Velence polgármestere
Koszti András polgármester 48 éves, a főiskola elvégzését követően a vállalkozói szférában
tevékenykedett, elsősorban a távközlés és az informatika területén. 2014. október 13-án
választották Velence Város polgármesterévé. Az önkormányzati választáson a korábban 20
évig regnáló városvezetőt sikerült legyőznie.
Koszti András új alapokra helyezte a település rendezvénykoncepcióját, a helyi TDM
szervezettel karöltve Velence a minőségi programok helyszínévé vált, nemcsak a nyári
főszezonban, de az ősztől tavaszig terjedő hónapokban is. A Velencei Karnevál immár
határokon túlról is vonz látogatókat februárban, miközben az EFOTT korábban
vándorfesztiválként működő karavánja is itt talált állandó otthonra, 2019 júliusában immár 8.
alkalommal kerül itt megrendezésre a nemzetközi hírű fesztivál. Ezért nevezik Velencét az
EFOTT ideje alatt az ország, sőt a Kárpát-medence ifjúsági fővárosának. Ezen kívül
rendszeresen visszatér Velencére a Tour de Hongrie profi kerékpáros körverseny, s más,
nemzetközi élsport eseményeknek is jó házigazdája volt az elmúlt esztendőkben a város.
Koszti András regnálásához fűződik Velence igazi áttörése az oktatás területén is, hiszen 2018ban a Zöldliget Általános Iskola gimnáziummá bővült, majd a Testnevelési Egyetem Vízisport
és Rekreációs Képző Központjának 2019 májusi átadásával az ország legújabb és egyben
legkisebb egyetemi városává is vált.
Az egyéb beruházások tekintetében – a teljesség igénye nélkül – ki kell emelni a velencei
kerékpárút-szakasz komoly fejlesztéseit, a Bence-hegyi kilátó megépítését (a kilátótorony 2018
márciusi átadása óta az ország egyik legkedveltebb kiránduló célpontjává vált), valamint az
intézményi felújításokat. A Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése elnevezésű,
közel fél milliárdos projekt keretében két közpark, a babák rózsaparkja és a Hősök parkja
teljesen megújul, igazi családi szabadidős paradicsommá válik új utcabútorokkal,
okospadokkal, játszóterekkel, fitnesz parkrészekkel, tájékoztató táblákkal, út- és
járdafelújításokkal, biztonsági kamerarendszer kiépítésével, továbbá a parkok teljes
zöldfelületének fejlesztésével.
Koszti András munkája egyértelmű elismerése, hogy – Fejér megyében elsőként - 2017-ben
elnyerte az „Év Polgármestere” díjat, amit a Városi Polgármesterek Randevúján,
Balatonfüreden vehetett át a rendező Szféra Kft országos internetes szavazása eredményeképp.

