Az Önkormányzat Gazdasági Programjának (2006 – 2010) teljesülése
Lendvai József polgármester beszámolója

Infrastruktúra fejlesztése
a) Közlekedésbiztonság növelése a fıutakon
- A Pomázi út - Fı út - Dobogókıi út csomópontba gyalogátkelıhely kialakítása, melybıl 2
db középszigettel kiépített (+közvilágítás bıvítése).
A belépési pontokon, a Pomázi út elején és a
Dobogókıi út végén településkapu kiépítése és
közvilágítás bıvítés.
Tervezés megtörtént, kiépítésre megállapodás
van aláírva 2010-es teljesítésre, ami a közbeszerzés elhibázása miatt 2011 tavaszára tolódott. Az elnyert támogatás mértéke a beruházások 85%-a, 27.115.000 Ft, önerı 4.785.000
Ft, melybıl 2.393.000 Ft már rendezve lett.
Gyalogátkelıhely lett kiépítve a Polgármesteri
Hivatal elıtt, közvilágítás bıvítéssel.
Megépült a Felsı-kocsma alatti részen a
buszmegállót a Cserfa utcával összekötı, járdaszakasz, valamint a csomópont melletti parkon átvezetı kerékpárút- és gyalogút szakasz.
b) Dobogókıi út végi buszöböl pár kiépítésének engedélyes terve elkészült.
c) Gyalogos közlekedés biztonságának növelése az iskola-óvodához vezetı utakon. – A Mester utcában egyoldali járda épült ki az iskolától
a Béke utcáig (3.000.000 Ft).
- A Mester utca burkolatának felújítása pályázat
révén
megtörtént
(teljes
költség:
14.462.631,- Ft, támogatás: 7.000.000 Ft,
önerıbıl fejlesztési hitel: 7.000.000 Ft).
- Béke utca és a Rákóczi utca felújításának
engedélyes terve elkészült.
- Fel lett újítva a postával szemközti Pálos-köz
(1.500.000 Ft).
- Felújítottuk kishídjainkat.
d) a Fı út páros oldalán a járda felújításra
került térkı burkolattal.
e) Engedélyes terv készült a falun átmenı
kerékpárútra (a Pilisszántói út végétıl a Kakas-hegyig, teljes bel és külterületi szakaszra).
f) Belterületi mellékutak aszfaltozása, felújítása – Engedélyes terv készült a Tavasz utcára,
a Kossuth L. utcára, az Erdısor utcára ás a
Hársfa utcára.
Mart aszfaltos út épült ki a Klastromig a Pataksor folytatásaként (1.200.000 Ft).
Pályázat révén megépült a Tavasz utca komplexen a teljes hosszában, a Kossuth L. utca
380 m-es hosszban ( a két utca építésének
bruttó összköltsége 124.192.000 Ft, ebbıl

támogatás: 86.934.400 Ft, önerı fejlesztési
hitelbıl: 37.257.600 Ft).
g) Murvás parkoló lett kiépítve a temetı mellett az ott lévı sitt elszállítása után pályázati
pénzbıl (80%-os támogatás).
Önkormányzati intézmények felújítása
Óvoda: világítás korszerősítés, teljes belsı
festés és mázolás, folyamatos karbantartás;
nagy terem padlózat csere, bútor és eszközbeszerzések, bejövı vízvezeték teljes cseréje,
ablakcsere. Konyha áramellátásának leválasztása, korszerősítése, fızıüstök cseréje.
Iskola: világítás korszerősítés, főtés korszerősítés, tetıcsere szlovák terem fölött és javítások (~3.000.000 Ft), teljes belsı festés, 10
db számítógép beszerzése, bútor és eszközbeszerzések, kıkerítés építése.
Közösségi Ház: világítás korszerősítés, főtés
korszerősítés, teljes belsı tatarozás, festés és
mázolás, könyvtárterem és olvasóterem teljes
felújítása padlózat csere, bútorcsere, teraszok
lefedése, könyvállomány évi 300-400.000 Ftos bıvítése, színpad felújítása.
Tájház:
külsı-belsı
tatarozás,
festésmázolás, állomány leltározása, hátsó kapu
készítése, rendszeres nyitva tartással mőködésének újraindítása és hivatalossá tétele.
Szlovák Ház: tanácsterem felújítása, padlózat
cseréje, függönyök cseréje, festés-mázolás,
iroda leválasztása Kft. részére, kazáncsere.
Polgármesteri Hivatal: energia korszerősítés
napelemes rendszer kiépítésével. Informatikai
rendszer bıvítése gépek vásárlásával.
Szolgálati lakás: az iskola melletti szolgálati
lakás teljes felújítása (2.000.000 Ft) és átadása használatra a kisebbségi önkormányzatoknak.
Közszolgáltatások színvonalának javítása
a) Vízhálózat rekonstrukciója: ki lett cserélve
a Mester utca, a Pomázi út (Tavasz utca szolgalmi út része is) és a Kossuth L. utca gerincvezetéke és házi bekötései.
b) Elektromos hálózat korszerősítése: a Mester utcában és Petıfi utcában történt meg. Az
Erdısor utca villamos hálózatának terve elkészült.
c) Szelektív hulladékgyőjtés bıvítése házhoz
menı hulladékgyőjtéssel.
d) Kábeltévı hálózat és a fejállomás korszerősítése megtörtént. Szolgáltatás bıvítés csator-

nák számának növelésével és a hálózaton elérhetı internet és telefonos szolgáltatás bevezetésével.
e) E-közigazgatási rendszer bevezetésének
megteremtése a Polgármesteri Hivatalban.
Kistérségi szintő hálózathasználat, honlap fejlesztés és iktatóprogram használata.

a) Zárt csapadékvíz csatorna épült a Tavasz
utcában, az utca építésekor. Vasbetonelemekbıl, járható, 10 t tengelyterheléső fedlapokkal,
„zárt” csapadékvíz elvezetés épült ki a Kossuth
L. utca új építési szakaszán a Dera-patakig.
Zárt csatornává lett átalakítva az Egészségház
elıtti mély, köves nyitott árok. Valamennyi
pályázat révén valósult meg.
b) Engedélyes terv készült a Fı utcai, mindkét
oldali zárt csapadékvíz csatornára.
c) Földes árok készült a Klastromhoz vezetı
mart aszfaltos út, valamint a temetı melletti
parkoló védelmére és csapadékvíz elvezetésére.
d) Külterületi záportározó engedélyes terve
készült a Dera-patak belépı szakaszára.
e) Árvízi védekezı és helyreállító tevékenységet végeztünk a Dera- és a Kovácsi-patakon.

zösségi játszótér épült a Polgármesteri Hivatal
mögötti területen. Térfigyelı rendszer épült ki
négy kamerával. A fejlesztések bruttó költsége: 73.000.000 Ft, a támogatás: 59.100.000,
önerı: 13.900.000 Ft.
Közterületeinket az év minden szakában folyamatosan karbantartottuk.
c) A Fı utcai faluképet a járda felújításával és
a hársfa fasor revitalizációjával javítottuk.
d) Turisztikai fejlesztés a Tájház újbóli megnyitása és üzemeltetése. Évente megrendeztük a Pilisi Klastrom Fesztivált több ezer érdeklıdıt idevonzva. A fesztivált kiterjesztettük
Dobogókıre is.
e) Turisztikai információs pontot hoztunk létre
WEB-kioszk telepítésével a Szent Erzsébet
Parkban. Új információs táblákat helyeztünk
ki.
f) Közös kiadványt jelentettünk meg az Egyházzal és a Polgári Körrel a Ciszter Apátságról.
Elkészítettük a Klastrom területének a geodéziai kimérését. Tanulmányterv készült a Klastrom
projekt
megalapozására.
Pilisszentkeresztre került Gertrúdis királyné
síremlékének rekonstrukciója.
g) Folyamatosan karbantartottuk a focipályát.
Viseltük az öltözıépület üzemeltetésének költségeit. Felújítottuk a nézıtéri padokat.

Dobogókı fejlesztése

Támogatások

a) Közterületeinek és közparkjainak folyamatos karbantartása minden évben. Pályázati
úton fel lett újítva a Gerinc-sétány és meg lett
hosszabbítva a sípálya fogadó helyéig. Kıburkolatot kapott a központi kilátó. Fel lett újítva
a Pihenı-sétány elsı szakasza. Gallyazási,
parkosítási munkálatok folytak a Pihenı sétányon. Erdei bútorok, információs táblák és
útbaigazító táblák kerültek ki a fejlesztett területekre.
A
fejlesztések
összértéke:
17.624.658 Ft, önerı összege: 2.786.458 Ft,
támogatás összege: 14.838.200 Ft. Megtisztítottuk az építési hulladéktól a Napsugár utca
végén lévı sétány elejét, valamint elbontattuk
a volt posta épületének beton alapját. Új fa
szemetesek kerültek ki a központi parkoló
környékén. A buszvárókat felújítottuk.
b) A murvás parkoló ki lett bıvítve és fel lett
újítva. A murvás és az aszfaltos utak kátyúzása évente megtörtént.
c) Dobogókı fejlesztési tanulmányterve elkészült.

a) A temetı folyamatos karbantartása és
együttmőködés az Egyházzal a közös üzemeltetésben. Közös ünnepek és rendezvények
szerveztünk az egyházzal. Helyi kegyhelyek
(Szentkút, kálvária) fenntartását és felújítását
támogattuk.
b) Civil szervezetek támogatása – két éven
keresztül évi 2.000.000 Ft-os alapból, költségvetésünkbıl támogattuk pályázati rendszerben
civil szervezeteinket. Egyedi támogatások rendezvényekre, évfordulókra – Pilis Néptánccsoport, PILE SC Labdarúgó Szakosztály. Közösségi tereinket kedvezményesen vehetik igénybe programjaikhoz.
c) Támogattuk a helyi kisebbségi önkormányzatokat mőködésükben és programjaik szervezésében.
d) A Pomázi Önkéntes tőzoltóság támogatása
évi közel 500. 000 Ft-al. Támogattuk a helyi
rajnak, a tőzoltóautó téli tárolását segítı állomás kialakításában az iskola területén.
e) A közmunka program keretében munkanélküliek foglalkoztatását támogattuk.
f) Felsıfokú iskolába járó gyermekek ösztöndíj
programját támogattuk.
g) Támogattuk a babakötvények megkötését
40.000 Ft-al, valamint az iskolánkba történı
beiratkozást gyerekenként 25.000 Ft-al.
h) Ingyenes egészségügyi szőrı vizsgálatokat
hoztunk a faluba, mobil ultrahang készülék
kistérségi beszerzését támogattuk 367.000

Vízelvezetı rendszerek korszerősítése

Település fejlesztés
a) Elkészült, de még nem került elfogadásra
az új rendezési terv.
b) Pályázati pénzbıl megvalósult a Dobogókıi
út – Fı út csomópontban lévı önkormányzati
terület rendezése. Közösségi tér és a Szent
Erzsébet Park lett kialakítva a területen. Kö-

forinttal. Támogattuk egészségnapok megszervezését. Szükséges idıkben anyagilag is
támogattuk a családsegítı szolgálat mőködését, a Bárczy Iskola mőködését, halmozottan
hátrányos helyzető gyerekek iskoláztatását.
Kommunikáció, kapcsolatok, mőködés
a) Hivatalossá tettük a helyi kábeltévé önkormányzati csatornájának mőködését és a Kevély TV adásaival élıvé és aktuálissá téve
üzemben tartottuk.
b) Közel havi rendszerességgel önkormányzati
hírújságot jelentettünk meg.
c) Átalakítottuk és élıvé tettük településünk
honlapját.
d) Testvérközségi szerzıdést kötöttünk a szlovákiai
Blatnéval
és
az
erdélyi
Kézdiszentkereszttel. Testvérközségi találkozókat szerveztünk és rendszeres kapcsolatot
tartottunk fel velük és harmadik testvérközségünkkel, Nagyölveddel is.
e) Tagjai voltunk a Dunakanyar- Pilis Kistérségi Társulásnak, kistérségünk településeivel
szoros kapcsolatot tartottunk.
f) Tagként vettünk részt az Ister Granum
EGTC-ben, Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási
Társulásban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében és a Pilisi Régió Egyesületében.
g) Igazgatót neveztünk ki a Közösségi Ház
élére. Átalakítottuk könyvtárunk mőködési
formáját, ezzel évi 1.200.000 ft plusztámogatáshoz jutottunk hozzá.
h) Kibıvítettük a Pilisi Klastrom Kft. mőködését további feladatokkal. A vagyongazdálkodás
mellett közterület fenntartási és ingatlan üzemeltetési feladatokat kapott. Vállalkozás céljából aprítógépet vásároltunk.
Ingatlan eladások
Pedagógus szolgálati lakás: 8.542.840 Ft,
Önk. beépítetlen terület 145 m2: 400.000 Ft,
Rendır szolgálati lakás: 6.763.484 Ft (melybıl
2.130.500 Ft-ot Pest-megyei rendırségnek
kellett átutalnunk).

Elnyert pályázatok
Illegális hulladéklerakók felszámolása
Pilisszentkereszten és Dobogókın
K-36-08-00194H.
Közremőködı
partnerek:
Pilsszentkereszti
Somvirág Egyesület, Dobogókı Egyesület.
A projekt során három frekventált, turista utak
melletti terület (temetı mellett, Dera-patak
partja, Dobogókıi sétány) került megtisztításra, a fıleg építési törmelékbıl álló hulladéktól.
Elszállításra és hulladéklerakókban történı
elhelyezésre került összesen 515 m3 hulladék,
melybıl 467 m3 vegyes építési törmelék, 12
m3 aszfalt törmelék, 24 m3 betontörmelék valamint 12 m3 lomhulladék volt. A megtisztított
területeken kialakításra került egy 733 m2–es
murvás parkoló, 200 m-es patakparti ligetes
terület és egy új közpark kialakítása kezdıdött
el.
Összköltség: 6.468.210 Ft, önerı: 1.630.290
Ft, ebbıl saját munkaként elszámolva –
778.300 Ft, támogatás összege: 4.837.920 Ft.
Turisztikai
rendezvény
támogatása,
Koronás Napok.
2007-TU-BPK-2-07-06-19
Együttmőködı partnerek: Római Katolikus
Egyház, Szentkereszti Polgári Kör Egyesület
A Szent Erzsébet nap és az „István a király”
elıadás támogatása 2007.08.18.-20.
Összköltség: 3.657.322 Ft, önerı: 2.560.125
Ft, ebbıl saját munkaként elszámolva –
600.000 Ft, támogatás összege: 1.097.197 Ft.
Testvérközségek találkozója - 07/1712
Kézdiszentkereszti tánccsoport, nagyölvedi
táncosok vendégül látása, közös tábor szervezése, a Pilisi Klastrom Fesztivál programjainak
támogatása.
Elnyert támogatás: 15.266 Euró (~4.100.000
Ft), önerıt nem igényelt.
Vis Maior támogatás 2009
A Dera-patak 2009 márciusi áradása káreseményeinek helyreállítási költségeire. Összes
költség: 4.029.950 Ft, ebbıl támogatás:
2.392.410 Ft, saját forrás: 1.637.540 Ft.
Vis Maior támogatás 2010
A Dera-patak 2010 májusi áradása káreseményeinek helyreállítási költségeire. Elnyert támogatás: 2.554.000 Ft. A támogatás igénybevétele 2011-ben teljesíthetı. Várható szükséges saját forrás: 1.703.000 Ft.
TEUT-2009- Mester utca felújítása
A Mester utca burkolatának felújítása szegélyezéssel (teljes költség: 14.462.631,- Ft, támogatás: 6.975.075 Ft, önerıbıl fejlesztési
hitel: 6.991.190 Ft).

Pilisi Zöldút - természetjáró és tematikus túrautak
újszerő megközelítésben
KMOP-3.1.1/A-09 2008-0006
Együttmőködı konzorciumi partnerek:
Kistérségi Társulás (DPÖTKT), Pilisi Parkerdı
Zrt., Magyar Turista Egyesület, Dunakanyar
Erdei Iskola Egyesület, Együtt Szentlászlóért
Egyesület.
Dobogókın a gerinc-sétány felújítása és bıvítése, kilátó kövezése, Pihenı-sétány felújítása,
gallyazási-parkosítási munkálatok elvégzése.
Erdei
pihenık,
padok,
esıbeállók
és
tőzrakóhelyek gyártása és kihelyezése, Információs táblák és irányjelzı oszlopok gyártása
és kihelyezése. Elnyert támogatás összege:
45.078.719 Ft, teljes elszámolható költség:
53.546.800 Ft, az önkormányzati projektrészre jutó támogatás összege: 15.312.244 Ft,
elszámolható költsége: 18.188.664 Ft.
Belterületi utak fejlesztése Pilisszentkereszten
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0025
A Tavasz utca teljes hosszában (610 m) történı komplex kiépítése, Kossuth L. utca kiépítése 200 m hosszon, valamint a vízelvezetés
kiépítése és az út helyreállítása a befogadóig.
Elnyert támogatás összege: 112.179.207 Ft.
Teljes elszámolható költség: 160.256.010 Ft.
A projekt várható teljes bruttó költsége:
124.192.000 Ft, a felhasznált támogatás várható összege: 86.934.400 Ft, a szükséges
önerı várható összege: 37.257.600 Ft, melyet
fejlesztési hitelbıl biztosítunk.
Faluközpont fejlesztése, közösségi tér kialakítása
Pilisszentkereszten
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0040
Közösségi tér kialakítása, Szent Erzsébet Park
építése szoborral, járdafelújítás és bıvítés.
Közösségi játszótér építése, térfigyelı rendszer kiépítése. Energia korszerősítés a Polgármesteri Hivatal épületén.
Elnyert támogatás összege: 62.972.497 Ft,
teljes elszámolható költség: 78.969.836 Ft.
A projekt várható teljes bruttó költsége:
73.000.000 Ft, a felhasznált támogatás várható összege: 59.100.000 Ft, a szükséges önerı
várható összege: 13.900.000 Ft.
A pontos összegeket a projektek 2010. december 31-ei zárása után, a végsı elszámolás
és jelentés alapján tudjuk majd megadni.
A két utóbbi projekt megvalósításához várhatóan szükséges 51.157.600 Ft-os önerıt Önkormányzatunk a CIB Bankon keresztül felvett
fejlesztési hitellel biztosítja. A hitel lejárata:
2035, a tıke törlesztés kezdete: 2015.
Ügyleti kamat: 3,164%. Éves kamatteher:
max. 1.650.000 Ft – összesen kb. 25.000.000
Ft; az éves adósságszolgálat (kamat+tıke
törlesztés): max. 4.100.000 Ft – összesen kb.
76.100.000 Ft.

2006-2010 ciklusban pályázati úton elnyert és Pilisszentkereszt – Dobogókın felhasznált
támogatások
összege
~178.400.000 Ft, a forgalomcsillapító szigetekre
nyújtott
támogatással
együtt
~205.500.000 Ft. A támogatással megvalósult fejlesztések összértéke ~270 millió
forint.
A beszámoló nem tartalmazza az óvoda, iskola
és a Közösségi Ház által elnyert pályázatokat.
Lendvai József polgármester

