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Jól működő, szerethető város

Az Élhetőbb Dunakesziért Program
Odafigyelünk Önökre, és egy jó működő, szerethető várossá tesszük Dunakeszit!

Jól működő, szerethető város
Mi odafigyelünk a helyben élők, a helyben vállalkozók, a város lakói szavára. Mi közösségi tervezéssel
és lakossági fórumokon kérjük ki a város véleményét. Megteremtjük a független városi médiát, hogy
mindenki úgy értesüljön Dunakeszi ügyeiről, ahogy azok a valóságban megtörténnek. Bevezetjük a
Dunakeszi Barométert, ahol rendszeresen mérjük a városlakók elégedettségét munkánkkal, és
reagálunk a visszajelzéseikre. Röviden: odafigyelünk.
Számos probléma van városukban, amitől Dunakeszi jelenleg rosszul működik. Nem építünk új
lakóparkokat, mert Dunakeszi megtelt. A város lakóit szolgáló közlekedési koncepciót alakítunk ki,
rendes tömegközlekedéssel és csillapítjuk az átmenő forgalmat. Bérlakás-programot indítunk és
újrakezdjük a panelprogramot. Kezeljük az elmúlt 10 év infrastrukturális problémáit, a csapadékvízelvezetéstől a zajvédelmen át az utak áteresztő kapacitásáig. Röviden: Dunakeszi velünk jól működik.
Híre és neve lesz Dunakeszinek, hogy ne kelljen ismerőseinknek magyarázni, hogy melyik város is ez
pontosan. Dunakesziből a térkő városa helyett barátságos zöldvárost csinálunk, rendezett utcaképpel
és piaccal a városközpontban. A lényeg: velünk Dunakeszi újra egy szerethető város lesz.
Öt év múlva szeretnénk azt visszahallani, hogy:
Dunakeszi újra egy jól működő, szerethető város lett.
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A helyi az első
Itt élünk mi is, ezért természetes nekünk, hogy az itt élőket, a helyi célokat, kezdeményezéseket
támogatjuk. Legyen szó akár adókedvezményekről, piacról, a kiskereskedőkről: nekünk a helyi az
első!

Adókedvezmények helyben lakóknak

Helyiadó-kedvezményekkel is segítjük, hogy jó legyen Dunakeszin lakni!

Adóvisszatérítés
Mi polgármesteri jutalom felvétele helyett visszatérítünk az építményadóból, ha a város
költségvetése lehetővé teszi.

Adókedvezmény városfejlesztésért
Mi helyiadó-kedvezményekkel támogatjuk a város fejlesztésében tevékenyen részt vevő lakosokat és
vállalkozásokat: ha a város meghirdetett fejlesztési céljai érdekében valaki saját pénzét áldozza (fásít,
napelemet telepít, a boltja elé nyilvános parkolót vagy biciklitárolót épít, fűtést modernizál,
közterületet tesz rendbe, megoldja az utcán a vízelvezetést, csapadékvizet szikkaszt és más
önkormányzati célokat támogat), akkor a költségeit levonhatja az adóból vagy meghatározott időre
adómentességet kap.

Felére csökkentjük az építményadót
5 év alatt összesen a felére csökkentjük az építményadót.
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Vásároljunk helyit és helyben!

Szeretünk itt élni, ezért szívesen vásárolunk helyit és helyben: mi ezt fogjuk megkönnyíteni.

Kiskereskedők támogatása
Vásároljunk helyben: a városi bevásárlást megkönnyítjük, hogy a pénzünk ne a multikhoz
vándoroljon, hanem helyben maradjon. Az önkormányzat ingyenes honlappal és promócióval segít,
valamint adókedvezményt ad a helyi vásárlást könnyítő fejlesztésékre.

Dunakeszi Kártya
A város boltjaiban és intézményeiben elfogadott vásárlói kártyát hozunk létre Dunakeszi Kártya
néven. Támogatjuk, hogy a kártya használatával vásárlási kedvezményt kapjanak Dunakeszi lakói a
városban, és használni lehessen a városi intézményekben is.

Piacok Dunakeszin
Dunakeszi főterén a piacnak volt és velünk újra lesz helye. A lakók igénye alapján visszaállítjuk a
termelői piacot a városközpontban. Közösségi tervezéssel felmérjük a pontos igényeket, rendezzük a
lakótelepi piac helyzetét és ezt várjuk el a piac tulajdonosaitól is.
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A helyi az első
Nyilvánosságot, helyben!

Mi valódi nyilvánosságot teremtünk és látszatkonzultációk helyett odafigyelünk a városra.
Propagandát szeretne hallani, vagy valós híreket? Független nyilvánosságot, közösségi tervezést és
lakossági fórumokat szervezünk, ahol megválaszoljuk a kérdéseket és meghallgatjuk a
visszajelzéseket. Odafigyelünk és tájékoztatunk, propaganda helyett független helyi újsággal és városi
híradóval.

Független helyi média
Megteremtjük a városban a független, közszolgálati médiát, a várost érintő ügyekkel foglalkozó
független szerkesztőséggel. Propaganda helyett városi híradót készítünk, nyomtatott újságban és
online fórumokon tájékoztatunk a város valós ügyeiről és problémáiról. Átalakítjuk a városi
Facebook-oldalt, ahol a képviselő-testületi dokumentumok mellett a városlakók kérdései és
visszajelzései is helyet kapnak.

Közösségi tervezés
Dunakeszi általad fejlődik! A közösségi tervezés eszközeivel a tervezés korai fázisába, majd a
döntéshozói körbe is bevonjuk az érintetteket. Menetrendi változás, megállók létesítése vagy
áthelyezése, egy évforduló megünneplésének módja, városfejlesztési kérdések és még számos más
városi ügy van, ahol az érintett közösség megjelenítheti az érdekeit és információit, mindannyiunk
hasznára.

Lakossági fórumok
Szolgáltató várost építünk, ezért a város vállalatainak és intézményeinek vezetői a polgármester és a
képviselők társaságában rendszeresen és személyesen beszámolnak a tevékenységükről a városlakók
felé, válaszolnak a kérdésekre, meghallgatják és megvalósítják az igényeket.

Dunakeszi Barométer
Rendszeres elégedettségmérést végeztetünk a városlakók hangulatáról, az észlelt problémákról és
visszajelzésekről a város vezetése felé. A felmérést eredményét nyilvánosságra hozzuk, ahogy a
visszajelzések alapján tervezett fejlesztéseket és változtatásokat is.

2019. szeptember 23.

4

A helyi az első
Büszke Dunakeszit!

Dunakeszi lakosként emelt fővel szeretnénk járni az országban és a világban. Mindent megteszünk
azért, hogy Dunakeszi értéket őrizzen és értéket teremtsen: megmutatjuk Dunakeszi értékeit
mindenkinek! Legyen Dunakeszi történetéhez és méretéhez illően ismert! Velünk újra híre és neve
lesz Dunakeszinek, hogy ne kelljen magyarázni, hogy melyik város is ez pontosan.

Új városimázs
Új városimázst alakítunk ki. Legyen Dunakeszi történetéhez és méretéhez méltón ismert az
országban, és vonzó az ide látogatóknak. Ne kelljen többet senkinek magyarázni, hogy melyik város is
ez pontosan, valahol Budapest mellett, és tudják meg mások is, hogy milyen szép a Duna-part, az
alagi templomrom vagy a gyártelepi és az alagi régi házak.

Városi rendezvények
Célunk, hogy legyenek rendszeres, igényes színházi előadások a városban. Átalakítunk számos városi
rendezvényt, de tovább viszünk több sikeres programot, mint például a Dunakeszi Feszt és a Mozdulj
Dunakeszi! Az alábbi új rendezvényeket fogjuk megszervezni:
• Tavaszi nagytakarítás: takarítsuk ki Dunakeszit
• Városnapok: várossá válás évfordulóján, áprilisban
• Dunavirágzás: augusztusban
• Fröccsnapok: augusztus-szeptember, nyár végén vagy kora ősszel

Helytörténet
Ismerjük meg együtt Dunakeszit: kitáblázott és ajánlott városi és környékbeli túraútvonalakat
jelölünk ki, városi nevezetességekkel és pontos helyi információkkal. Lokálpatrióták által vezetett
városnéző túrákat szervezünk az új és régi dunakeszi lakosoknak, ahol gyalog és biciklivel bejárhatják
a várost és környékét, megismerve lakhelyüket és egymást. A Helytörténeti Gyűjtemény
továbbfejlesztésével Dunakeszi Városmúzeumot hozunk létre, hogy bemutassuk városunk történetét
és elődeink életét.
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Közösen rendet teszünk
Politikust megtapsolni egy közbeszerzés átadásakor olyan, mintha megtapsolnánk egy
bankautomatát, hogy kiadja a pénzünket. Mi ezt felismerve politikai nyilatkozatot teszünk az új
képviselőtestület megalakulásakor: vigyázunk a város, a közösség pénzére, üldözzük azt, aki ezt nem
teszi.

Segítünk tájékozódni

Mi segítünk, hogy ne tévedjen el az önkormányzati információk, szabályok és rendeletek tengerében
és mindig naprakész tájékoztatást kapjon. Nem tudja, hova forduljon problémáival?
Jogsegélyszolgálattal és közérthető, online is kereshető kiadvánnyal segítünk, amelyben fontos városi
tudnivalókról tájékozódhat, legyen szó építési szabályokról, szemétszállításról, vagy más elintézendő
városi ügyekről.

Jogsegélyszolgálat
Városi jogsegélyszolgálatot hozunk létre, ahol a város jogászai segítenek a városlakóknak tájékozódni
jogi kérdésekben és a jogszabályok értelmezésében.

Városinfó
Közérthető kiadványt készítünk nyomtatott és online változatban a város lakóira vonatkozó aktuális
szabályokról és rendeletekről. Jogiszabályi szövegek helyett a lényeget emeljük ki érthetően,
kereshetően és naprakészen. Itt mindent megtalálhat, ami érdekli Önt: építési szabályok, zajrendelet,
adók, városi intézmények, szemétszállítás, fontos címek és telefonszámok, elérhetőségek, jogok és
lehetőségek problémás esetekben.
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Üvegzseb: hová megy a közpénz?

A közpénz közös pénz, a mi pénzünk: gazdálkodjunk vele felelős, átlátható módon!

Átlátható gazdálkodás
Szeretné tudni, mire költik a pénzét? Mi megszüntetjük a mindenkire tartozó adatok eltitkolását:
átláthatóvá tesszük a város gazdálkodását és a törvény szerint nyilvánossá a közérdekű adatokat.

Köz-beszerzés
A közbeszerzéseknek és együttműködési megállapodásoknak a város céljait kell szolgálniuk. A város
nevében megkötött szerződéseket felülvizsgájuk. A jövőben csak pontos elvárásokat és ellenőrzési
feltételeket tartalmazó szerződéseket kötünk, és következetesen számonkérjük a végeredményt.

Pályázatok
Professzionális módon megújítjuk az EU-s forrásokra való pályázást és közvetlen pályázatokkal
maximalizáljuk a lehívható összegeket. Átláthatóvá tesszük az önkormányzati pályáztatási rendszert.

Városi vagyongazdálkodás megújítása
Új alapokra helyezzük a városi vagyongazdálkodást. Átvilágítjuk a városi vagyongazdálkodásban
történteket, a jövőre nézve világos irányelveket és célokat fogalmazunk meg, majd átalakítjuk az
ellenőrzési és beszámolási rendszert is.

Városi pénzügyek
A Közüzemi Kft gazdálkodását felülvizsgáljuk, profittermelő tevékenységeket emelünk be a
tevékenységi körébe, hogy az éves állandósult 300 millió forintos veszteséget csökkenteni tudjuk.
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Irányítsuk együtt a várost!

Dunakeszit irányítsuk, mi, a lakosok, ne a NER Zrt. és annak üzletfelei. Olyan várost szeretnénk,
amelyben a lakosok és a civil szervezetek cselekvő szereplői az irányításnak.

Új irányítási rendszer
Átalakítjuk a tanácsnoki modellt: a városnak külügyi és társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnokok
helyett 5-6, valóban fontos területen van szüksége tanácsnokra. Ilyen lehet a közlekedés, fiatalok és
idősek képviselete, a városfejlesztés és a zöldprogram, a városüzemeltetés és vagyongazdálkodás.
A város tulajdonában lévő cégeket és intézményeket szakértők irányítsák, akik nyilvános célrendszer
és számonkérési mechanizmus szerint működnek.

Civil szervezetek bevonása
Jól működő helyi egyesületek számára tanácskozási jogot biztosítunk a bizottságokban és a városi
tanácsnokoknál. A tanácskozási jog adható és megvonható, a közösség számára nyújtott
hozzájárulás, aktivitás és szakértelem alapján.

Önkormányzati dolgozók
Az önkormányzaton belül normális életpályamodellt és új, modern vezetési stílust alakítunk ki (360
fokos kérdőív, belső pályáztatás, előrelépési lehetőség kialakítása, kedvezményrendszer
felülvizsgálata), amitől az önkormányzati munka vonzóbbá válik.

2019. szeptember 23.

8

Közösen rendet teszünk
Közrend és közbiztonság

Mindent megteszünk, hogy nyugalomban, biztonságban élhessünk itt. Megduplázzuk a közterületfelügyelők számát, és biztonságossá tesszük a szórakozóhelyek környékét. Egységes térfelügyeleti
rendszert alakítunk ki és megteremtjük a gyors reagálási képességet.

Közterület-felügyelet megerősítése
Megduplázzuk a városi közterület-felügyelők számát, rendszeres készenlétet teremtünk a forgalmas
helyeken, állomásokon. A városi közterület-felügyelet segítségével betartatjuk a közrendet a
szórakozóhelyek, az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek és vasútállomások környékén.

Polgárőrség és Rendőrség
Növeljük a Polgárőrség és a Rendőrkapitányság támogatását, elismerjük teljesítményüket, és javítjuk
a lakosság felé a közös kommunikációt.

Térfigyelő-rendszer fejlesztése
Egységes térfelügyeleti rendszert alakítunk ki és megteremtjük az azonnali reagálási képességet.
Növeljük a kamerák számát, javítjuk a felvételek minőségét, kialakítjuk a kerékpártárolók
távfelügyeletét.

Tűzoltóállomás
Az önálló dunakeszi tűzoltóság megteremtése a jelenlegi városvezetés adóssága a város felé. Mi
megteremtjük az önálló tűzoltóállomást Dunakeszin.
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Dunakeszi Zöldváros
Visszahozzuk az életet Dunakeszi utcáira, méltó és rendezett utcaképet és sok zöldfelületet
teremtünk. Óvjuk a környezetünket és a 21. századba vezetjük Dunakeszit!

Életet a városba!

Dunakeszi egy kisvárosból az elmúlt két évtizedben egy lakóparkokkal körülvett alvóvárossá vált, ahol
a hétvégi rendezvények mellett nem alakult ki és hiányzik a hétköznapi városi élet, funkciótlan lett a
belváros. Mi visszahozzuk az életet a városba, piaccal és sétálóutcákkal, rendezett városképpel és sok
fával és zöldfelülettel.

Zöldfelületek
Fásítási programot készítünk, ápolási és locsolási tervvel:
• Fát a gyermekeknek: minden Dunakeszire születő (dunakeszi lakcímmel rendelkező)
gyereknek (és elballagó diáknak) a város egy fát ültet és gondoz.
• Támogatott fásítás: Dunakeszi éghajlatához és talajviszonyaihoz illő ajánlott fatípusokat
nevezünk meg, faápolási tanácsokkal, és kedvezményes vásárlási lehetőségekkel.
• Fakataszter: a város fáinak állapotfelmérése és ápolása, a kivágott és elpusztult fák pótlása
• A közterületen álló fák brutális gallyazása helyett valódi faápolást fogunk végezni. A
fakivágási engedélyek betartását ellenőrizni fogjuk és elvárjuk a kivágott fák pótlását.
Térkő helyett gondozott zöldfelületeket fejlesztünk a városban és rendezzük az utak szegélyét,
árkokat, megszüntetjük a vadplakátolást.
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Újraéled a város
Visszahozzuk a főtérre a piacot, sétáló és bevásárlóutcákat alakítunk ki a városban. Megszervezzük
úgy a (bel)várost, hogy oda autóval, biciklivel, gyalog és busszal is úgy lehessen eljutni, hogy egyszerű
legyen vásárolni, másokkal találkozni, szórakozni és ügyet intézni. Gyerekeknek ugrálójárdát és
innovatív játszótereket építünk, a sportolásra vágyóknak futóköröket, szabadtéri edzőpályákat
alakítunk ki. Városi sportbajnokságokat szervezünk.

Városkép
Dunakeszi a megyei jogú városok után a legnagyobb város Magyarországon, de az utóbbi húsz év
alatt kialakult eklektikus és jellegtelen városkép nem méltó már Dunakeszihez. Mi rendezett és
városhoz méltó városképet alakítunk ki!
A városképben és Dunakeszi identitásában is alig vannak jelen a jellegzetes, ismert helyek, épületek,
terek. Városi lokálpatrióták segítségével elvégezzük a város jellegzetes helyeinek, épületeinek
azonosítását, ismertté tételét és fejlesztését.

Városközpont
Dunakeszin nincs igazi városközpont, de egy városnak kell, hogy legyen központja, ahol kulturális élet,
üzletek, sétáló- és bevásárló utcák vannak, ahol ott a piac és megoldott a parkolás és a
tömegközlekedés is.

Felelős állattartást Dunakeszin
Segítjük a városi állattartás kulturált fejlődését, támogatjuk a felelős állattartás érdekében
Dunakeszin dolgozó állatvédőket, a kutyás érdekvédelmi és ismeretterjesztő egyesületeket.
Számítunk együttműködésükre egy állatbarát önkormányzati hozzáállás kialakításában. A városi
kutyafuttató karbantartását rendszeressé tesszük és újabb kutyafuttatókat építünk. Fejlesztjük
Dunakeszi egyedülálló kutyás strandját.

Élhetőbb környezetet teremtünk

Élhetőbb környezetet teremtünk. Kezeljük a csapadékvíz-elvezetés évek óta halmozódó problémáit!
Rendszeressé és hivatalossá tesszük a légszennyezettség-mérést, a zöldhulladékos zsákok igénylése
pedig ingyenessé válik. Erősítjük az ellenőrzést és növeljük a büntetéseket a városban terjedő bűz és
szagok megszüntetése érdekében. Bevezetjük a biológiai szúnyogírtást, hatékony és környezetbarát
védekezésre térünk át.
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Levegőminőség
Rendszeressé és hivatalossá tesszük a légszennyezettség mérését, és támogatjuk a lakók méréseit is.
Megvalósítjuk a Levegő Munkacsoport ajánlását, tiltani és büntetni fogjuk a kerti égetést, de
támogatni fogjuk és elterjesztjük a házi komposztálást. Tiltjuk, ellenőrizzük és büntetjük a szennyező
anyagokkal való fűtést. Kezelni fogjuk a városban terjedő bűz és szagok problémáját, erősítjük az
ellenőrzést, és ha kell, növeljük a büntetéseket.

Csapadékvíz-elvezetés
Kezeljük a csapadékvíz-elvezetés évek óta halmozódó problémáit! A városban a kritikus pontokon az
önkormányzati képviselők és a lakók segítségével javítani fogjuk a vízelvezetést, szikkasztókat és
árkokat hozunk létre és állítunk helyre. Újraterveztetjük a város csapadékvíz-elvezetési rendszerét. A
város csatornázatlan részein elindítjuk a tervezést és a pályázati munkát. Célzott városi
beruházásokat indítunk az elvezető kapacitás növelése és fejlesztése érdekében. Bevonjuk a
lakosságot a védekezésbe: adókedvezménnyel, mérnöki tanácsadással, eszközökkel támogatni fogjuk
a szikkasztók építését és csapadékvíz-elvezetés javítását.

Hulladékkezelés
Eltöröljük a szemétdíjat! 2020-tól az önkormányzat átvállalja a háztartási hulladék elszállítási díját a
város lakóitól mindaddig, amíg a hulladékszállításban részt vevő állami cégek ezt lehetővé teszik. A
zöldhulladékos zsákok igénylése ingyenes lesz, valamint rendszeresen begyűjtjük az egyéb veszélyes
háztartási és elektronikai hulladékot is. Megszüntetjük a városkörnyéki szabálytalan szemétlerakókat
és rendezzük az inert tároló helyzetét.

Környezetvédelem
Az utak mértéktelen sózása helyett a környezetünket kímélő anyagokat használunk jégmentesítésre.
Duna-parti városként fontosnak tartjuk a szúnyogok elleni tervszerű, megelőző és környezetbarát
védekezést. Előnyben részesítjük a biológiai szúnyogírtást. Elektromos hajtású autók számára
töltőoszlopokat alakítunk ki.

Zajvédelem
A városi zajvédelmi tervet felülvizsgáljuk a közösségi tervezés segítségével, zajvédő falakat építünk és
erdősávokat telepítünk.

Állatvédelmi központ
Helyi állatmenhelyet alakítunk ki Dunakeszin, segítve az elkóborolt állatok gyors befogását, és a régi
vagy egy új gazda megtalálását. Támogatjuk a chipolvasók elterjedését a városban, és bevonjuk a
közterület-felügyeletet az elkóborolt háziállatok azonosításába és hazajuttatásába.

Új állattartási szabályok
Az ivartalanítás támogatásával és szaktanácsokkal segítjük a nem kívánt szaporulat csökkentését. A
kedvtelési célú állattartást újra szabályozzuk a városban, amihez figyelembe vesszük és beépítjük az
elmúlt évek társadalmi egyeztetései során beérkezett lakossági véleményeket. Szaktanácsokkal
segítjük a kezdő állattartókat a városban.
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Dunakeszi Zöldváros
Dunakeszi megtelt

Csillapítjuk Dunakeszi beépülését, mert Dunakeszi megtelt. Megőrizzük az értékeit és 21. századi
megoldásokkal modernizáljuk a várost.

Beépülés csillapítása
Nem építünk újabb lakóparkot a városban, mert Dunakeszi megtelt. A kiadott építési engedélyek
betartását ellenőrizzük, az eltéréseket számonkérjük és szigorítjuk a büntetést. Felülvizsgáljuk és
szigorítjuk a helyi építési szabályzatot a város élhetőbbé tétele és a városi fák és zöldfelület
megóvása érdekében.

Duna-part
A Duna-parton a természetközeli állapotokat tartjuk meg. Korlátozzuk a motoros vízi eszközök
forgalmát. Fejlesztjük a kutyás strandot, ahol a házi kedvenceinkkel együtt pihenhetünk és
sétálhatunk. A Duna mentén kerékpáros és sétaútvonalakat alakítunk ki, közösségi helyekkel és
szabadidős tevékenységekre alkalmas infrastruktúrával, WC és tisztálkodó helyekkel, szemetesekkel.

Repülőtér és lóversenypálya
A repülőtér és a lóversenypálya maradjon meg ilyennek, amilyen most. Maradjon meg zöldnek, a
város egy olyan szigetének, ami miatt jó élni Dunakeszin. A repülők szálljanak fel és le, a lovak
fussanak, mert ez a terület erre való. A repülőtér üzemeltetését vissza kell adni a nagy múltú
repülőkluboknak. Senkinek eszébe se jusson beépíteni se sportcsarnokkal, se jégcsarnokkal és főleg
ne lakóparkokkal!

Önfenntartó fejlesztések
Önfenntartó közintézményeket fejlesztünk, ahol a napelemekre és napkollektorokra, földszondákra
és hőszivattyúkra épülő energiaellátás nem szennyezi a környezetet és a víztakarékos megoldások
csökkentik a vízfelhasználást.

Közvilágítás
Gazdaságos és a városlakók biztonságát növelő közvilágítást alakítunk ki! A közvilágítás
karbantartását referenciával rendelkező, gyorsan reagáló karbantartó cégekre bízzuk. Kis
fogyasztású, erős fényű és megbízható lámpatesteket szereltetünk fel.

Internetes fejlesztések
Új funkciókkal bővítjük a Dunakeszi Appot, alkalmassá tesszük üzenetküldésre, időpontfoglalásra. A
lakók igényeit szolgáló, jól használható honlapokat fejlesztünk a városi intézményekben. Wi-fi
hálózatot hozunk létre az éttermek és boltok, állomások és megállók környékén. A városi
ügyfélszolgálati irodát fejlesztjük, egyszerűbb online ügyintézést biztosítunk. Okosvárost fejlesztünk:
okoskereszteződéseket, digitális táblákat, okoszebrákat és tájékoztató oszlopokat telepítünk.
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Odafigyelünk a városra

Odafigyelünk a városra
A közösség, az odafigyelés ereje működik. Mi odafigyelünk a városlakók igényeire, hogy Dunakeszin
jó legyen élni.

Egészségben és méltóságban élni

Szakszerű, gyors, modern egészségügyet teremtünk, hogy a betegek meggyógyuljanak, az
egészségesek pedig maradjanak egészségesek. Felemeljük az elesetteket, elismerjük és támogatjuk
az adakozók, segítők munkáját.

Egészségügy
Napi 24 órás orvosi és gyerekorvosi ügyeletet és ellátást hozunk létre a hét minden napján.
Modernizáljuk az orvosi rendelők időpontfoglalását, javítjuk a telefonos foglalási rendszert és
mellette megteremtjük az online időpontfoglalást is. Önkormányzati bérlakással segítjük a városban
letelepedő orvosokat és egészségügyi dolgozókat, így javítva az üres állások betöltését és a várólisták
csökkentését Dunakeszin.

A közösség ereje
Értékké tesszük az adakozást, elismerjük és díjazzuk a rászorultakat támogató városlakók
tevékenységét. Megduplázzuk a lakossági adományokat: a szolidaritás jegyében megduplázzuk a
városi jótékonysági szervezeteknek nyújtott lakossági támogatásokat. Folytatjuk és kiterjesztjük az
iskolakezdést segítő adakozást. A város által felügyelt ételdobozokat és szabadfogast hozunk létre.

Szociális támogatások növelése
Megemeljük a szociálisan rászorultak és az egyedülálló idősek támogatását. Megerősítjük a városi
családsegítő központot. Alapítványokon keresztül támogatjuk a védőnők, gondozók és szociális
munkások munka- és életkörülményeit.

2019. szeptember 23.

14

Odafigyelünk a városra
Átmeneti támogatások
Átalakítjuk a krízishelyzetbe kerültek támogatási rendszerét és átmeneti szükséglakásokat hozunk
létre a városban.

Lakhatás és fűtés mindenkinek

A méltóságteljes, megfizethető lakhatás közös célunk, amit az alábbi lépésekkel meg tudunk
valósítani.

Panelprogram: valódi rezsicsökkentés
Újraindítjuk a panelprogramot, felújítjuk és energiahatékonnyá tesszük a város panelházait. Egy
felújítással akár 50%-os energiamegtakarítás is elérhető lehet.

Bérlakásprogram
Bérlakásokat építünk a Dunakesziért dolgozó pályakezdő pedagógusoknak, rendőröknek,
egészségügyi dolgozóknak és a rászorulóknak.

Életjáradék lakásért
Továbbfejlesztjük a város életjáradék-programját, az életjáradékot a városi ingatlanárak
növekedéséhez igazítjuk.

Méltányos lakhatás
Dunakeszin nem lesz kilakoltatás. Odafigyelünk a szorult helyzetben lévőkre, és segítségként
méltányos áron megveszi az önkormányzat a lakást, és a lakók az ingatlanban maradhatnak
bérlőként. További segítségként csődgondnokot és jogsegélyszolgálatot biztosít az önkormányzat.

Fűtés
Csökkentjük a távfűtés díját, mert lefaragjuk a városi fűtőmű költségeit és megszüntetjük a
keresztfinanszírozást. A csökkenést költségvisszatérítésként kapják vissza a lakók a következő évben.
Dunakeszi gáz- és fafűtéses házaiban helyiadó-kedvezménnyel támogatjuk a napelemek és
napkollektorok telepítését.
Fával támogatjuk és segítjük a rászorulókat abban, hogy ne kényszerüljenek szennyező anyaggal
fűteni, de szigorúan tiltjuk és büntetjük a szennyező anyagokkal való fűtést. Helyiadó-kedvezménnyel
támogatjuk az elavult fűtési rendszerek modernizálását.
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Közlekedés: csináljuk okosan

Fejlesztjük a közösségi közlekedést. Előnyben részesítjük a tömegközlekedést és a károsanyagkibocsátás mentes közlekedési módokat.

Nem hagyjuk magára!
Közlekedési információkkal bővítjük a Dunakeszi Appot, így gyors, online tájékoztatást adunk
Dunakeszi és környéke váratlan forgalmi eseményeiről, például a jelentős vonatkésésekről vagy
balesetekről.

Közösségi közlekedés: buszjáratok és vonatok
Sűrítjük a városi buszjáratokat és a megállókat, bekötjük az eddig elhanyagolt városrészeket a
tömegközlekedésbe. Kis és közepes méretű buszokkal gyorsabb és rugalmasabb közösségi
közlekedést hozunk létre. Iskolabuszokat és edzőjáratokat szervezünk. Továbbfejlesztjük az éjszakai
buszjáratot: a főbb csomópontokban is lesz megálló, péntek éjjel is járni fog az éjszakai járat.
Mérni és ellenőrizni fogjuk a MÁV menetrend pontosságát és a vonatok által okozott zajterhelési
szintet. Párbeszéddel, de ha kell, nyomásgyakorlással elérjük a szolgáltatás minőségének javítását és
a zajterhelés csökkentését. Akadálymentessé tesszük a váci fővonalra eső vonatállomásokat
Dunakeszin, felújítjuk az állomások környékét és a várókat, könnyítjük az átszállást.

Autós közlekedés: Dunakeszi nem átjáróház!
Csökkentjük a városon áthaladó forgalmat, mert Dunakeszi nem átjáróház! Könnyítjük és gyorsítjuk a
kijutást a városból. Kiterjesztjük a 30-as zónákat és a lakó-pihenő övezeteket. Újragondoljuk és
biztonságossá tesszük az iskolák körüli közlekedést, növeljük a szülők által használható parkolóhelyek
számát. Szupertraffipaxokat telepítünk a nagy forgalmú utakra. Bővítjük az utak áteresztő képességét
Budapest felé. Elérjük a káposztásmegyeri vasúti aluljárón áthaladó forgalom felgyorsítását, a régi 2es út körforgalmainak bővítését. Vásárlást és ügyintézést segítő parkolási rendet alakítunk ki,
parkolóhelyekkel az infrastrukturális csomópontokban.

Kerékpározás: gyorsan és egészségesen
Kerékpáros paradicsomot teremtünk a Budapest-Vác kerékpárúthoz kapcsolódó helyi kerékpárutak,
leágazások, pihenőhelyek és szervízpontok építésével és karbantartásával. Megépítjük a Dunakeszi
kerékpáros körgyűrűt és a városi kerékpárút-hálózatot. Egyszerűbb és kevésbé veszélyes
vonalvezetést alakítunk ki. Az állomásokon, közintézményeknél fedett, bekamerázott
kerékpártárolókat létesítünk. Helyiadó-kedvezményt nyújtunk a boltosoknak, kereskedőknek,
vendéglátósoknak, akik kerékpártárolót létesítenek az üzletük előtt.
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Minőségi oktatás helyben: gyermekeink jövője

Gyermekeink jövőjét minőségi oktatással tudjuk biztosítani. Mi ezt helyben, Dunakeszin fogjuk
megteremteni.

Új középiskolákat Dunakeszin
Támogatjuk, hogy végre újabb közép- és általános iskolák létesüljenek Dunakeszin, eltűnjenek a
konténerek a város iskoláiból és több ezer dunakeszi gyerekeknek ne kelljen más város iskoláiba
utazni minden nap. Iskolabuszokat és edzőjáratokat szervezünk: önkormányzati buszokkal segítjük a
diákok iskolába és edzésre járását.

Önkormányzati bérlakás és támogatások
Kiemelten támogatjuk városunk pedagógusait, önkormányzati bérlakással segítjük a pályakezdő
tanárokat. Kedvezményes önkormányzati kölcsönnel segítjük a minőségi oktatást végző
pedagógusokat. Amennyiben a hitel felvevője teljesíti a feltételeket, és városi iskolában vállal
munkát, a hitel egy részét elengedjük.

Iskolák támogatása
Dunakeszinek jobban kell segítenie az iskoláit, így 2020-tól tízszeresére emeljük az iskolai
alapítványok önkormányzati támogatását. Lesz forrásuk eszközöket vásárolni, rendezvényeket
szervezni, gyerekeket és tanárokat segíteni, vagy karbantartást végezni. Testvérvárosainkkal és a
német nemzetiségi önkormányzattal együttműködve megerősítjük a német nyelv tanítását a városi
iskolákban.

Közétkeztetés: minőségi menza
A korábbi évek rossz minőségű étkeztetése helyett olyan menüs menzát alakítunk ki, ahol legalább
kétféle menüből lehet választani, és az ételeket helyben, helybeli és természetes alapanyagokból
főzik.
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