Tisztelt Budakesziek!
Polgármesteri munkámmal kapcsolatosan
minden
hónapban
beszámolok a tisztelt Budakeszi
lakosoknak a Budakeszi Hírmondó című önkormányzati újság hasábjain, de most − mint a 7. számú választókörzet önkormányzati
képviselője − szeretném tájékozatni Önöket a 2013-as évben, a
választókörzetet érintő feladatokról, elvégzett és folyamatban lévő
munkálatokról.
Kiépül az új
szennyvízelvezető rendszer
Budakeszi Város Önkormányzata 2012 áprilisában írta alá
az uniós támogatási szerződést a „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” megvalósítására.
A projekt keretében új, világviszonylatban is korszerű
membrántechnológiával működő szennyvíztisztító-telep
épül a Hosszúréti-patak partján, a Csíki-hegyek alatt. Kiépül a szennyvízcsatorna-hálózat Makkosmárián, a Gábor
Áron utca, Őr utca, Besenyő utca, Bolgár utca, Lejtő utca,
Törökőr utca, Szász utca által határolt területen. A projekt
összköltsége nettó 3,757 milliárd Ft, mely az eredeti szerződést tekintve 71,2%-os uniós támogatási arányt rögzített, ehhez az önkormányzat hozzájárulása 757 millió Ft
volt.
Az eredményes tárgyalásoknak köszönhetően a
2013 szeptemberében aláírt szerződésmódosítás szerint
a támogatási ráta 93,4%-ra módosult, melyhez az önkormányzati hozzájárulás, 255 millió Ft-ra csökkent. Az
önerő jelentős részére az az összeg nyújt majd fedezetet,
melyet Budakeszi városa az eddig önkormányzati tulajdonú Keszivíz Kft. által működtetett rendszerek üzemeltetési
jogának a Fővárosi Vízművek részére történő átadásáért
kap. Gyakorlatilag 255 millió Ft önrészért 3,757 milliárd
Ft értékű beruházás fog megvalósulni városunkban. A
kivitelezés 2014 áprilisában kezdődik és − a szennyvíztisztító telep hat hónapos próbaüzemével együtt − várhatóan
2015. első felében fog befejeződni.
A pályázat érint több választókerületi utcát is, ugyanis
a Munkácsy és a Meggyes utcai csatornák városi gyűjtőcsatorna funkciót is ellátnak. A csatornák jelenlegi állaga
nem megfelelő, csapadékos időben előfordulnak kiöntések, ezért is szükséges az átépítésük. A meglévő csatorna a
Munkácsy utca egy szakaszán kis lejtésű, ezért a Vásárhelyi
Pál utcából a Munkácsy úti gyűjtőt a patakon keresztül vezetve a Fűzfa utcába helyezzük, ahol egy önkormányzati
telken, a patak ismételt keresztezésével visszük vissza a
Táncsics Mihály útra. Az új csatornát a Meggyes, Munká-

csy, Fűzfa és Táncsics utcákban közvetlen a meglévő csatorna mellé fektetjük, hogy a meglévő bekötések a legegyszerűbben átköthetők legyenek. A csatorna Meggyes utcai
szakaszán a Darányi városrész felőli rákötés biztosítására
két becsatlakozás épül.
Az Önkormányzat tervezi a csatornázási munkák
mellett az érintett utcák állapotának a javítását is, ennek
mértéke az erre a célra bevonható finanszírozási forrásoktól függ, amivel kapcsolatban még folynak az egyeztetések.
Megszépült a
Meggyes utcai játszótér
A 2013. év tavaszán sokunk által régóta várt esemény
történt: megszépült, megújult, kibővült a Meggyes utcai
játszótér. A fejlesztésnek köszönhetően a játszóteret nem
csupán a legkisebbek használhatják, hanem a fiatalok, sőt
felnőttek is. Európai uniós pályázaton Budakeszi Város
Önkormányzata 2,8 millió forintos támogatásból kültéri
fitnesz eszközöket telepített, melyet életkortól függetlenül
bárki használhat. Így a szülők, nagyszülők gyermekükkel,
unokájukkal együtt tölthetik el szabadidejüket a parkban.
Az eszközök telepítésén túl a közvilágítást is korszerűsítettük, így este is használható a játszótér. A területet folyamatosan figyelő biztonsági kamera védi. Rendeztük a növényzetet, kulturált környezetet valósítottunk meg, és kerítéssel
elválasztottuk a játszóteret a gépkocsiforgalomtól.
Biztonságosabbá tettük
a közlekedést
A városüzemeltetési feladatokat ellátó BVV Kft. a 2013.
évben összesen 1000 m²-nyi kátyút javított ki a város
önkormányzati tulajdonú útjain, melyekből a választókerületben a Meggyes utca, Dózsa György tér, Kuruclesi út
kátyúzása történt meg.
Régi probléma volt a gyalogos és közúti forgalom
szempontjából egyaránt sok gondot és nehézséget okozó
terület, a Szél utca–Munkácsy utca csomópontja, ezen
belül is a gyalogosoknak az ún. „Csulak-lépcső”. A gyalogosközlekedés biztonsága érdekében és a lépcső mielőbbi
megújításának költségeit a polgármesteri keret terhére
biztosítottam. A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013 májusában valósította meg a lépcső
felújítását, valamint az ott található járdát egészen a Táncsics utcáig, az arra közlekedő budakeszi lakosok örömére.
A Dió patika és orvosi rendelő gyalogosan és babakocsival
nehezen megközelíthető. Várhatóan nyáron elkészül itt az
a járdaszakasz, mely alkalmas lesz az ingatlan felső részén
található gyermekorvosi rendelő megközelítésére, és lehetőséget ad a Munkácsy utca sarkán történő biztonságos
gyalogos közlekedésre is.
A Munkácsy utca−Szél utca kereszteződésének közlekedési problémái mindenki számára ismertek, amit hos�-

szú idő óta szeretnénk megoldani. A kanyarodási fordulási
ív korrekciójára tervezői megbízást adtunk, melyet még
idén kivitelezhetjük.
Idén februárban a Csák József utcában aszfaltozás és
kátyúzás, a Temető utca református templom előtti szakaszán a járdaszint aszfaltpótlása és felújítása történt meg,
valamint a Temető utca, Szél utca és Vásárhelyi Pál utca
által határolt területén járdajavításra került sor. A gyalogos
forgalom megkönnyítése érdekében kötőzúzalékos közlekedő sávot alakítottunk ki a Fűzfa u.−Somlay rét−Fenyő
utca szakaszon, 75 méter hosszúságban.

A Dózsa György tér hosszú ideje húzódó rendezetlenségét is megoldottuk. A képviselő-testület a 2013. dec. 20-ai
ülésen döntött arról, hogy megvalósítja a Dózsa György
téri piac kialakítási és burkolatjavítási munkáit. A fejlesztés
első üteme 8,6 millió Ft önkormányzati forrásból valósult
meg.
A kivitelezés 2014. januárban kezdődött meg, és a
hónap végére be is fejeződött. A fejlesztéssel áthelyeztük
a termelői piacot, ami új díszburkolatot kapott, és 18 db
parkolóhelyet is kialakítottunk.
Az önkormányzat tavasszal a terület fásítását végzi el,
és lehetőségeinkhez mérten még az idei évben megvalósítja a fejlesztés 2. ütemét, mely előzetes számítások szerint
további 18 millió Ft-ba kerül. A fejlesztés során a régi piac
területét is rendezzük, amelynek során további 20 parkolóhelyet alakít ki az önkormányzat. Ezzel − a széles lakossági igényeket kielégítve − megteremti a Dózsa György tér
méltó kialakítását és fejlesztését.
Javítottunk a közvilágításon
Budakeszi egyes területein a közvilágítás helyzete nem
kielégítő. Az önkormányzat megkezdte a közvilágítás fejlesztését. A képviselő-testület 2013. november 14-ei ülésén
döntött közvilágítási lámpatestek felszereléséről és utcaszintű közvilágítási fejlesztések kérdéséről. 2013. november és december hónapjaiban a város belterületén mintegy
50 lámpatestet szereltettünk fel, a teljes, hálózatfejlesztési
munkálatok várhatóan idén befejeződnek. A 7-es számú
választókörzetben, az Ady Endre utca végén földkábeles
közvilágítási hálózatot építettünk ki 80
méter hosszúságban, valamint a Fenyő
utca alsó szakaszán és a Fűzfa utcában a
közvilágítási hálózat kiépítésének kivitelezése megkezdődik az idei évben.
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester,
önkormányzati képviselő (7.vk.)

Képviselő-testületének határozatai
A fent megnevezett utcák tervezésére 3
árajánlatot kérnek be, amelyre ös�szesen 3 300 000 Ft keretösszeget
biztosítanak. Továbbá felhatalmazza
a polgármestert, hogy a tervezésre legelőnyösebb árajánlatot tevő
gazdasági társasággal − ügyvédi ellenjegyzést követően − szerződést
kössön, valamint a megnevezett
utcák felújítására kezdeményezze
az illetékes szakhatóságoknál az engedélyeztetési eljárás megindítását,
amelyre összesen 1 500 000 Ft keret-
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Új helyen a termelői piac

Budakeszi Város Önkormányzat
628: Visszavonja a Reviczky utca, a Nagy
Sándor József utca, valamint a József
Attila utca tervezéséről és építési engedélyeztetéséről szóló határozatot.
Felújításra kerül:
•
a Reviczky utca, Hajós utca és Barackvirág utca közötti szakasz, lakossági részvétellel,
•
a József Attila utca, Barackvirág és
Hajós utca közötti szakasz, valamint
•
a Nagy Sándor József utca teljes
hosszában.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ –

Beszámoló a 7-es körzet fejlesztéseiről

összegben fedezetet biztosít, ennek
fedezete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendelete.
629: Felkéri a Budakeszi Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a Reviczky utca Hajós utca és
Barackvirág utca közötti szakaszának,
a József Attila utca Barackvirág és Hajós utca közötti szakaszának, a Nagy
Sándor József utca teljesen hosszán
a felújításához szükséges geodéziai
felméréseket végeztesse el.

631: Elfogadja a Budakeszi temetőn belüli gyalogút csapadékvíz elvezetésének szegélykialakítására vonatkozó, a
határozat melléklete szerinti ajánlati
felhívást.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont
alapján három ajánlattevőnek küldje
meg az ajánlattételi felhívást, valamint felhatalmazza, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel az ügyvédi ellenjegyzést követően kössön megbízási s
zerződést.
A munkálatokra, bruttó 650 000 Ft ös�szeget biztosít, melynek fedezetét az
önkormányzat általános tartalék sora
terhére biztosítja.

A határozatok teljes pontos szövegét a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, illetve az Önkormányzatnál nyomtatott formában olvashatják el.
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