
Képviselői tevékenység? Eredmények Budakeszin? 

A kérdést miért ne lehetne feltenni…, bár szerintem, aki kicsit szétnéz a városban, azért láthatja, hogy az elmúlt 3,5 

év alatt több minden történt, mint az azt megelőző pár évtizedben összesen. Persze közel sem vagyunk a végén, 

inkább valami elkezdődött. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a testületben mindenki törekedett a 

konstruktív együttműködésre, amit mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hiszen a közéleti munkában ritkán 

beszélhetünk egyéni eredményekről. Ez egy közös munka, közös erőfeszítéssel, ahol a döntések sem történhetnek 

meg egy személyben.  A képviselő kezdeményezhet, előkészíthet és érvelhet egy-egy adott, általa fontosnak tartott 

témában, de a részletek kidolgozásában nagyon nagy szerepe van a hivatalnak, a végeredményt megszületésében 

pedig a testületnek.  

Mindezek figyelembe vételével közösen elért eredményeknek tartom például: 

Új bölcsőde és szennyvíztisztító építése, útjavítások, járdaépítés, közlekedési feltételek javítása, városüzemeltetési és 

karbantartási tevékenyég racionalizálása, sport és ifjúsági programok létrehozása, Fő utca útfelújítás, kommunikáció 

javítása, szemléletváltás az Önkormányzati intézményekben, kapcsolatépítés a civilekkel és lakosokkal.  

További egyéni közreműködésem 

Himnusz-szobor turisztikai célú fejlesztése (elért eredmények: információs anyagok készítése, programok szervezése, 

idegenvezetés megszervezése, parkosítás megkezdése, térrendezés, harangjáték beállítása). 

Információs táblák lecserélése új koncepció alapján (elért eredmények:  az elkészült koncepció alapján a városban 

lecserélésre fog kerülni az összes útbaigazító információs tábla, ami az igényekhez és a jelen előírásoknak 

megfelelően lesz kihelyezve). Ez mind esztétikailag, mind funkcionálisan is fontos lépés. 

Környezet- és természetvédelem területén: 

Együttműködési Megállapodás jött létre a Pilisi Parkerdő Zrt és a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület között, ezáltal 

kialakításra kerültek a kommunikációs csatornák (kölcsönös tájékoztatás, programok szervezése), javult az 

együttműködés az Önkormányzat és a Parkerdő között. 

Az Önkormányzati intézményekben zöld rendezvények szervezése (előadások, kiállítás). 

Az elmúlt egy évben a legnagyobb eredménynek az Erkel utcai járda megépítését tartom. 

Ez volt az első, lakossági részvétellel és önkormányzati támogatással megépült leghosszabb és leglátványosabb 

járdafelújítás. 

Tiszteletdíjamból támogattam:   

Helyi civil egyesületet, a térség járőrautójának megvásárlását, helyi rászorulókat, állatokért alapítványt, Schieli-

kápolna környezetének rendezését. 

Valószínűleg nem érdekes, de azért szeretném megemlíteni, hogy 2013-ban 27 db testületi ülés volt, 57 db bizottsági 

ülés, amelyek 1300 napirend megtárgyalását, majd a döntések meghozatalát jelentette. A közös munkában való 

részvétel tehát elég időigényes és sok szervezést is igényel, főleg azoknak a képviselőknek (magam is beleértve), akik 

főállás mellett vállalták el a közéleti munkát.  
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