
„Az ezer mérföldes utazás egy lépéssel kezdődik.” (kínai mondás)

Kedves Lakótársam!

Engedje meg, hogy ezúton is boldog és sikeres új esztendőt kívánjak, valamint jó egészséget
Önnek és családjának! 
Szeretném tájékoztatni néhány olyan információról, mely az Ön számára hasznos lehet, és
röviden összefoglalom az elmúlt évben folytatott tevékenységemet.

Hasznos információ:

 Felhívnám  a  figyelmét  arra,  hogy  amint  ez  a  Hírmondó  karácsonyi  számában
megjelent,  amennyiben Önnek jár kedvezmény az építményadóból, vagy a kárpótlási
telke  után,   vagy  kora,  illetve  szociális  helyzete  alapján   mentesség  illeti  meg,  azt
igényelni szükséges. 

Nyomtatvány  letölthető:  a  www.budakeszi.hu honlapról  az  alábbi  elérési  útvonal
szerint:  VÁROSHÁZA/ÜGYINTÉZÉS/ADÓ  ÜGYEK  menüpont  alatt,  vagy  kérhető  a
Polgármesteri Hivatalban az adóügyi ügyintézőtől ügyfélfogadási időben.
Felmerülő  adózási  kérdésekben  a  Polgármesteri  Hivatal  adóügyi  munkatársai  szívesen
állnak rendelkezésükre. Elérhetőség: Kacsó Lászlóné 06/23/535-710/ (0) 139-es mellék. 

A  Képviselő-testület  elfogadta  a  közösségi  együttélés  szabályairól  szóló
rendeletet.  Ez  a  közösségi  együttélés  íratlan  szabályait  erősíti  meg, pl.  a  téli  hó
eltakarítást az  ingatlan előtti közterületen, járdán, vagy annak hiányában egy méter széles
területsávon,  az  ingatlan  előtti  terület  rendben  tartását  (fűnyírást  ),  zöldsáv  esetén  a
útszegélyig, vagy a járdaszakasz melletti nyílt árokig, a csapadékvíz akadálytalan elfolyását
akadályozó  anyagok  eltávolítását,  szemetelés,  kutyaürülék  eltávolítását,építési  hulladék
lerakásának  tiltását.  A  mulasztókat  a  közterület  felügyelő  figyelmezteti,  ha  ez
eredménytelen, jelentős összegű bírságot is kiszabhat, tehát érdemes erre odafigyelni.

Beszámoló a 2013-as évi a tevékenységemről:

 Utak, közlekedés:
A  Képviselő-testület  megszavazta  a  József  Attila  utca  utolsó,  500  méteres

szakaszának  aszfaltozását,  és  másfél  méter  szélességű  járda  megépítését. Az  út
tervezése  január  végéig  megtörténik,  az  engedélyezés  és  a  közbeszerzési  eljárás  után
kezdődhet a kivitelezés.(A szomszéd körzetet érinti, hogy a Reviczky utca hátsó szakasza is
megépül, részben lakossági hozzájárulással.)

A nyugati városrész közlekedésének javításáért sokat tárgyaltunk a BKK-val és a
Volánnal. Kértük, hogy hangolják össze a 222-es és 22 járatokat, amit a BKK meg is tett, de
jelezte, hogy a Budapesti járatindítás sűrűsége ennek határokat szab.  Új buszmegállókat
építettünk  a  Tesconál, hogy  a  779-es  és  758-as  volán  járatokkal  is  el  lehessen  jutni
átszállás nélkül a  Tescoig.  Költségvetési  koncepciónkban már szerepel egy többfunkciós
szociális  busz  vásárlása,  mellyel  hetente  egyszer  a  lakossági  bevásárlást  is  szeretnénk
segíteni.

 Január hatodikától további járatsűrítések történtek, erről is tájékoztat a Hírmondó
karácsonyi száma.

http://www.budakeszi.hu/


 Szeretnénk  az  Önök  véleményét  is  kikérni  a  városi  közlekedési  koncepció
kialakításánál. Írásban január 22-ig várjuk a véleményüket a  pm.titkar@budakeszi,hu e-
mail  címre,  vagy  a  Hivatal  ügyfélszolgálatára,  illetve  eljuttathatják  azt  hozzám  is.  A
közlekedési  fórum  január  29-én  szerdán,  18  órakor  kezdődik  az  Erkel  Ferenc
Művelődési Központban. Az eddig beérkezett véleményeket köszönjük. 

Az utak állapotához tartozó információ, hogy decemberben megváltunk a BVV Kft.
ügyvezetőjétől,  akinek  munkája  a  közutak,  járdák kapcsán sok  elégedetlen  visszajelzést
eredményezett a lakosság részéről.

A városellátást végző BVV kft. ügyvezetője az új pályázat elbírálásáig Badak Zsolt
útépítő mérnök. A városellátás száma munkaidőben továbbra is: 23/451- 305, 
ügyeleti szám:  +36/30-903 40 62.
Szociális és család- ügyek:
  A  múlt  év  februárjában  32 802 400  Ft-ot  nyert az  „Értékes  Vagy!” ifjúsági
bűnmegelőzést szolgáló pályázatunk. A megvalósítás ez év szeptember 18-ig tart.   Ebből
vettünk  kültéri  sporteszközöket a  Meggyes  utcai  játszótérre,  ebből  finanszírozzuk  a
konfliktuskezelő családórákat a  város  iskoláiban,  pénteken és szombaton az ebből  a
forrásból finanszírozott éjszakai szociális munkások keresnek kapcsolatot a fiatalokkal,
havonta két pénteken 15 órától erőszakmentes tréninget tartanak a jelentkezőknek az Erdő u.
83-ban.  Kortárs  segítő képzés  indult  a  veszélyeztetett  fiatalok jobb elérésére.  Havonta
egyszer  más  és  más  éjszakai  sport  programot szervezünk  a  projekt  keretében.  Ezt
hírlevélben, plakáton, és a Hírmondóban hirdetjük. Várjuk javaslataikat az idei év első
két  sportprogramjára telefonon:  535-710/0/149  vagy  e-mailen:
ertekesvagybudakeszi@gmail.com. 

Erőszakmentes, együttműködő kommunikációt és hatékony kommunikációt tanító, re-
laxációs, valamint a gyerekek körében gyakori függőségek (online játékok, „kütyü”-
függőség, drogok, alkohol, dohányzás) felismerésével, kezelésével, megelőzésével foglal-
kozó  tréningeket tartunk.(Amennyiben nem telik meg a létszám, Ön is jelentkezhet térí-
tésmentesen az 535-710/0/149-es telefonszámon, vagy az  ertekesvagybudakeszi@gma-
il.com e-mail címen. Az időpontok a Hírmondó honlapján elérhetők a www.hirmondo.-
budakeszi címen.

 Decemberben a Művelődési Központban beindult a városi ifjúsági klub, melynek a
végleges helyéről ez évben dönt a testület. Egyelőre szerdán és pénteken 15 és 21 óra között
várják a fiataljainkat,  (hétvégeken a programokhoz kapcsolódóan,12 éves kortól  fölfelé),
változatos programokkal. Kéthetente pénteken délután harcművészeti edzés és erőszak-
mentes kommunikációs tréning is várja a fiatalokat.

Javaslatomra az önkormányzat néhány új szolgáltatást indított a közelmúltban.
Nagy segítség lehet az adósságkezelési szolgáltatás azoknak, akik áram, vagy gáz, illet-
ve víz és csatorna számlájukat nem tudták időben befizetni. Ha megfelelnek a feltételek-
nek: a tartozás 50 -és 500.000 Ft között, az egy főre eső jövedelem nem több, mint 57.000
Ft, egyedül élő esetén: 71.500Ft, a tartozás háromnegyed részét átvállalja az állam, s az
adósnak csak 25%-ot kell részletekben fizetnie. (A feltételekről a Híd Családsegítőben
Maus Anna ad felvilágosítást. Érdemes akkor is jelezni a bajt, ha nem férnek bele a fenti ke-
retekbe, megvizsgáljuk a segítség lehetőségét ( tel: 451- 147 ).

 A Híd Családsegítő földszintjén átadtuk a gyermeket nevelő családoknak az újonnan
megnyílt  Pedagógiai Szakszolgálatot, régebbi nevén a Nevelési Tanácsadót.  Nem kell
más  településre  utazni  az  alapellátásért,  fejlesztésért,  tehetség-gondozásért,  vagy
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pályaválasztási tanácsadásért.  
Szintén  kezdeményeztem,  hogy  alakuljon  meg  városunkban  az  Idősügyi  Tanács,

mely  javaslatokat  ad  a  testületnek  arról,  hogyan  tehetjük  a  városunkat  idősbarát
településsé. Az  Erdő  u.  83-ban,  a  felújított  Idősek  Napközi  Otthonában  kéthetente
filmklub is várja az időseket, 2000 filmet tartalmazó listáról lehet igényelni filmeket.
Telefonszám: 451-279. 
Időseknek számítógépes tanfolyamot és gyógytornát szervezünk, igény szerint.

Ha  ötletük,  vagy  kérésük  van,  szívesen  közvetítem  az  Idősügyi  Tanácsot  vezető
Farkas László úrnak, aki egyben az Erkel kórus karnagya is. 

Mindenkit érint, hogy  Budakeszi Fő utcájának az aszfaltozása is megtörténik a
tavasszal, a város határától a Pátyi útig.  Erről is szó lesz a január 30-ára meghirdetett a
közlekedési fórumon.

Hogy  személyesen  is  találkozhassak  Önökkel,  és  megismerjem  a  véleményüket,
szívesen tartok fórumot a Pitypang Óvoda tornatermében. 

 Kérem, jelezzék a részvételi szándékukat a  bede.bakacs@gmail.com e-mail címen,
vagy  levélben,  melyet  leadnak  a  nevemre  a  Városházán,  bedobhatják  továbbá  a
postaládámba, telefonon is jelezhetnek az 535-710/0/149-es számon, az elérhetőségük (név,
telefonszám, esetleg email cím) megadásával. 

Bármilyen  kérés,  probléma  esetén  szívesen  állok  a  rendelkezésükre  a  következő
elérhetőségeken:  30/951  33  68,  06  23 535 712/0  149  bede.bakacs@gmail.com,
Barackvirág u. 35. (bejárat a József Attila utca felől).

Budakeszi, 2014. január 12.

Üdvözlettel: 

Bakács Bernadett
az Ön képviselője  
+ 36 30 951 33 68
bede.bakacs@gmail.com
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