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Beszámoló a polgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb 

tárgyalásokról és eseményekről 

2016. július 28- 2016. szeptember 28. 

 

Július 

 

 

Július 28. 

 

Július 29. 

 

 

 

Augusztus 
 

 

Augusztus 1. 

Augusztus 3. 

 

Augusztus 4. 

 

 

Augusztus 5-8. 

 

Augusztus 10. 

 

Augusztus 11. 

Augusztus 12-14. 

 

 

 

Augusztus 15. 

 

Augusztus 20. 

 

 

Augusztus 21. 

 

Augusztus 22. 

 

 

 

Augusztus 25. 

Augusztus 26. 

Augusztus 29. 

Augusztus 30. 

 

 

 

 

 

 

Reggel képviselő-testületi ülés előzetes egyeztetőjét, ezt követően 

képviselő-testületi ülést vezettem. 

2016. július 29-én egész napos áramszünet volt a polgármesteri 

hivatalban, ezért aznap kötelezően kiadott szabadságomat 

töltöttem. 

 

 

 

 

Délelőtt vezetői értekezletet, délután fogadóórát tartottam. 

Délelőtt településrendezési szerződéssel kapcsolatos tárgyaláson 

vettem részt. 

Délelőtt az Expanzió Kft. képviselőivel tárgyaltam a Kerekmezőn 

létesítendő új iskolával kapcsolatos hatástanulmány 

vonatkozásában. 

2016. augusztus 5-8. között Csíkszereda meghívására képviselő-

társaimmal együtt ellátogattunk testvérvárosunkba. 

Délelőtt az érdi tankerület vezetőjével tárgyaltam, délután a HÍD 

Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjével tárgyaltam. 

Délelőtt interjút adtam a Buda Környéki Televíziónak. 

2016. augusztus 12-14. között Beregdéda meghívására képviselő-

társaimmal együtt ellátogattunk testvérvárosunkba, mely keretében 

Beregdéda és Budakeszi húsz éves jubileuma alkalmából 

megújítottunk a települések között fennálló barátsági szerződést. 

Délelőtt vezetői értekezletet tartottam, ezt követően az érdi 

tankerület vezetőjével tárgyaltam, délután fogadóórát tartottam. 

Délelőtt részt vettem az ünnepi képviselő-testületi ülésen, melynek 

keretében átadtam a Budakeszi Építészeti Értékeiért díjakat, 

valamint a Budakeszi Díszpolgára címet. 

Részt vettem a XXII. Családi Nap Fesztiválon, melynek keretében 

átadtam a Virágos Budakesziért díjakat. 

Reggel vezetői értekezletet, majd rendkívüli képviselő-testületi ülés 

előzetes egyeztetőjét, ezt követően rendkívüli képviselő-testületi 

ülést vezettem. Délután fogadóórát tartottam, majd interjút adtam a 

Budakörnyéki Iránytűnek. 

Délután a szennyvízprojekttel kapcsolatos tárgyalást vezettem. 

Délelőtt tárgyalást folytattam a Földművelésügyi Minisztériumban. 

Délelőtt vezetői értekezletet, majd délután fogadóórát tartottam. 

Délelőtt a művelődési központ környezetének a rendezésével 

kapcsolatban készülő hatástanulmány készítőivel, a Vibrocomp 

Kft. képviselőivel tárgyaltam. Ezt követően az Árpád fejedelem téri 

HÉSZ módosítással kapcsolatban a tervezőkkel tárgyaltam. 



Augusztus 31. 

 

 

Szeptember 
 

Szeptember 1. 

 

Szeptember 2. 

Szeptember 3. 

 

Szeptember 5. 

 

 

Szeptember 6. 

 

Szeptember 7. 

Szeptember 12. 

 

 

 

Szeptember 13. 

 

Szeptember 14. 

Szeptember 15. 

 

 

Szeptember 16. 

 

Szeptember 17. 

 

Szeptember 19. 

 

Szeptember 20. 

 

 

 

Szeptember 21. 

Szeptember 23. 

 

 

Szeptember 24. 

Szeptember 26. 

 

 

 

 

Délelőtt a tanévkezdés előtti intézményi ellenőrzésen vettem részt. 

 

 

 

 

Reggel részt vettem a Széchenyi István Általános Iskola 

tanévnyitóján. 

A tüdőgondozó épületével kapcsolatos egyeztetést vezettem. 

Részt vettem a BBU Vadasparki Terepfutó Kupán, mely keretében 

köszöntöttem a résztvevőket. 

Reggel vezetői értekezletet, délután fogadóórát tartottam, ezt 

követően részt vettem a 060. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak 

szervezett lakossági fórumon. 

Délelőtt a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel, ezt követően 

érdeklődő befektetővel tárgyaltam. 

2016. szeptember 7-én szabadságon voltam. 

Reggel vezetői értekezletet vezettem, majd egyeztetés folytattam a 

Széchenyi István Általános Iskola Szülői Szervezetének 

képviselőjével az iskola előtti közlekedéssel kapcsolatban. Ezt 

követően intézményvezetői értekezletet, majd fogadóórát tartottam. 

Délelőtt ingatlanfejlesztési megbeszélést vezettem, majd részt 

vettem az új iskolával kapcsolatos tervtanácsi ülésen. 

2016. szeptember 14-én szabadságon voltam. 

Részt vettem a Nagy Sándor utcai bejáráson, ezt követően adóügyi 

megbeszélést vezettem, majd köszöntő beszédet tartottam Dévényi 

János festőművész úr önálló kiállításán. 

Délelőtt településvezetői megbeszélésen, majd délután a Mobilitási 

napon vettem részt a Kossuth utcában. 

Budajenő polgármesterének meghívására részt vettem a Budajenői 

borünnepen. 

Reggel vezetői értekezletet, majd ingatlanfejlesztési tárgyalást 

vezettem, délután fogadóórát tartottam. 

Délelőtt részt vettem a Budakeszi Védőnői Szolgálat szervezésében 

megvalósult Anyatejes világnapon, ahol köszöntő beszédet 

tartottam. Délután részt vettem az Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottság ülésén. 

2016. szeptember 21-én szabadságon voltam. 

Egyeztetést folytattam a Gyertyaláng Kft. képviselőjével, ezt 

követően St. Margarethen testvérvárosunk polgármesterét 

fogadtam a polgármesteri hivatalban. 

Részt vettem a Mihály napi vigasságon a Fő téri parkban. 

Reggel vezetői értekezletet, majd fogadóórát tartottam. 

 



Beszámoló a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott 

fontosabb tárgyalásokról és eseményekről 

2016. július 28- 2016. szeptember 28. 

 

Július 

 

Július 28. 

 

Július 29. 

 

Augusztus 
 

Augusztus 1-4. 

Augusztus 5-8. 

 

Augusztus 9-11. 

Augusztus 12-14. 

 

 

 

Augusztus 15. 

 

 

Augusztus 16. 

 

Augusztus 20. 

Augusztus 21. 

Augusztus 22. 

 

 

Augusztus 24. 

 

Augusztus 25. 

 

Augusztus 26. 

 

Augusztus 29. 

 

Augusztus 30. 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 31. 

 

 

 

Szeptember 
 

 

 

Reggel képviselő-testületi ülés előzetes egyeztetőjén, ezt követően 

képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

2016. július 29-én egész napos áramszünet volt a polgármesteri 

hivatalban, ezért aznap kötelezően kiadott szabadságomat töltöttem. 

 

 

2016. augusztus 1-4. között szabadságon voltam. 

2016. augusztus 5-8. között Csíkszereda meghívására képviselő-

társaimmal együtt ellátogattunk testvérvárosunkba. 

2016. augusztus 9-11. között szabadságon voltam. 

2016. augusztus 12-14. között Beregdéda meghívására képviselő-

társaimmal együtt ellátogattunk testvérvárosunkba, mely keretében 

Beregdéda és Budakeszi húsz éves jubileuma alkalmából 

megújítottunk a települések között fennálló barátsági szerződést. 

Délelőtt vezetői értekezleten, ezt követően az érdi tankerület 

vezetőjével folytatott tárgyaláson vettem részt, délután polgármester 

asszonnyal fogadóórát tartottunk. 

Délelőtt a művelődési központ, majd az Erdő utca és Zsálya utca, 

délután a József Attila utca bejárásán vettem részt. 

Délelőtt részt vettem az ünnepi képviselő-testületi ülésen. 

Részt vettem a XXII. Családi Nap Fesztiválon. 

Reggel vezetői értekezleten, majd rendkívüli képviselő-testületi 

ülésen vettem részt. Délután polgármester asszonnyal fogadóórát 

tartottunk. 

Délután részt vettem a Tiefenweg utca bejárásán, ezt követően a 

Budakeszi erdészet képviselőjével tárgyaltam. 

Délelőtt a hivatali vezetői értekezleten, délután a szennyvízprojekttel 

kapcsolatos tárgyaláson vettem részt. 

Délelőtt a Földművelésügyi Minisztériumban folytatott tárgyaláson 

vettem részt. 

Délelőtt vezetői értekezleten vettem részt, majd délután 

polgármester asszonnyal fogadóórát tartottunk. 

Délelőtt a művelődési központ környezetének a rendezésével 

kapcsolatban készülő hatástanulmány készítőivel, a Vibrocomp Kft. 

képviselőivel folytatott tárgyaláson, ezt követően a Pitypang Sport 

Óvodával kapcsolatos kooperáción, majd az Árpád fejedelem téri 

HÉSZ módosítással kapcsolatban a tervezőkkel folytatott 

tárgyaláson vettem részt. Délután tanévkezdés előtti intézményi 

bejáráson vettem részt. 

Délelőtt a Theaterv Kft. képviselőivel tárgyaltam a Gábor Áron utca 

és Makkosi út kereszteződésének tervezéséről, majd tanévkezdés 

előtti intézményi bejáráson vettem részt. 

 

 



Szeptember 1. 

 

 

 

Szeptember 2. 

Szeptember 5. 

 

 

Szeptember 6. 

 

Szeptember 8. 

Szeptember 12. 

 

 

 

 

Szeptember 13. 

 

 

 

Szeptember 14. 

 

Szeptember 15. 

 

 

Szeptember 16. 

Szeptember 17. 

Szeptember 19. 

 

 

 

Szeptember 20. 

 

Szeptember 21. 

Szeptember 22. 

Szeptember 23. 

 

 

Szeptember 24. 

Szeptember 26. 

 

 

 

Reggel részt vettem a Nagy Sándor József Gimnázium 

tanévnyitóján, ezt követően a Gábor Áron utca ivóvízvezetékével, 

majd a BKV-val kapcsolatban folytattam egyeztetést, délután a 

hivatali vezetői értekezleten vettem részt. 

A tüdőgondozó épületével kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

Reggel vezetői értekezleten vettem részt, délután polgármester 

asszonnyal fogadóórát tartottunk, ezt követően részt vettem a 060. 

hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak szervezett lakossági fórumon. 

Délelőtt a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel, ezt követően 

érdeklődő befektetővel folytatott tárgyaláson vettem részt. 

Hivatali vezetői értekezleten vettem részt. 

Reggel vezetői értekezleten majd a Széchenyi István Általános 

Iskola Szülői Szervezetének képviselőjével folytatott egyeztetésen 

vettem részt. Ezt követően intézményvezetői értekezleten, majd a 

BVV Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén vettem részt. Délután 

polgármester asszonnyal fogadóórát tartottunk. 

Délelőtt ingatlanfejlesztési megbeszélésen, majd a Nagy Sándor utca 

bejárásán ezt követően a Knáb utcai társasház ELMŰ vezetékével 

kapcsolatos egyeztetésen, végül az új iskolával kapcsolatos 

tervtanácsi ülésen vettem részt. 

Kora délután tervezői egyeztetésen az Éptotál Kft-vel, majd a József 

Attila utca építésével kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

Részt vettem a hivatali vezetői értekezleten, a Fővárosi Vízművek 

képviselőjével folytatott egyeztetésen, a Nagy Sándor utcai 

bejáráson, majd adóügyi megbeszélésen vettem részt. 

Délután részt vettem a Mobilitási napon a Kossuth utcában. 

Részt vettem a Budajenői borünnepen. 

Reggel vezetői értekezleten, majd ingatlanfejlesztési megbeszélésen 

vettem részt. Délután polgármester asszonnyal fogadóórát tartottunk, 

ezt követően részt vettem a szavazatszámláló bizottsági tagok 

tájékoztatóján, majd esketést végeztem. 

Délelőtt állampolgársági eskütételt vezettem, délután a Fővárosi 

Vízművek Zrt. képviselőivel tárgyaltam. 

Részt vettem a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén. 

Hivatali vezetői értekezleten vettem részt. 

A Nagy Sándor utca műszaki átadás-átvételén, a Gyertyaláng Kft-

vel folytatott tárgyaláson, majd St. Margarethen testvérvárosunk 

képviselőinek fogadásán vettem részt. 

Részt vettem a Mihály napi vigasságon a Fő téri parkban. 

Reggel vezetői értekezleten, majd a József Attila utca átadás-

átvételén vettem részt. Délután polgármester asszonnyal fogadóórát 

tartottunk. 

 

  

 


