Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
figyelemmel kísérte a
közoktatási, kulturális,
szociális
intézmények
zavartalan működését. A
bizottság elnökeként élő
kapcsolatot tartok fent a
városban tevékenykedő
civil szervezetekkel, lehetőségeinkhez képest
pályázat útján anyagi
forrást is biztosítunk
programjaik megvalósítására, tevékenységük
elősegítésére.

A

z önkormányzat – mint az
állami fenntartásba vett oktatási intézmények üzemeltetője
– közös szakmai munka koordinálásával biztosítja a fiatalok
számára a helyben szervezett
oktatást. A bizottság elnökeként
mindent megtettem annak érdekében, hogy az intézmények működési feltételei javuljanak.
Minden család életében előfordulhatnak olyan krízis helyze-

Az elmúlt évben a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság (a továbbiakban:
KKKB) a munkaterve
szerint dolgozott. 2013
évben 9 rendes, 2 rendkívüli ülést tartott, melyeken összesen 75 határozatot hozott.

A

bizottsági üléseink jelentős részét töltötték ki
a rendszeresen, kötelezően ismétlődő intézményi beszámolók értékelése, az önkormányzati
rendeletek felülvizsgálata az esetleges törvényváltozás miatti módosítása.
Intézményi bejárással a konyhák működését
tekintettük át, figyelemmel kísérve a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés helyzetét. Az
egészségügy területén számos tárgyalást folytattunk, és jelenleg is folytatunk a tüdőgondozó, az
orvosi rendelőintézet helyzetéről, korszerűsítéséről, a nőgyógyászati rendelés helyben történő
részleges (heti 1 alkalommal történő) szakellátásáról. Értékeltük a csecsemőgondozó és iskolai
védőnők beszámolóit, valamint a bölcsőde vezetőjének beszámolóját.
Jó hírként említeném, hogy az idén ősszel
átadják az új, korszerű 48 férőhelyes bölcsődét
a „Barackos” területén. Civil kezdeményezésre,
2013. május 3-án adták át a Dió patika melletti,
az OEP által támogatott (2 körzetes) gyermekorvosi rendelőt. Tekintettel a nagy érdeklődésre,
rendszeresen szervezzük az Alapvető életmentés
és a Defibrillátor használatról szóló előadást iskolások, közbiztonsági és egészségügyi dolgozók,
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Budakeszi Város Önkormányzata kiemelten kezeli és folyamatosan erősíti testvérvárosi kapcsolatait, melyhez a Széchenyi
István Általános Iskola is kapcsolódott: 2013-ban testvériskolai
szerződést kötött a csíkszeredai
Petőfi Sándor Általános Iskolával. Az intézmény sikeresen vett
részt a Határtalanul elnevezésű
pályázaton, mely keretében 40
tanuló számára nyertünk kárpátaljai tanulmányutat.
Mindannyian ismerjük az iskola épületének állapotát, tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy az intézmény hosszú
évek óta húzódó problémáját
megoldjuk, és a Forfa épületet
végre kiválthassuk.
Egyéni képviselőként (lehetőségeimhez képest) minden
ügyben eljártam, amelyekkel a
körzetben élő lakosok hozzám
fordultak.
Megvalósult a csapadékvíz
elvezető árok kiépítése a Hajós
utcában, ugyanebben az utcában
jelenleg a közvilágítás kiépítésének terveztetési és engedélyezési

eljárása van folyamatban.
A már kialakított hálózatot
néhány helyen bővítjük. Lámpatestek kiépítésére kerül sor a Reviczky, Hajós, Bibó és Batthyány
utcában is.
A legégetőbb beruházás a Reviczky utca hátsó szakasza útburkolatának építése, a jelenleg
tervezés alatt lévő fejlesztést az
önkormányzat a lakosok együttműködésével tudja magvalósítani. A beruházás gördülékeny
megvalósítása érdekében tisztelettel kérem az utcában és a környéken élő lakosság segítő közreműködését. A jó előkészítéshez
szükség volt több egyeztetésre
az érintettek között, mely érdekében több lakossági fórumot is
szerveztem. Várhatóan a kivitelezési munkálatok 2014. nyárra be
is fejeződnek.

intézményvezetők és minden érdeklődő egyén
számára.
Dr. Kristóf Judit és dr. Schön Gábor orvosok,
valamint a KKKB közös szervezésében különböző prevenciós szűrővizsgálatokat szerveztek
a Dió patika melletti orvosi rendelőben: szív- és
érrendszeri (EKG), diabétesz, neuropátiai szűrés, nőgyógyászati szűrővizsgálat, urológia, bőrgyógyászat, gyermek gerincvizsgálat.
Dr. Imre Éva belgyógyász körzeti orvos is
szintén, térítésmentes szűrővizsgálatokat tartott
(fül, orr, gégészet, rendszeres vércukorszűrés).
Ezúton is szeretném az önkormányzat nevében köszönetemet kifejezni a szűrővizsgálatot
elvégző orvosoknak és a prevencióban részt
vevő lakosoknak egyaránt. Minden évben egy
kis vendéglátással, tisztelettel köszönjük meg
Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyben
dolgozók munkáját. 2014-ben elsőként adjuk át
az önkormányzat által az orvostudomány egyik
legnagyobb alakjáról elnevezett Semmelweis Ignác-díjat (a közösségek által elismert és kiemelkedő munkát végzett orvos, illetve, egészségügyi
dolgozó munkájának elismeréseképpen).
A KKKB beszámolóval, helyszíni bejárással,
ellenőrzi a temető üzemeltetését. Második éve,
hogy elkészült a temetőszabályozási terv, ennek
megfelelően tervezzük a temető fejlesztését,
melyre a 2014. évi költségvetésből 5 millió forintot fordítunk.
Tavasszal, a Föld napja alkalmából rendszeres
„várostakarítási akciót” szervezünk, a zöldterületeink, parkjaink, erdeink védelmére, környezetünk
rendbetételére, ahol szép számmal vesznek részt
képviselők, magánemberek, civil szervezetek, intézményeink vezetői, dolgozói, diákjai.
A Depónia Hulladékkezelő és Településtisz-

tasági Kft. (a továbbiakban: Depónia Kft.) 2014.
évi szemétszállítási hulladék naptárát, valamint a
cég elérhetőségét előző lapszámunkban közzétettük. Egy évben két alkalommal szállítják a kijelölt
helyről a veszélyes hulladékot (2014. április 12-én
és 2014. október 4-én, Erdész tér).
A műanyag hulladékot csak átlátszó nylon
zsákokban szállítják el a megadott időpontban,
az újságokat, papírokat pedig kötegelve.
Zöld hulladék elszállítására 3 db zöld zsákot
biztosít ingyenes szállítással a Depónia Kft., mely
átvehető az Erkel Ferenc Művelődési Központban csütörtökönként délelőtt.
Kérjük, ne tegyenek ki több (kertből) kivágott zöld hulladékot, mert azt nem viszik el. Az
engedély nélküli (illegális) hulladéklerakás 50 000
Ft-ig terjedő helyszíni bírságot vagy 150 000 Ft-ig
terjedő közigazgatási bírságot vonhat maga után!
Házhoz menő lomtalanítást előre a (06-22202-260-as telefonon) egyeztetett időpontban
lehet kérni (2014. 04. 01-jétől 2014. 10. 31-éig).
Kérem, szíveskedjenek betartani a helyi rendeleteinket, saját biztonságunk, egészségünk, jó
levegőnk megőrzésének védelmében!
A Virágos Budakesziért díjat 2014-ben is
azoknak az ingatlantulajdonosoknak ítéljük oda,
akiknek a portájuk tiszta, rendezett, virágokkal
díszített.
Az értékes díjak ünnepélyes keretek között,
az augusztusban megrendezésre kerülő Családi
Nap Fesztivál keretében adják át.
Kérjük, minél többen vegyenek részt a versenyen, környezetük csinosításában és a virágok
ültetésében.
A Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás városi közbiztonsági ügyelet) 2014. február 1 óta,
napi 24 órában járőrözési tevékenységet is folytat

Budakeszi területén. Bejelentések alapján, illetve
a térfigyelő webkamera rendszer jelzésére a helyszínen intézkedik.
Előző lapszámainkban beszámoltunk kilenc
település összefogásáról a közbiztonság javításának érdekében.
2013. év őszén, a Telkiben rendezett jótékonysági bál eredményeként lakossági, önkormányzati támogatásokkal kiegészítve, egy közel 4
millió Ft értékű terepjáró gépkocsit vásároltunk
és adtunk át a Budakeszi rendőrőrs számára.
Az elmúlt évben a képviselő-testület elfogadta Budakeszi négy évre szóló közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepcióját.
A közbiztonság nagyon sok esetben nem
pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a bűncselekmények áldozattá válásának
tekintetében különös figyelmet kell fordítanunk
a gyermekek és időskorúak védelmére.
Az idős emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bűncselekmények jelentik. Ezek közül
is elsősorban a lopás, (zseblopás, betöréses lopás,
csalás, besurranós lopás, trükkös lopás) csalás és
rablás. Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények során az elkövetők azt használják ki,
hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül
élnek. Az óvatlanság a túlzott bizalom még mindig
gyakori magatartás. Az idős
emberek koruktól, egészségügyi állapotuktól, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan könnyebben
megtéveszthetőek.
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tek, amikor szakember segítségét
kell igénybe venniük a továbblépéshez, mely Budakeszin nem
volt elérhető számukra. Budakeszi Város Önkormányzata ennek
érdekében 2013 novemberében
nevelési tanácsadó feladatellátási
helyet hozott létre a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
épületében, a Fő u. 103. szám
alatt. Az önkormányzat az ehhez
szükséges infrastrukturális fejlesztést 1 millió 150 ezer Ft-ból
finanszírozta. A visszajelzések azt
igazolják, hogy a szakszolgálati
(nevelési tanácsadó) feladat helyben történő biztosítása hatalmas
segítség számukra.
Az idei évben is megrendeztük a Futakeszit, a Marabu futóversenyt, és ismét házigazdája
és szervezője voltam a Bécs–Pozsony–Budapest Ultramaraton
budakeszi állomásának.
A képviselő-testület Budakeszi Oktatásügyért díjat alapított
annak érdekében, hogy elismerhesse a Budakeszin pedagógusi
hivatást ellátó személyek kimagasló teljesítményét.
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