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Befejeződött a XVIII. kerület egyik legnagyobb beruházása, 
Pestszentimre városközpont megújítása. A beruházás keretében 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és konzorciumi partnerei több mint 800 millió forintot 

fordítottak a városrész szebbé, élhetőbbé, funkcióiban gazdagabbá 
tételére, melyből mintegy 500 millió forint volt az uniós forrás. 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 

mai napon ünnepélyes keretek között megtartotta a „Pestszentimre városközpont 
megújítása” című projekt zárórendezvényét. 

 
A rendezvényen Tarlós István, Budapest főpolgármestere kiemelte a fővárosi 
szinten is jelentősnek számító XVIII. kerületi fejlesztéseket. 

Pestszentimre népessége az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt. Ezt a 
növekedést azonban nem követte az infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatások 

bővítése. Ezért különösen fontos, hogy a megújult közösségi ház és a 
hozzákapcsolódó szolgáltató épület egyidejűleg bővült – mondta Tarlós István. 
Kiemelte: a városvezetés célja, hogy a történelmi városrészekkel együtt a külső 

kerületek is fejlődjenek. Jelezte: a XVIII. kerület számíthat a fővárosra, amit 
számos beruházás támogatása igazol. Példaként említette a Béke tér felújítására 

megszavazott fővárosi forrásokat, a 90 kilométernyi csatornahálózat kiépítését 
és a közlekedési fejlesztéseket. 
A főpolgármester a további fejlesztésekkel kapcsolatban kijelentette: Budapest 

fejlesztési terveiben még jelentős tartalékok vannak. „Sokat hallhatunk arról, 
hogy ma Budapest egész jól működtet, de nem fejleszt. Anélkül mondják ezt, 

hogy valaki is sorra venné, mik a futó projektjeink, mik az előkészített 
projektjeink, és hogyan viszonyulnak ezek a fejlesztések a korábbi ciklusban 
megvalósított beruházásokhoz.” A jelenlegi városvezetés fejlesztéseit sorolva 

hozzátette: a 4-es metró átadása, az 1-es és 3-as villamosvonal fejlesztése vagy 
a budai fonódó villamoshálózat fejlesztése jelenleg is futó projektek, 27 

budapesti nagyprojekt pedig előkészítés előtt áll. 
 
 

 
 

 



Ughy Attila polgármester ünnepi beszédében megerősítette, hogy ez „a kiemelt 
városfejlesztési program azt bizonyítja, hogy komoly sikereket akkor érhetünk el, 

ha tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Ma már a budapesti 
városvezetők legfontosabb kívánalma és feladata az itt élők komfortérzetének 
biztosítása.”  

 
Kucsák László alpolgármester az új komplexum közösségi jelentőségét 

hangsúlyozta: „Ez az épület más és jóval több a helyi közösség számára, mint 
egy újonnan elkészült beruházás. Hiszen a ház, ahol vagyunk, már igen régóta 
fontos Pestszentimre művelődéstörténetében, hiszen korszakonként megújul az 

itt élők értékteremtő közös akaratának, cselekedeteinek köszönhetően.” 
 

A beruházásokat Ughy Attila polgármester, országgyűlési képviselő, Kucsák 
László alpolgármester, országgyűlési képviselő és dr. Lévai István Zoltán 

alpolgármester adta át jelképesen a városrész lakóinak.  
 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés legfontosabb elemeként 

több mint 300 millió forintból megújult és másfélszeresére bővült a 
Pestszentimrei Közösségi Ház. A közlekedési és parkolási gondok megoldására új 

parkolókat, járdákat és gyalogátkelőhelyeket alakítottak ki a településrész 
központjának számító Nemes utcában. 
Itt a fejlesztések révén új üzletház is épült, megújult a római katolikus templom 

és a baptista imaház, a pestszentimrei Hősök tere, valamint a művészeknek és 
civil szervezetek programjainak otthont adó Imre-ház.  

 
A városvezetés a projekt megvalósítása során mindvégig fontosnak tartotta, 
hogy a városrész lakossága minél inkább magáénak érezze a fejlesztéseket. 

Ezért az építési beruházásokon túl nagy hangsúlyt fektetett a lakosság megfelelő 
tájékoztatására. A fejlesztések eredményessége és hosszútávú fenntarthatósága 

érdekében a városvezetés, valamint a projekt kivitelezéséért felelős 
szakemberek a civil szervezetek bevonásával valósították meg a szükséges 
átalakításokat, fejlesztéseket. A projekt keretében az építési beruházásokkal 

párhuzamosan számos közösségi program is megrendezésre került. 
  

A projekt azonosító száma: KMOP-5.2.2/B-09-2f-2011-0001 
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