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Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-

testülete a mai napon elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetésre vonatkozó 

rendeletét és ezzel együtt döntött az adósságkonszolidáció keretében történő értékpapír 

visszavásárlásokról. A költségvetés megalkotása kapcsán kiemelendő, hogy a XVIII. 

kerület, Ughy Attila polgármester vezetésével egy sikeres időszakot hagy maga mögött az 

adósságrendezés területén is.  

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre polgármestere, Ughy Attila által 

irányított városvezetés, működése kezdete óta feszes, felelős és precíz gazdálkodást folytat. 

Ennek köszönhetően az Önkormányzat, már a kormányzati adósságkonszolidációt megelőzően 

önerőből törlesztett 450 millió forint rövidlejáratú hitelt. 

A képviselők a polgármester előterjesztéséből ismerhették meg az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetését. Az igen alapos körültekintéssel megalkotott büdzsé alapját az adta, hogy az 

állami adósságátvállalás új korszak indítását teszi lehetővé a kerületnek. Így az 

önkormányzatnak nagyobb fejlesztési mozgástere lesz a beruházások megvalósításánál, ami 

lendületet biztosít a pályázatokhoz. Ezen keresztül több lehetőség nyílik a helyi vállalkozások 

megerősítésére, fellendítésére, a gazdaság növekedésére. 

 

Ezekhez az eredményekhez kapcsolódott az önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásáról 

szóló beszámoló is, amelyet a Képviselő-testület szintén elfogadott. A tájékoztatásból 

egyértelműen kiderült, hogy a hatékony működéshez nélkülözhetetlen a jó és ügyfelekkel 

együttműködő adópolitika, hiszen az önkormányzat bevételeinek jelentős részét a helyi adókon 

keresztül realizálja. A 2013-as eredményesség hátterében meghúzódik az az ügyfélbarát 

adóhatósági ügyintézési rendszer, melyet a hivatal 2012-től különböző szakmai törekvésein 

keresztül valósít meg. Ez az ügyfélkapcsolati kultúraváltás hozzájárul a kerületi adózási morál 

pozitív változásához.  

Galgóczy Zoltán fővárosi küldött beszámolójában előtérbe helyezte a kerületben 2013-ban 

megvalósult fejlesztéseket és örvendetesnek nevezte a felerősödő civil aktivitásokat. Rávilágított 

arra a tényre, hogy a XVIII. kerületben soha ennyi és ilyen nagyságrendű fejlesztés nem volt, 

mint amennyi az elmúlt időszakban létrejött. Kiemelte többek között a csatornázási (BKISZ - 

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése) projektet, gyalogos átkelőhelyek létesítését, az 

új 236 elnevezésű buszjárat indítását, a 198-as autóbusz vonalán – lakossági igény alapján – 

létesített új buszmegállókat, de komoly előrelépésként említette a Fővárossal közös tulajdonú 

ingatlanok megvásárlását. Jelentős eredmény a Tér_Köz elnevezésű fővárosi pályázatokon 

elnyert közel 200 millió forintos vissza nem térítendő támogatási összeg is, amelyből a Béke tér, 

valamint a Lakatos lakótelep közösségi tereit fejleszti, alakítja ki az Önkormányzat. 
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