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KÜLLER JÁNOS 
POLGÁRMESTERJELÖLT

 Ifjú koromban csodálattal figyeltem szüleimet, hogy a rossz körül-
mények ellenére milyen életvidáman és lelkesen tudtak egymásért, a közös-
ségért, mások megsegítéséért élni. Ez az érzés mélyen magával ragadott, és 
meghatározta egész életemet.
 Természetesen tisztába vagyok azzal, hogy egy személyben nem lehet 
minden feladatot felvállalni, és az összes felmerülő problémát megoldani, 
ezért is kerestem mindig azoknak az embereknek a társaságát, akik hozzám 
hasonlóan gondolkodnak, és azon túl még erejük és akaratuk is van a cselek-
véshez.
 1998-tól Szegedi Róbert polgármester szárnyai alatt, alpolgármester-
ként lehetőségem volt alaposabban megismerni azt a felelősség teljes mun-
kát, mellyel egy település vezetése nap mint nap szembesül. Ezt követően 
2002-től már polgármesterként tevékenykedhettem a faluért, az itt élőkért.

 A feladatok és az elvárások mindig meghaladják a lehetőségeket.
Mint ahogy az élet számos más területén, az Önkormányzati munkában is egy 
ciklus villám gyorsan véget ér. Sok mindent meg lehet csinálni egy ciklus alatt, 
de ugyanakkor vannak átívelő feladatok, melyeknek az előkészítése évekig 
tart. Pásztor Béla Veresegyháza polgármestere, aki már több mint hatvan 
éve folyamatosan a települése építésén, szépítésén fejlesztésén dolgozik, 
fogalmazta meg tömören a jól működő település titkát: gazdasági potenciál 
megerősítése, a településen élő aktív lakossági javaslatok figyelembevétele, 
és a folytonosság. Bármelyik hiánya stagnáláshoz vezet.
 Sajnos Borosjenőn a rendszerváltás óta nem minden esetben volt 
meg ez a harmónia. Ezért volt az, hogy hol történt valami előrelépés, hol 
pedig érdemi fejlődés nélkül telt el a ciklus. Határozottan merem állítani, 
hogy a 2014-2019-ig tartó időszakban Pilisborosjenő jelentős fejlődést tudhat 
magáénak. Köszönhető ez azoknak a képviselőknek, akik nem riadtak meg az 
ellenzék által indított, személyiségi jogokat is sértő, alaptalan rágalmazások-
tól, és bátran fel merték vállalni a döntés súlyát (Bereczkiné Szendrey Éva, He-
ves László, Varga István Csaba). Akik velem együtt jól látták azt az utat, mely 
megerősítette stabilitásunkat és lehetőséget biztosított a fejlesztésekhez.
Ugyanakkor a folytonossághoz szervesen párosul a megújulás. 
 Szerencsére élnek a településen olyan emberek, akik az elmúlt 
időszakban is már aktívan részt vettek a munkában, javaslataikkal, tevékeny-
ségükkel segítették az Önkormányzatot. Képviselték a közvetlen lakókörnye-
zetük által felvetett problémákat, igényeket, mindezt szerényen, önfényezés 
nélkül, önzetlenül a közjóért, mindannyiunkért tették.
 Az ilyen mentalitású, és a település érdekében tevőlegesen is hasznos 
munkát vállaló emberek közvetlenül az Önkormányzati munkában való rész-
vételükkel erősíthetik, és segíthetik a ránk váró feladatok végrehajtását. Az új 
képviselő jelöltjeink: Bakk Tibor, Dr Kucsera László, Takács József.

A mostani választásokra és a következő ciklus feladataira felkészült csapatunk 
reméli, hogy elnyeri az Önök bizalmát és lehetőséget kapunk a megkezdett 
munka folytatására:
Küller János polgármester jelölt, Bakk Tibor. Bereczkiné Szendrey Éva, Heves 
László, Dr Kucsera László, Takács József, Varga István képviselőjelöltek.

Biztonság, nyugalom, fejlődés, ez a közös érdek és mi 
Önökkel együtt ezért dolgozunk!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent 
és munkálkodhass a jövőn!



BAKK TIBOR
KÉPVISELŐJELÖLT
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BERECZKINÉ SZENDREY ÉVA
KÉPVISELŐJELÖLT

Nagy súlyt helyeztem és helyezek arra, hogy folyamatosan figyelve a 
pályázati kiírásokat, segítsem az önkormányzatot abban, hogy megtalálja 
azokat a pályázatokat, amelyek felhasználásával fejleszthetjük községünk 
infrastruktúráját, részt vehetünk épületeink, útjaink felújításában, munka-
helyteremtésben. 
Legfontosabb feladatnak tartom a meglévő természeti értékeink megőrzé-
sét, az elmúlt években a turizmus fellendítése érdekében két tanösvényt is 
megálmodtam, s meg is valósítottam lelkes segítőkkel és támogatókkal.
A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjeként folyamatosan a 
megváltozott kulturális igények feltérképezésével és az igényeknek meg-
felelő program kialakításával a változás és a hagyományápolás minden 
szintjét próbálom olyan egyensúlyba hozni, hogy az itt élők megtalálhas-
sák a kedvükre valót. 
A kisközösségek kialakításában és folyamatos működésükben hatékony 
segítségadás fontos része tevékenységemnek. Azt gondolom, hogy egyre 
több és újabb lehetőségek nyílhatnak az iskolai oktatásban, a nevelésben, 
a sportolásban, a szabadidő hasznos eltöltésében, a természetvédelem-
ben. Ezzel együtt Pilisborosjenő legfontosabb turisztikai vonzerején – az 
Egri vár makett; a Levendula mező, a Nagy kevély – túl a PILIS KAPU létre-
hozásában kell további teendőket elvégezni.
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AZ ITT ÉLŐKÉRT AKAROK TENNI, CSELEKEDNI!
 38 éve Pilisborosjenőn élek a Bé-
csi úton, azon belül a Tücsök utcai részen. 
A leszakadt, mostoha településrészen.
Látom, érzem az ott élők problémáit és 
érzem a saját bőrömön is ezeket. Több-
ször kezdeményeztem közösségi munkát, 
és vettem azokon részt lelkesen, kitar-
tóan, és bizonyítottuk, mi nem vagyunk 
elhanyagolhatók, mi nem vagyunk eldob-
hatók!

Küller János polgármester megkeresett azzal, képviseljem a külső telepü-
lés részt, mert Ő egyetértett velünk, mi is követeljük ki a gondoskodó és 
szolgáltató Önkormányzatot. Mielőtt képviselőjelölt lettem, sokat gondol-
koztam, vállaljam vagy ne vállaljam a felkérést, de be kell látnom: az itt 
élőket csak egy itt élő tudja jól képviselni. Mi látjuk a saját problémáinkat 
és tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, elősegíteni a fejlődést és a kötele-
ző fejlesztést.
Ez a jól felfogott érdekünk. A mi érdekünk, hogy a lenti lakosok hangja 
is eljusson a falu vezetőségéhez, észrevegyenek bennünket és ne csak a 
szavazásokkor keressenek meg, kéklő álmokkal és mutogassák az élhető 
falukoncepciót, ami szemtelenül csak a belső falumagra fókuszál, még job-
ban elhanyagolva minket.  Kérem, tegyünk együtt a lemaradás felszámolá-
sáért, ami leginkább az infrastruktúrában, szolgáltatásokban, ellátásokban, 
közlekedésben mutatkozik legjobban.
Kötetlen munkám lehetővé teszi az emberekkel való folyamatos kom-
munikációt, segít abban, hogy minden időben hozzám fordulhassanak a 
választók problémáikkal.

Pilisborosjenői vagyok, Pilisborosje-
nőért, az itt lakókért akarok tenni és 
cselekedni.
Az elmúlt 5 évben képviselőként vettem 
részt az önkormányzat munkájában. 
Megismerhették aktív közreműködése-
met az állandó bizottságokban, valamint 
a különböző, éppen aktuálisan felmerült 
kérdések és megoldandó problémák 
mélyebb megismerésének körében. 

KÖZÖSSÉGI MUNKÁVAL MINDENKIÉRT!
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HEVES LÁSZLÓ
KÉPVISELŐJELÖLT

2012-ben, az elsőként lemondott képviselő helyére kerültem be újra, és a 
hátralévő két évben szintén alpolgármesterként szolgáltam a falunkat. 
A 2014-es választáson ismét a falu bizalmából képviselő lettem, és továbbra 
is alpolgármesterként dolgozhattam az elmúlt öt évben. Képviselő-testületi 
tagságom alatt kibővítettük a telefon,- és internethálózatot, kiépült a csator-
narendszer, a gázvezeték, felépült az új iskola, az egészségház. 
Úgy érzem, az elmúlt évek munkája most érik be, ezért is szeretném folytatni 
Önökért, Önökkel a munkámat. Környezetünk tisztaságának, rendezettsé-
gének magasabb szintre való emelése elengedhetetlen. Úgy gondolom ez 
utóbbit, csak falunk lakóival közösen tudjuk elérni, mert itt együtt kell élni, 
együtt, egymásért.
Továbbra is fontosnak tartom a helyi civil szervezetek támogatását, kiemelve 
a társadalmi munkát végző egyesületeket: a Polgárőrséget, az Önkéntes Tűzol-
tóságot, melynek több mint tíz éve az elnöke vagyok. A helyi Polgárőrségnek 
alapító, ma is tevékeny tagjaként Pilisborosjenő közbiztonságáért is dolgo-
zom, mindig a szabadidőm terhére. Feleségemmel együtt részt veszünk a falu 
kulturális életben is, hisz tagjai vagyunk a Német, illetve Magyar dalkörnek.
Köszönöm Pilisborosjenő lakosságának az idén adományozott díszpolgári 
címet.
Hiszem, hogy felülemelkedve az önös érdekeken, a közös célért összefog-
va, igenis képes fejlődni ez a falu, és fontosnak tartom, hogy a megkezdett 
munkát társaimmal együtt folytathassam.
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Dr. KUCSERA LÁSZLÓ
KÉPVISELŐJELÖLT

A foglalkozások mellett versenyeken, bemutatókon is szerepeltünk és úgy 
gondolom, hogy sikerült megismertetni a község lakóival a mozgás örömét, a 
sport szeretetét.
Ebben az időszakban a munkám mellett még aktívan részt vettem az Pilisbo-
rosjenői Önkéntes Tűzoltóság munkájában is. Az évek múltával magánéleti 
okok miatt felhagytam a sportvezetéssel, edzői munkával, majd az autóvilla-
mossági vállalkozásommal is, és új irányokat keresve tovább képeztem ma-
gam. Előbb jogász képesítést, majd gazdasági büntetőjogi szakjogász képesí-
tést szereztem. 
Az elmúlt évek alatt több ciklusban is segítettem az Önkormányzat munkáját. 
Korábban a Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjaként, majd a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság külsős tagjaként is tevékenykedtem és tevékenykedem 
ma is. Továbbra is részt veszek az Önkéntes Tűzoltóság munkájában a jogi 
háttérmunkákban történő segítséggel. Ezenkívül lehetőségeimhez mérten 
próbálok segítséget nyújtani a helyi alapítványok, egyesületek (Polgárőrség, 
Pilisborosjenői Óvodáért Alapítvány) működésénél is, az alapszabály, alapító 
okirat módosítások során. 
Úgy vélem, hogy az elmúlt évtizedek alatt megismertem községünk problémá-
it és lehetőségeit. 
Bízom benne, hogy megválasztásom esetén továbbra is hasznára tudok lenni 
községünknek és továbbra is tehetek azért, hogy községünk épüljön, szépül-
jön, miközben korábbi, oly sok embert megfogó sajátos jellegét is megőrzi.

A JOGSZERŰSÉG, TÖRVÉNYESSÉG SZELLEMÉBEN
18 éves korom óta élek Pilisborosjenőn. 
Amikor szüleimmel együtt ide költöztünk 
egyből megragadott a falu hangulata, és 
csodálatos természeti környezete. 
Nem sokkal később már belecsöppentem 
a község sportéletébe, és megalakítottuk 
a Pilisborosjenői Sportegyesület Karate 
Szakosztályát, melynek szakosztályvezető-
je és edzője lettem. 

ÖNZETLENSÉG,  EGYÜTTMŰKÖDÉS
Itt élek és itt is fogok élni, mert ez az én 
falum!
Végig kísértem, éltem falunk fejlődését, 
mikor még a szomszédból hordtuk a vizet, 
majd együtt örültünk a vezetékes víz kom-
fortjának. Szemtanúja voltam a telefonhá-
lózat fejlődésének. 
1994 és 2002 között, majd 2006-tól 2010-ig 
a képviselőtestület tagja voltam, az első 
négy évben alpolgármesterként. 
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VARGA ISTVÁN CSABA
KÉPVISELŐJELÖLT

2006-óta a Községünk Önkormányzatában is kiveszem a munkát, mint képvi-
selő, és mint a pénzügyi bizottság elnöke. A 2010-es választásokon a tisztelt 
választópolgárok úgy gondolták, hogy lehetőséget adnak másoknak is, ám 
másfél év elteltével újra ránk esett a választás, miután az akkori Képviselő-tes-
tület tagjai tisztségükből távoztak. 2012 szeptemberétől nehéz időszak volt 
előttünk, meg kellett állítani községünket a csőd felé vezető úton. A Pénzügyi 
Bizottság komoly munkát végzett ebben, és sikert aratott, a 2014-es választáso-
kig stabilizálni tudtuk a falu gazdálkodását. Az elmúlt 5 évben a kollégákkal és a 
képviselőtársaimmal olyan költségvetéseket tudtunk készíteni, ami megvédte a 
települést az eladósodástól és lehetőséget biztosított a fejlődésnek is. Folyama-
tosan nyújtottuk be a pályázatokat (többnyire sikerrel), ezekből a támogatások-
ból valósult meg több utca felújítása, az intézményeink energetikai fejlesztése 
és még sok beruházás, melyekhez a saját forrást a Képviselő-testület tudta 
biztosítani.
Most ismét egy kipróbált és jó csapatban a közösséget szeretném szolgálni, 
megtenni mindent azért, hogy a falunk a már megkezdett fejlesztések és az elő-
készített munka révén a fejlődés és a szépülés útján, nagyobb léptekben tudjon 
előre haladni. Fontosnak tartom, hogy az elmúlt időszakban elkezdett terveket 
végig vihessük, hiszen azokat már egyszer kidolgoztuk és tudjuk, hogy mikor és 
mit terveztünk, hogyan szeretnénk megvalósítani, azok már a célban vannak.

A KÖZSÉGET SZOLGÁLOM!
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TAKÁCS JÓZSEF
KÉPVISELŐJELÖLT

Célkitűzéseim közül néhány: a falu infrastruktúrájának javítása és fejlesz-
tése, pályázatok felkutatásával, a falu szebbé tétele útjaink és járdáink 
felújítása és építése saját, és gyermekeink védelme érdekében, zebrák 
kijelölése és kiépítése és forgalmi lassító intézkedések. 
A bevétel növelése: Vállalkozók és vállalkozások faluba csábítása ezzel a 
munkahelyek számának növelése. Természeti kincseinek megóvását és a 
turisztika fejlesztését kiemelt feladatomnak tartom. A Napsugár lakópark 
és a Modern Dorf lakópark úthálózatának összekapcsolását meg szeret-
ném akadályozni, hogy mindkét lakópark átmenő forgalomtól mentes 
legyen, ezzel megtarthassák zsákutcai jellegüket.
Minden Pilisborosjenői lakos ötleteire nyitott vagyok, ami a falu érdekeit 
szolgálja, és mindent megteszek annak megvalósítása érdekében.
képviseltem, összefogtam a új terület lakosait, összeszedtük a felmerült 
kérdéseket, ezeket képviseltem, és igyekeztem az Önkormányzattal közö-
sen megoldást találni.
Csendes, nyugodt, barátságos, békés környezetre vágyunk. 

TEGYÜK MÉG SZEBBÉ PILISBOROSJENŐT!

2015-ben költöztem Pilisborosjenőre 
a szomszéd településről feleségemmel 
és gyermekeimmel. 
Szeretném Pilisborosjenő önkormány-
zati munkáját személyemmel erősíte-
ni az elkövetkező években független 
önkormányzati képviselőként, a szak-
mámban szerzett tapasztalataimmal 
és tudásommal.

1978-ban költöztünk Pilisborosjenőre a 
szüleimmel, ahol felépítettük álmaink 
és lehetőségeink házát, többségében a 
saját kezünkkel.
1997-óta a községünkben működő 
Polgárőrség tagja vagyok. 2004-től az 
egyesületben a megbízott elnöki teen-
dőket láttam el, majd 2006-ban a tag-
ság megválasztott a Polgárőr egyesület 
elnökének.
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PROGRAMTERV
2019-2024

INFRASTRUKTÚRA
AZ ÚT ÉS FALUPROGRAM FOLYTATÁSA

Prioritást élvez a Bécsi út melletti járda megépítése, mely eddig a szeny-
nyvízelvezetés nyomvonalának kiépítése miatt elhúzódott. a járda nyom-
vonalának felmérése megtörtént, és jelen pillanatban is folyik a közúttal a 
megépítés feltételeit biztositó egyeztetés.
Fő közlekedési útjaink eddig elmaradt részeinek a felújítása (különös tekin-
tettel a Steinheim, a Kőfaragó és a Vincellér utcákra, valamint a Kőfuvaros, 
Tölgyfa és a Szőlő utcákra). Ezt követhetik az elkészült útjainkra csatlakozó 
közök, utcák állagának jelentős javulását eredményező útépítések és a 
régóta meglévő aszfaltos utcáink felújítása. 
A településrészeket összekötő út nyomvonal kijelölés megtörtént, a szük-
séges kisajátítási eljárások folyamatban vannak.

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS

A már meglévő vízrendezési koncepció aktualizálásával, az országos beru-
házásokban is jól ismert elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával 
a megkezdett vízrendezés kiépítése folytatatódik (víztározók, átereszek, 
műtárgyak, árok).
A Téglagyári úton, a hegy felöli oldalon szikkasztó árok kiépítése és a mély-
ponton a lefolyás biztosítása szükséges a befogadóba.

SZENNYVÍZELVEZETÉS

A település szennyvízelvezetése és kezelése a több éve tartó előkészítést 
követően, a fővárossal kötendő konzorciumi szerződés keretében véglege-
sen megoldódik.

KÖZVILÁGÍTÁS

A település teljes egészére vonatkozóan a közvilágítás hálózatának felül-

11 

vizsgálatára és korszerűsítésére a szerződéskötés megtörtént, a tervezés 
már folyamatban van. A megbízott szakértők ajánlása szerint, a felmérések 
alapján további közvilágítási lámpatestek kerülnek elhelyezésre. A fejlesz-
tés az energiatakarékos, led izzós világítótestek beépítése által, a növekvő 
darab szám ellenére is jelentős költségmegtakarítást eredményez. Ezen 
program keretében tudunk forrást biztosítani az iskolához vezető járda 
megvilágításának kiépítéséhez is.

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Tervezett napenergia hasznosítási programunk – állami támogatás birto-
kában - az energia költségek csökkentését és ezzel együtt a településünk 
számára a megújuló energiaforrások gyakorlati használatát célozza. Ezáltal 
a településünk lakói számára elérhetővé tesszük az energia költségek csök-
kentését, ami egyben nagy lépést jelent a település életében az élhetőbb 
„zöld” környezet megteremtése felé. Ebből kifolyólag az Önkormányzat a 
Pilisben az elsők között tesz a szép, egészséges környezeti feltételek hosszú 
távon történő megőrzése érdekében. 
A létrehozott rendszer - ami egyben egy központi oktatóbázis részét képezi 
- felhasználására és terjesztésére az Önkormányzatunk jogot szerez. Ennek 
keretében munkahelyet teremtünk, korszerű technológiát megismertető 
szakemberképzést indítunk a helyi munkaerő bekapcsolásával, megalapoz-
va a helyi lakosság energia igényének folyamatos kielégítését. Ez a tevé-
kenység nem mellékesen gazdasági eredményt produkál, amit a további 
Önkormányzati fejlesztési célok támogatására használhatunk fel.

BUSZMEGÁLLÓK, ZEBRA

A településen belül található buszmegállók felújítása után következő lépés-
ként, az új iskola előtt, az Üröm felé vezető oldalon, valamint a Bécsi úton 
található buszmegállók megújítása következik. 
A gyalogátkelőhely felfestésére a meglévő terveket alapul véve, további 
hatósági egyeztetéseket követően nyílik lehetőség. 
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Célunk, hogy a  településünkön működő vállalkozások helyben maradja-
nak, sőt tovább fejlődhessenek, tevékenységüket bővíthessék. Ehhez teret 
szeretnénk biztosítani számukra, továbbá a településen élő, vállalkozó 
szellemű lakosok részére székhelyszolgáltatás kialakításának lehetőségét is 
megvizsgáljuk. A környező településekhez képest is alacsony helyi iparűzé-
si adó mértékét szinten tartjuk. A helyi borkultúránk megtartása érdeké-
ben a szőlős gazdákkal közösen kerülne kidolgozásra egy koncepció mind a 
terület művelésben tartása, mind a piaci részesedés növelése érdekében.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLPOLITIKA

A jelenleg is jól működő egészségügyi szolgáltatások (védőnő, gyerekorvos, 
felnőttorvos, orvosi ügyelet) emeltebb szintre történő fejlesztésén dolgo-
zunk. Ennek első lépéseként megkezdődött a Védőnői szolgálat átköltözte-
tése az épületen belül egy tágasabb, barátságosabb környezetbe A sürgős-
ségi betegellátás körülményeinek javítása érdekében egyeztetések vannak 
folyamatban. Tervezzük orvosi rendelés bevezetését a Bécsi úti részen.
A családgondozó szolgálat új helyének kialakítására az előkészületek meg-
kezdődtek. A házi segítségnyújtás kiegészítéseként, a házi jelzőrendszer 
kiépítésével az idősellátás biztonságának emelése is megvalósulhat.

TURIZMUS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM, SPORT

A Pilisborosjenőre látogató, illetve a helyben élő kirándulók számára, 
szabadidejük kulturált körülmények közötti eltöltése érdekében rende-
zett parkolási lehetőség, fedett pihenőhely, pihenőpadok, tűzrakó helyek, 
mosdó és mellékhelységek kerülnek kialakításra. 
A meglévő tájékoztató táblák kiegészítése a terület természeti értékeinek, 
elővilágának bemutatása, interaktív tábla kihelyezése, melyek az itt élő 
madarak fajtáját és hangját mutatja be.
A kijelölt túraútvonalak mentén erdei sportparkok létrehozása. 
A hozzánk eljutatott kérések alapján megoldjuk a helyben sportolni 
vágyók igényeit. Előkészítés alatt áll egy szabványos méretű futballpálya 
kialakítása, és a hamarosan megépülő tornaterem számos, teremben 
űzhető sportolási lehetőséget fog biztosítani.
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KÖZBIZTONSÁG

A kiemelten jó közbiztonság további biztosítása érdekében fokozott figyel-
met fordítunk a Polgárőr Egyesület és a Tűzoltó Egyesület működésére, 
valamint folytatjuk a szoros együttműködést a körzeti megbízottal (számá-
ra egy iroda kialakításra került a régi iskola épületében), és a közterület 
felügyelővel. A roncsautók elszállítás folytatódik, a térfigyelő kamera rend-
szer kiépítéséhez a feltérképezés és az előkészítés megtörtént. 

KULTÚRA

Az eddig is jól működő programok további színesítése, szabadtéri komoly 
és könnyű zenei rendezvények. A hagyományőrzés eddig is fontos szerepet 
töltött be a település életében, ezt az értéket mindenképpen meg szeret-
nénk őrizni. A már működő közösségi színtereink fejlesztése, korszerűsíté-
se, valamint a faluközpontban meglévő ingatlan ez irányú hasznosítása.

CIVIL ÉLET

Az elmúlt ciklusban is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a helyben mű-
ködő civil szervezetek programjait és működését támogassuk. Továbbra is 
fontosnak tartjuk, hogy a településnek hasznos, önkéntes alapon működő 
szervezeteket az igényeik és a közös célok érdekében támogassuk. Ezen 
kívül szerencsére egyre több lakossági kezdeményezés indult és indul a 
településen, ezekhez a továbbiakban is segítő kezet nyújtunk.

KÖZNEVELÉS, OKTATÁS, IFJÚSÁG

A bölcsőde építésre az idei évben elnyert pályázatra a támogatási szerző-
dés aláírásra került, az engedélyezett tervek rendelkezésre állnak, a meg-
építéshez szükséges további előkészítések (közművekkel való ellátás, köz-
beszerzés, stb.) folyamatban vannak, hamarosan kezdődhet a beruházás.
Az óvodai nevelés, óvodai működés színvonalának, valamint a férőhelyek 
további növelése érdekében a Magyar Falu program keretében pályázatot 
nyújtottunk be.
Az általános iskolát annak ellenére, hogy a tankerület fenntartásában áll, 
eddigi is támogattuk. Ezt továbbra is garantáljuk annak érdekében, hogy a 

TOVÁBBI TERVEINK, CÉLJAINK
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pilisborosjenői gyermekek megfelelő környezetben tanulhassanak, fejlőd-
hessenek. Az „A” típusú tornateremre megítélt támogatásból a közbeszer-
zési eljárás lezárását követően indulhat a beruházás.
Fontos számunkra az ifjúság szünidei táboroztatása, és mint eddig is, a 
jövőben is mind tárgyi, mind anyagi támogatást nyújtunk a megszervezé-
sükhöz. 

ÖNKORMÁNYZAT

További terveink a 2019-2024-es ciklussal kapcsolatban:

WIFI lefedettség kiépítése a teljes településen, régi iskola hasznosítása a 
közösség érdekeinek megfelelően, további pályázati lehetőségek megra-
gadása, ezáltal forrás teremtés, elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, 
külső településrészen egy napos ügyfélszolgálat kialakítása, illegális hulla-
déklerakás visszaszorítása, falugondnokság átköltöztetése.

Egyedül nem megy, az itt felsorolt programelemek jelentős részének a 
magvalósításához szükséges előkészületeket megtettük. Nem meggon-
dolatlan ígéretekkel áltatjuk Önöket, hanem a valós igények alapján a 
megkezdett munka folytatására kérjük támogatásukat.
Ahogy az előkészítések során, úgy a magvalósításban is kiemelten fontos 
a kormányzattal való jó és szoros együttműködés folytatása, mely garan-
cia a megvalósításra. 
Ne hazardírozzon! Megalapozatlan ötletelések, mondvacsinált közösségi 
akciók, meggondolatlan ígérgetések és azok képviselői nem helyettesít-
hetik a racionálisan végig gondolt és előkészített feladatok végrehajtá-
sát. 

Ha fontos Ön számára a megbízhatóság, nyugalom, stabilitás, fejlődés, a 
már megkezdett infrastrukturális beruházások befejezése, és az új fel-
adatok, fejlesztések, szolgáltatások színvonalának emelése, akkor szava-
zatával járuljon hozzá a közös jövő építéséhez!
Elkötelezett, tapasztalt képviselőink (képviselő-jelöltjeink) mellé fiatal, 
megbízható, elhivatott képviselő-jelöltekkel erősítve készen állunk a 
ránk váró feladatok megvalósítására.

NYERJÜK MEG EGYÜTT A VÁLASZTÁST!
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