Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2011. évi működéséről
Megtörtént valamennyi nagy pályázatunk lezárása. Ez magába foglalta a helyszíni záró
szemléket, a szükséges hiánypótlásokat, a garanciális javításokat és a pénzügyi zárást. Minden
rendben zajlott, az átlagnál kevesebb hiánypótlásnak kellett eleget tennünk. A tervezetnél
kevesebb pénzből valósultak meg beruházásaink, így kevesebb önerőt kellett biztosítanunk,
kevesebb hitelt kellett felvennünk. A KMOP-3.1.1/A-2008-0006 „Pilisi Zöldút” pályázatunk
önereje 2.804.544 Ft volt, melyhez 14.929.614 Ft támogatás társult, így 17.734.158 Ft
fejlesztést tudtunk aktiválni, nagyrészt Dobogókőre. A KMOP-2.1.1/B-2009-0025
„Belterületi utak fejlesztése” pályázatunk önereje 37.178.264 Ft volt, melyből 36.876.017 Ftot hitelből (25 éves futamidővel, 5 év múlva kezdjük el törleszteni) biztosítottunk, a
támogatás összege 86.749.289 Ft volt, így az aktivált összérték 123.927.553 Ft lett (ebből a
Tavasz utca 87.952.887 Ft, a Kossuth Lajos utca 35.974.666 Ft). A KMOP-5.2.1/A-09-20090040 „Faluközpont fejlesztése” pályázat önrésze 13.636.519 Ft volt, melyből 13.245.458 Ft-ot
hitelből (10 éves futamidővel, 3 év múlva kezdjük el törleszteni) fedeztünk, a támogatás
összege 58.546.163 Ft volt, a projekt elszámolható összköltsége így 72.182.682 Ft volt.
Megépültek és átadásra kerültek a forgalomcsillapító szigetek és gyalogátkelőhelyek a
hozzájuk kapcsolódó közvilágítás bővítéssel. A megvalósult beruházások a következők
voltak:
- az 11108. j. út-1111.j. út csomópontban 3 gyalogátkelőhely kialakítása, melyből 2 db
középszigettel kiépített, közvilágítás bővítéssel és járdakorrekcióval,
- az 11108. j. úton a Polgármesteri Hivatal előtt gyalogátkelőhely kiépítése közvilágítás
átalakítással,
- az 1111. j. úton a Pomáz felöli és a Dobogókő felöli belépési pontokon településkapu
kiépítése közvilágítás bővítéssel.
A beruházások összköltsége 33.544.564 Ft lett, melyből önkormányzatunk önrésze, a 2009ben a Közlekedésfejlesztési Kordinációs Központtal aláírt megállapodásnak megfelelően
5.031.685 Ft (15%) volt. Az önrésznél 2.065.030 Ft tervezési költséget számoltunk el,
valamint összesen 2010-ben 327.970 Ft-ot, 2011-ben 2.638.685 Ft-ot fizettünk be.
Tisztítható és karbantartható vízátereszeket építettünk a Forrás utca végén az erdészeti
szérűskert után, valamint az alsó-Dobogókői úton. Megtörtént az alsó-Dobogókői út bevezető
szakaszának a helyreállítása és javítása is.
Több helyen az utak melletti vízelvezető árkokat mélyítettük illetve helyreállítottuk.
A Magyar Közút felújította a Dera patakon átívelő régi kőhidunkat.
Az önkormányzat problémamentesen üzemeltette intézményeit, a nemzetiségi óvodát és az
általános iskolát, a Közösségi Házat és a tájházat, a Polgármesteri Hivatalt és a Szlovák
Házat, és a védőnői szolgálatot.
Önerőből áthelyeztük az óvodai játszóteret a hivatal mögötti területről az iskolai játszótér
mögé, a szabványoknak megfelelően felújítva a játszóeszközöket és kialakítva az új helyüket.
Az önkormányzat dolgozóinak és közmunkásainak munkájával teljesen felújítottuk az
általános iskola ebédlőjét.
Az általános iskolában asztalos karbantartási és javítási munkákat végeztünk,
intézményeinkben megtörténtek a szükséges belső festések.
Cserélni kellett a Polgármesteri Hivatal és Szlovák Ház elhasználódott és javíthatatlanul
elromlott gázcirkóit.
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közreműködésével Dobogókőn felújításra került a nyilvános
WC, a parkoló előtti körágyás a zászlórudakkal és a térkép előtti terület. A parkoló és a
Bohém tanya közötti területre homokozó került, cölöpkerítéssel elválasztva a zöldparkolótól.

Dobogókő közterületeire 10 db egyedi, saját készítésű pad, 20 db útbaigazító tábla és több
kresztábla került kihelyezésre. Az alsó parkolóból a szánkópályához egy széles gyalogút lett
kialakítva, valamint egy, a biztonságot növelő sövénykerítés épült az út mellé. A Kft. a
közterületek karbantartásához és a nagyrészt kertészeti jellegű vállalkozási tevékenységéhez
igénybe vette az önkormányzat közmunkásait is. A Kft. által üzemeltetett közvécé bevétele az
elmúlt évekhez képest kb. a nyolcszorosára, a parkolók üzemeltetésének nettó bevétele a
másfélszeresére nőtt.
Önkormányzatunk a különböző közmunkaprogramok keretében 18 közmunkást
foglalkoztathatott rövidebb hosszabb ideig. Legtöbbet az értékteremtő munka keretében 10 főt
májustól október végéig 5-t, májustól december végéig 5-t. A hosszú távú közmunka keretén
belül (3 hó napi 8 óra) további 1 főt. December 9-től a téli közmunka keretében 2 hónapig 6
főt napi hat órában tudunk alkalmazni. Általában bérük és járulékaik 75 %-ának
támogatásával.
Az önkormányzat közmunkásaival, közhasznú tevékenység keretében segítséget nyújtott a
dobogókői Siketek Mária kegyhely felújításához, a Petőfi utcai leégett ház helyreállításához
és a Pálos közben lévő ingatlan ivóvíz ellátási problémájának megoldásához.
Az önkormányzat anyagilag is támogatta a Fánkfesztivál megrendezését, megszervezte és
nyereséggel rendezte meg a Pilisi Klastrom Fesztivált. Méltó módon megtartottuk nemzeti
ünnepeinket és helyi ünnepeinket (gyertyagyújtás, idősek napja). Az egyházzal, a nemzetiségi
önkormányzatokkal, intézményeinkkel és civilszervezetekkel közösen programokat
szerveztünk és bonyolítottunk le (pl.: Cirill-Metód ünnep, búcsúsok fogadása, III. Béla
királyra emlékezés – klastrom nap, Szent Erzsébet ünnepe – családév, kiállítások, koncertek,
adventi programok, stb.).
Életben tartottuk és fejlesztettük testvérközségi kapcsolatainkat.
Kézdiszentkereszti
falunapokon járt egy küldöttség, mely a hivatal dolgozóiból és képviselőkből állt. Falunk
lakóiból álló zarándokcsoport járt Kézdiszentkereszten és együtt zarándokolt el
testvérközségünk lakóival a Csíksomlyói búcsúba. Kézdiszentkereszti futballcsapat töltött el
egy sportos hétvégét Pilisszentkereszten. Kölcsönösen részt vettünk Nagyölved vezetőivel és
lakóival egymás ünnepségein. Közvetlen segítséget nyújtottunk a pomázi önkéntes
tűzoltókkal a nyári nagyölvedi katasztrófahelyzetben. Találkoztunk a Pilisszentkeresztre
látogatott blatnéi csoportokkal, a Sarfiankával és a focicsapattal.
A jegyző irányításával lebonyolítottuk a 2011. január 9-re kitűzött területi és országos
kisebbségi önkormányzati választás települési szintű részét, a 2011. évi népszámlálást, és nem
utolsósorban az időközi önkormányzati képviselők és polgármester választását.
Az önkormányzat 2011 évi feladatait nagyon takarékosan gazdálkodva, működési hitel
felvétele és ingatlan eladása nélkül tudta teljesíteni, egyedülálló módon kistérségünkben.
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