
építettünk. Idén felújítottuk a Táncsics utca Dió patika előtti sza-
kaszát. Terveztetjük az általános iskolához vezető Temető utcai 
gyalogátkelőhelynél telepítendő jelzőlámpát.

A munkám során számos, értékes szakmai tapasztalatot sze-
reztem, örömmel dolgozom az itt élők boldogulásáért. Megtisz-
telnek, ha bizalommal fordulnak hozzám városunk ügyeiben. 
Szeretném folytatni a megkezdett munkát, ezért tisztelettel 
kérem, szavazatukkal támogassák, hogy a választókerület kép- 
viselője és polgármester lehessek. 

dr. Győri Ottilia
önkormányzati képviselő, polgármester

7. sz. választókerület
Telefon: +36 30 368 0958,  
E-mail: gyori.ottilia@gmail.com

Képviselői beszámoló 

Az Önök bizalmából 2014-ben a 6-os választókerület képvi- 
selője lettem, úgy tisztességes, hogy a ciklus végén számot ad-
jak tevékenységemről. Legbüszkébb az új, 16 tantermes általá-
nos iskola építésére vagyok, ami régi választási ígéret volt, most 
- a kormány támogatásával - sikerült megvalósítani. Remélem, 
az épület átadása után a tantermi folyamatok is megújulnak, 
így valóban egyénre szabott oktatás valósulhat majd meg. En-
nek érdekében Budakeszi Oktatásáért pályázatot hirdettünk, 
ezzel is támogatva a pedagógusok innovatív gondolkodását, 
tevékenységét. 

A többi nevelési-oktatási intézményünkben sem álltak le is 
fejlesztések. A Mosolyvár Bölcsőde 4 csoportszobával gazda-
godott, így további 48 gyereket tudunk felvenni; a Pitypang 
Sport Óvoda két új csoportszobáját 50 gyerek vehette birtokba, 
ezzel párhuzamosan 8,3 millió Ft-ot költöttünk eszközbeszer-
zésre; a Nagy Sándor József Gimnáziumban immár új rekortán 
pályán sportolhatnak a tanulók.

Segítettük az óvodák, iskolák és a hozzájuk kapcsolódó szak- 

mai partnerek együttműködését. A pedagógia szakszolgálati 
tevékenységek közül a nevelési tanácsadó már budakeszi 
telephelyen működik. 

A művelődési központ mellett új közösségi teret alakítot-
tunk ki, helyet adva különböző városi rendezvényeknek. 

Sportpályánkon felépült egy új műfüves felület, amit az esti 
órákban villanyfény mellett lehet használni.

Nyertes pályázatunknak köszönhetően az idei évben kerék-
párút épül. 

Közvetlenül a választókért végzett munkám során segítettem 
a lakótársaim ügyes-bajos dolgainak intézését, hasznos ötle-
teiket meghallgatva és képviselve végeztem munkámat.

Megépítettük a Reviczky utca hátsó szakaszának útburkola-
tát és megoldottuk a csapadékvíz elvezetését is; a Hajós utca 
alsó részén elkészült a közvilágítás; a korábban kialakított köz-
világítási hálózatot pedig néhány helyen bővítettük. Lámpa-
testek világítanak a Reviczky, a Bibó és a Batthyány utcában 
- ezzel jelentősen javult az utcák közbiztonsága.

A nyertes járdapályázatnak köszönhetően választókerüle- 
temben több helyen épült járda, gondolva a babakocsit toló kis-
mamákra is. A Rózsa utca rendkívül forgalmas részén, a gyalo- 
gosok biztonsága érdekében járdát építettünk, az ott parkoló 
autók számára kulturált parkolási lehetőséget biztosítunk. 

Életem újabb fordulóponthoz érkezett, így nem folytatom 
tovább képviselői munkámat. De itt élek majd Önök között és 
ha módom lesz rá, továbbra is segítem egykori választókerül-
etem fejlődését.

Kívánom, hogy a közelgő önkormányzati választáson dönt-
senek bölcsen, felelősséggel!

Czifra Zsuzsanna 
önkormányzati képviselő

6. sz. választókerület
Telefon: +36 30 670 0010
E-mail: czifrazsu@t-online.hu 

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

A 2014. évi önkormányzati választáson listáról kerültem be 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületébe, 
Pataki Juditot váltva, új képviselőként.
Munkámat azzal a szilárd meggyőződéssel végzem, hogy 
mandátumom szolgálatot jelent, kiállást a budakeszi lakosok 
érdekeiért. 

Ezúton is köszönöm a bizalmukat, hogy olyan sokan kere- 
stek fel javaslataikkal, melyeket képviselhettem a testületben, 
és köszönöm, hogy segíthettem a lakosok nehézségeinek a 
megoldását.

Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság tagjaként 
dolgozom, hivatásomból adódóan célom Budakeszi nevelési 
és oktatási intézményeinek fejlesztése, minőségi kulturális és 
sportolási lehetőségek megteremtése a lakosok számára. 

Felelősséggel vállalom a döntéseimet, választáskor tett 
ígéreteimnek megfelelően.

Aki ismer, az tudja, hogy szilárd elhatározással sokat és 
keményen tudok dolgozni és másokat is inspirálni. Képes-
ségeim jó részét elsősorban óvodavezetőként finomítottam, 

kezdeményeztem, amikor lehetett, érvényt szereztem egyéni 
elgondolásaimnak.

Az alábbi eredményeket értem el ebben a ciklusban:
• városunk óvodáiban, bölcsődéiben a pedagógiai munkát 

segítők helyi szinten történő anyagi támogatása (bérkompen-
záció, év végi jutalom, túlmunka díjazása),

• pályakezdő pedagógusok bérfejlesztése,
• a rászoruló gyermekek (SNS, BTM, tanulási nehézséggel 

küzdők stb.) helyben kapják meg a logopédiai, gyógypedagó-
giai fejlesztésüket,

• kezdeményezésemre óvodáinkban új státuszhelyeket 
hoztunk létre ezeknek a szakembereknek,

• játszótereink fejlesztése, játszótéri illemhelyek kialakí-
tásának igényfelmérése,

• városunk zöld területeinek megóvása, megtartása,
• részt vettem a Budakeszi Gyermekeiért Alapítvány létre-

hozásában,
• az iskolaátszervezés előkészítésében szakmai tanácsaim-

mal segítettem a bizottság munkáját,
• mint makkosmáriai lakos számtalan alkalommal 

segítettem a lakossági bejelentések kivizsgálásában, a prob-
lémák megoldásában.

Itt edzettem, és edződtem, mint képviselő, ahol lehetőséget 
kaptam, ott bizonyítottam, hogy tudok együtt működni. 
Koordináció a helyi közösségekkel, a lokalitás eszméje iránti 
elkötelezettség vezérel. 

Számos eredményt sikerült elérni ebben a ciklusban, mely-
hez külön köszönöm a lakosok támogatását. Még több terület 
fejlesztését szeretném megvalósítani, a megkezdett munká-
mat folytatni, ehhez kérem, támogassanak újra!

Ligetiné  
Komáromi Gabriella

önkormányzati képviselő
Telefon: +36 30 227 8884, 
E-mail: cinijatszohaz@gmail.com
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Budakesziek!

Az önök bizalmából a 2014-2019. közötti ciklusban az ellen-
zéki összefogás kompenzációs listájáról mandátumot szerzett 
képviselőként dolgoztam. Képviselői munkám során nagy 
hangsúlyt fektettem arra, hogy a cél minden esetben Buda-
keszi fejlődése és gyarapodása legyen. Számtalan eredményt 
sikerült elérni a ciklus során, azonban soha nem szabad elfe- 
ledkezni azokról a dolgokról, amelyekkel még adósak marad-
tunk. 

A ciklus során infrastruktúra-fejlesztési tanácsnokként dol-
goztam. Ez a terület az, amely a város működésének az alapját 
jelenti, a megléte természetes, a hiánya rendkívül zavaró.

A ciklus során készült el Budakeszi eddigi legnagyobb 
beruházása, az új szennyvíztisztító telep. Ehhez kapcsolódóan 
elkészült Makkosmária jelentős részének csatornahálózata és 
a város nyugati részén húzódó gerincvezeték. Az új szenny-
víztisztító megépítése volt Budakeszi további fejlődésének 
záloga. A beruházás teljes költsége 4,7 milliárd forint volt, 
ehhez a város mindössze 6 millió forint önrésszel járult hozzá. 
A régi szennyvíztisztító rekultivációja még hátra van. Ezzel a 

beruházással a területen 13 telephelyes vállalkozói park alakul 
ki, a városnak hosszú távú bevételt biztosítva.

Jelentős potenciállal bír a Telki út melletti elterülő 4,6 hek-
táros terület. A terület fejlesztésével a város hosszú távon, 
további bevételekkel gyarapodhat. 

A Budaörsi út környéke is fejlesztésre szorul. A vállalkozói 
park megépítésével párhuzamosan a terület rendezése is 
megtörténik. Új közlekedési csomópont és P+R parkolók kerül-
nek kialakításra. Innen indul majd az új kerékpárút a Farkashe-
gyi repülőtér irányába.

Sikerült növelni az intézményi férőhelyek számát, valamint 
az intézmények egy részében a szolgáltatás színvonalát is. Ter-
mészetesen ezen a területen is még további munka szükséges.

A lakók komfortérzetét alapvetően meghatározó, ezért 
rendkívül fontos tevékenység a városüzemeltetés. Nehéz 
feladat hárul a BVV Kft-re, azonban a személyi állomány a 
lehetőségekhez mérten mindent megtesz a zökkenőmentes el-
látás érdekében. A hatékony munkához legtöbb helyen először 
az infrastruktúra „üzemeltetésbarát” kialakítása szükséges. Ez 
komoly beruházással jár. A BVV Kft. további erősítése szüksé-
ges, így nyílik lehetőség a színvonal és a hatékonyság folyama-
tos növelésére. Az utóbbi időben ezzel kapcsolatban jelentős 
előrelépések történtek, a BVV Kft. fejlődési pályára állt. 

Számtalan eredmény és számtalan, még megvalósításra 
váró feladat van városunkban. 

Az októberi önkormányzati választáson ismét képviselője- 
löltként indulok. Az elmúlt öt évért köszönöm a bizalmukat 
és a következő öt év munkájához kérem megtisztelő támoga-
tásukat.

Kedves Budakeszi Polgárok!

Az Önök szavazatának eredményeként a Budakesziért 
Függetlenek Egyesületének listavezetőjeként nyertem képvi- 
selői mandátumot a 2014. évi önkormányzati választáson. 
Eskümhöz híven, lelkiismeretesen dolgoztam szülővárosom 
fejlesztésén, értékeinek megőrzésén. A lakosság igényét és 
érdekét szem előtt tartva, szavazatommal támogattam min-
den közjót szolgáló előterjesztést, ami az itt élő polgárok 
biztonságát, komfortérzetét, ügyes-bajos dolgainak intézé-
sét, segítését eredményezte. Választási ígéretemnek eleget 
téve szorgalmaztam az orvosi rendelő felújítását, támogat-
tam a labor, a szakrendelések beindítását, a vöröskereszt 
munkáját, a nőgyógyászati rákszűrés vizsgálatát. Javasoltam 
az egészségügyért- és oktatásügyért díjak létrehozását. Az 
egyesületünk által vásárolt életmentő defibrillátor készülék 
szakszerű használatának elsajátítására előadásokat szervez-
tem. Minden évben javaslatot tettem az önkormányzat rende-
letében megalkotott díjak adományozására, melyek többsé-
gében a testület által elfogadásra kerültek. A közbiztonság 
kérdését kiemelten fontosnak tartva, rendszeresen részt 

vettem a Budaörsi Rendőrkapitányság közbiztonsági értekez- 
letén, melyről tájékoztattam a képviselő-testület tagjait. 
Együttműködő kapcsolat alakult ki a Budakeszi Rendőrőrssel, 
a polgárőrséggel, az önkéntes tűzoltó egyesülettel, a Védelmi 
Centrummal, a mezőőrrel, a Budakörnyéki Közterület-felü- 
gyelettel. A közbiztonság javításának érdekében, továbbfejlesz-
tettük a térfigyelő kamerarendszert, okos zebrát építettünk, a 
BÖT támogatásával közösen rendszámfelismerő készülékkel 
és rendőrautó vásárlásával segítettük a rendőrség munkáját. 
Iskolásoknak drogprevenciós, időseknek bűnmegelőzési 
előadást tartottunk. Két civil egyesülettel kezdeményeztük 
a mamut-híd megépítését. Javaslatomra továbbfejlesztésre 
került a karácsonyi díszvilágítás, a temetőben egy útszakasz 
aszfaltozása, a védőkorlát megépítése. Folyamatban van a rava- 
talozó előtetőjének megépítése, két buszmegálló kialakítása a 
Temető utcában. Kezdeményeztem a fotópályázat kiírását, a 
tanuszoda építését. Részt vettem a város ünnepein, a sörfesz-
tivál és egyéb rendezvények szervezésében, bonyolításában, 
az intézmények, civil szervezetek, nyugdíjas klubok rendez-
vényein, virágültetési, takarítási akciókban. Zsűritagként: a 
főzőversenyen, a Virágos Budakesziért és a fotópályázaton. 
Polgármester asszonnyal köszöntöttem a szépkorúakat, ba-
bacsomaggal az újszülötteket, karácsonykor a város nyugdí-
jasait. Támogattam Beregdéda testvérvárosunkat. A városhoz 
való kötődésem és szeretetem vezérelnek abban, hogy a Bu-
dakesziért Függetlenek Egyesülete nevében ismét elinduljak 
a 7-es választókerület képviselőjelöltjeként.

Köszönöm a megtisztelő bizalmat, a munkámhoz nyújtott 
segítséget!

Somlóvári Józsefné 
önkormányzati képviselő

Telefon: +36 30 498 7600
E-mail: somlovarine@gmail.com

Szabó Ákos Péter 
önkormányzati képviselő

Telefon: +36 20 560 3030
E-mail: akos.peter.szabo@gmail.com
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Képviselő-testületi��
határozatok
Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő- 
testülete a 2019. július 25-
én tartott ülésén a lakossá-
got érintő alábbi döntése-
ket hozta:

Jelöltek az Év Vállalkozója 
díjra 
A Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetsége fel-
hívása alapján 2019. évben az 
Év Vállalkozója díjra Mayer 
Gábort javasolta.
 303/2019. (VII. 25.) Kt. határozat
Az Év Megyei Vállalkozója 
díjra jelölésről
A Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetsége fel-
hívása alapján 2019. évben az 
Év Megyei (Regionális) Vál-
lalkozója díjra Herein Gyulát 
javasolta.
 304/2019. (VII. 25.) Kt. határozat

Jelzőlámpát terveztetnek az 
általános iskolánál
A Budakeszi, Temető utca, 
Knáb János utca és Szél utca 
kereszteződésében lévő 
gyalogátkelőhelyen kiépí-
tendő jelzőlámpa tervezési 
feladataival a legkedvezőbb 
árajánlatot adó céget, az 
ÉP-TOTAL Kft-t bízza meg 
120.000 Ft + ÁFA díj ellené-
ben. Felkérte a polgármes-
teri hivatalt, hogy kérjen be 
legalább 3 árajánlatot a jel-
zőlámpa kivitelezésére és a 
legkedvezőbb ajánlattevővel 
készítse elő a szerződéster-
vezetet, és terjessze a kép-
viselő-testület elé. 
 335/2019. (VII. 25.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét 
a www.varoshaza.budakeszi.hu 
oldalon olvashatják.

Apróhirdetés

Budakeszin működő elektromos szaká- 
ruház keres számítógépes ismeretekkel 
rendelkező számlázó pénztáros munka-
társat. Munkaidő hétfőtől péntekig napi 
nyolc órában. Érdeklődni: +36/23/457-259 
telefonszámon, vagy a stafeta@stafeta.hu 
e-mail címen.

Takarító munkatársat keresek az OORI-
ba (Budakeszi, Szanatórium utca 19.) 
Feladat: irodatakarítás 14:00-20:00-ig, 
fizetés: nettó 120.000 Ft/hó, elérhetőség: 
06/20/478-78-68.

Az  OORI az alábbi állásokra várja leendő 
munkatársait: orvosírnok, betegszállító, kony- 
hai kisegítő, varrodai munkatárs, udvari mun- 
kás/parkfenntartó, takarító, karbantartó. To- 

vábbi információ: www.rehabint.hu és 
Simon Gabriella: g.simon@rehabint.hu, 
06/1/391-19-00/1278. mellék.

Új bölcsődei részlegünkbe keresünk tel-
jes munkaidőre kisgyermeknevelőt,  bölcső-
dei dajkát, konyhai dolgozót, mosónőt és gond-
nokot. A szakmai tapasztalat előny, de 
frissen végzettek jelentkezését is szívesen 
várjuk. A munkakör, a jelentkezések el-
bírálását követően azonnal betölthető. Az 
illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. Jelentkezni lehet Benkő 
Gáborné intézményvezetőnél az alábbi 
elérhetőségeken: ujbolcsi@gmail.com, 
+36 23 200 125, +36 20 956 49 46.

A választópolgárok számának emel- 
kedése miatt szükségessé vált az 
egyéni választókerületek határainak 
módosítása. Kérem, figyelme- 
sen olvassák el az értesítőjükön 
szereplő választókerület számát és 
a szavazóhelyiség címét!

Módosultak  
a választókerületi határok

Lakossági�tájékoztató��
az�önkormányzati��
választásokról

Áder János köztársasági elnök 2019. 
október 13-ára tűzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármester-
ek, a Nemzeti Választási Bizottság 
pedig a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választását. Budakeszin 
a német, roma és román nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választására 
kerülhet sor a NVB 183/2019. számú ha-
tározata alapján. 

Választójoggal rendelkezik minden 
Magyarország területén lakóhellyel  
rendelkező nagykorú magyar és 
európai uniós állampolgár, továbbá 
aktív választójoga van a menekültként, 
bevándoroltként vagy letelepedettként 
elismert nagykorú személyeknek is.

Nem választhat és nem választható
• aki közügyektől eltiltás hatálya 

alatt áll,

• akit a bíróság kizárt a választójog-
ból, mert a választójog gyakorlásához 
szükséges belátási képessége

- pszichés állapota, szellemi fogyat-
kozása vagy szenvedélybetegsége miatt 
tartósan vagy időszakonként vissza- 
térően nagymértékben csökkent, vagy

- pszichés állapota vagy szellemi 
fogyatkozása miatt tartósan teljes mér-
tékben hiányzik.

A nemzetiségi önkormányzati képvi- 
selők általános választásán választóként 
részt vehet az önkormányzati választá-
sokon választójoggal rendelkező min-
den nagykorú magyar állampolgár, 
amennyiben a választást megelőzően 
nemzetiségi választópolgárként regiszt- 
ráltatta magát (felvetette magát az adott 
nemzetiség névjegyzékébe legkésőbb 
szeptember 27-ig).

Minden szavazásra jogosult válasz-
tópolgár automatikusan bekerül a la- 
kóhelye szerinti település szavazóköri 
névjegyzékre. A magyarországi lakó- 
hellyel rendelkező választásra jogosult-
nak legkésőbb augusztus 23-ig kellett 
kézhez kapnia a névjegyzékbe való 
felvételről szóló értesítést. Aki nem 
kapta meg az értesítőt, a jegyzőnél (a 
Helyi Választási Irodában) kérheti an-
nak kiállítását. 

Aki a szavazás napján nem tartóz-
kodik lakóhelyén, de Magyarország 
egy másik településén élni kíván 

a választójogával, október 9-én 16 
óráig kérheti átjelentkezését a lak-
cím szerinti választási irodától másik 
településre. Ez esetben viszont csak 
az adott településen induló jelöltekre 
szavazhat. Csak az jelentkezhet át, 
aki a választás kitűzése előtt lega-
lább harminc nappal tartózkodási 
helyet létesített az adott települé- 
sen és a tartózkodási hely érvényes-
sége az átjelentkezéskor is és lega-
lább a szavazás napjáig fennáll. 

A helyhatósági és a nemzetiségi 
választásokkal kapcsolatosan bővebb 
információt a Helyi Választási Irodától 
a Budakeszi Polgármesteri Hivatal-
ban (Fő u. 179. Tel: +36 (23) 535-710/114) 
kaphatnak.
 Dr. Szelenczy Gabriella, 
 a Helyi Választási Iroda vezetője

Július 26.-október 4. 
Braille-írásos szavazósablon igénylé- 
se
Július 26.-október 9. 
Akadálymentes szavazóhelyiség al-
kalmazásának igénylése
Augusztus 8.-október 9. 16 óra
Átjelentkezési, mozgóurnás kérelem 
benyújtása levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli elek-
tronikus benyújtás esetén.
Augusztus 8.-október 9. 
Átjelentkezés tartózkodási hely 
szerinti szavazókörbe
Augusztus 8.-október 11. 
Értesítő megküldése a választópol-
gároknak új lakcímet létesítőknek a 
HVI által.
Augusztus 8.-október 11. 
Átjelentkezési kérelem vissza-
vonásának benyújtása
Október 9.-október 11. 
Mozgóurna kérelmek benyújtása 
személyes vagy elektronikus azono-
sítást követő elektronikus benyújtás 
esetén.
Október 11.-október 13. 
Mozgóurna kérelmek benyújtása 
2019. október 11-én 16.00 órát kö- 
vetően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 13-
án 12.00 óráig.

A választáshoz kapcsolódó  
legfontosabb határidők

Fotó: Képünk illusztráció
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