PILISBOROSJENŐÉRT
2014-2019

KÜLLER JÁNOS POLGÁRMESTER
BESZÁMOLÓJA A CIKLUS
LEGFONTOSABB EREDMÉNYEIRŐL

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
CIKLUST ZÁRUNK
Következetesen, céltudatosan hajtottuk és hajtjuk végre programunkat.
Ennek eredményeképpen
saját és pályázati források
felhasználásával jelentős
mértékben tudtunk a településen élők javára a
komfortérzeten és az ellátás színvonalán javítani.

Küller János, polgármester

A 2014-es választásokat követően a lakosság által jelzett igények és
a programunk összevetését követően felmértük azokat a feladatokat, melyeket szerettünk volna a ciklus alatt megvalósítani. Amikor
számszerűsítettük a teendők elvégzéséhez szükséges forrást mintegy
hétmilliárdos összeg kerekedett ki, ennyit kéne a településre költeni
ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy a település arculata már
eléri a kívánt szintet.
Az álomból fel kellett ébredni, hiszen ilyen nagyságrendű összeg
soha nem állt és áll egyszerre a település rendelkezésére. Fontossági
sorrendet állítottunk fel és ahhoz rendeltük a forrást. Prioritásként
mindenképpen első helyen szerepelt az intézményeink biztonságos
működtetése és fejlesztése, (Iskola, Óvoda, Bölcsőde, idősellátás,
szociálisháló, hivatal) az itt lakók komfortérzetének javítása.
Úgy érzem, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy a meghozott
döntések és a megtett intézkedések minden területen jelentős és
érdemi előrelépést hoztak.
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STABIL ÉS KISZÁMÍTHATÓ
GAZDÁLKODÁS
Ez az alapja egy nyugodt,
tervezhető település működtetésének és fejlesztésének.
A saját forrásaink kiegészítésére az összes számunkra elérhető pályázati lehetőséget
megragadtuk.
Fejlesztéseinket és működésünket hitelfelvétel nélkül
oldottuk meg.
• Bölcsőde építésre beadott pályázatunk támogatást nyert.
Hamarosan kezdődhet az építkezés.
• Hosszas egyeztetéseket követően tulajdonunkba került a
„Zöld” Iskola.
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• Pályázati forrásból energetikai beruházást hajtottunk végre.
• 2018 nyarán a tankerülettel közösen megtörtént a belső
terek felújítása. A 2018-2019 tanévben már itt kezdődhetett
az oktatás.
• Parkosítottuk az Iskola udvarát.
• Tornaórák megtartására alkalmas pályát alakítottunk ki.

• Járdát építettünk az új Iskolához.
• Új buszöblöket alakítottunk ki, folyamatban van a gyalogátkelő kiépítése.
• Hosszas egyeztetések, és előkészítő munkát követően
kormányzati döntés született egy tornaterem építéséről.
A beruházás hamarosan megkezdődik.
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PÁLYÁZATOKKAL FORRÁST
TEREMTETTÜNK
2014 és 2019 között összesen 59 pályázatot készíttünk elő és
nyújtottunk be, melyekből 34 nyert, ezáltal 1.046.192.892,forint támogatást nyertünk Községünknek.

• AURA épültének energetikai felújítása
(hőszigetelés, nyílászáró csere) 131.033.814,- Ft
• Szennyvíztisztítás, elvezetés 259.999.999,- Ft
• Bölcsődeépítés 199.996.245,-Ft
• BM fejlesztési pályázatok (útfelújítás) 29.956.155,- Ft
• Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 4.293.870,- Ft
(összesen 237 erdei köbméter)
• Turisztikai fejlesztés Pilisszentlászlóval közösen 150.000.000,- Ft

Legfontosabb nyertes pályázataink:
• 2015-2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása a település infrastruktúrájának
javítása érdekében 224.000.000,- Ft
• Vis maior támogatás 95.342.000,- Ft
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MEGBECSÜLÉS
GONDOSKODÁS
SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

Ludasi Éva

Segítő kezet nyújtottunk a hátrányos helyzetű lakóinknak.
Településünkön a támogatásra
szorulók számára sokrétű támogatási rendszerrel szociális
biztonságot teremtettünk. Évek
óta jól működő családsegítő
szolgálatot működtetünk a Talpon Maradni Kft által.

• A veszélyeztetett családoknak segítettünk a gyermekjóléti
szolgálat közreműködésével, és részükre több programot is
szerveztünk.
• Szolgálatunk vezetője évente több alkalommal adománygyűjtési akciót szervezett. Ennek köszönhetően az év minden
napján több rászoruló család segítséget és támogatást kap.
Karácsony és ünnepek idején kiemelt figyelmet fordított a
rászorulók megsegítésére.
• Egészségházunkban a jól működő háziorvosi szolgálat mellett
szakrendeléseknek is helyet biztosítunk.
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Támogatjuk idős, beteg, szociálisan rászoruló lakóinkat
• Megszerveztük az idősek nappali ellátást és a jelentkezőket
naponta (Ürömre az idősek Klubjába) otthonukból oda és
vissza - szállítjuk.
• Gondoskodtunk az egyedül élő idősek étkezésről, hogy méltányos áron, meleg étel juthasson minden ellátást igénylő idős
embernek.
• Megbízottunk rendszeresen felkeresi és az igényeknek megfelelően ellátja az idős, beteg embereket.
• Támogattuk a helyi Nyugdíjas Klub működését és munkáját.
• Tűzifa támogatás, mely a rászorulók részére felaprítva került
kiosztásra.
• Napközi otthoni szolgáltatást biztosítunk az idős pilisborosjenői
igénylők számára.

• Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
• Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára.
• Rendkívüli települési támogatás elhunyt személy temetési költségeihez.
• Rendkívüli települési támogatás elemi kár bekövetkezése miatt, a
rendkívüli élethelyzet elhárításához.
Új szociális támogatási formákat vezettünk be
• Karácsonyi támogatás 70 év feletti lakosaink számára
• Bölcsődéztetési támogatás
• Fogyatékkal élő, gyermekét egyedül nevelő szülők támogatása.
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KÖZBIZTONSÁG
Kiemelten figyeltünk a
közbiztonságra. Támogattuk a polgárőreinket és tűzoltóinkat. A
Polgárőr Egyesület és
az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület működéséhez
szükséges forrás jelentős
részét biztosítottuk.
• A Polgárőrségünk folyamatos járőrtevékenységének, és a
rendőrséggel közös fellépésüknek eredményeként nagymértékben csökkent a bűnesetek száma a településen.
• Polgárőreink önzetlenül, szabadidejük rovására látják el
szolgálataikat, és emellett saját kivitelezésben építették meg
bázisukat.

• Új rendőrautót vásároltunk.
• Körzeti megbízottunk tevékenységét anyagilag is támogatjuk, hogy minél több időt tölthessen a településen.
• Pilisborosjenő közbiztonsága, vagyonvédelme a körzeti
megbízott tevékenységével kiegészítve Pest megyében a
legjobbak közé tartozik.

Heves László

Varga István Csaba

Apáti Szabolcs
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• Tűzoltóink az országban az elsők között szerezték meg önálló beavatkozó jogkörüket, mely lehetővé tette az állandó
ügyeleti rendszer fenntartását. A készenléti szolgálatban
riasztás esetén részt vesznek a településen és annak természeti környezetében előforduló káresetek megelőzésében,
elhárításában.
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GONDOSKODTUNK A
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSRÓL

ÓVODA

Első ütemben ellátási szerződéseket kötöttünk,
melyekkel összesen 7 férőhelyet biztosíthatunk.

Gondoskodtunk a megfelelő számú óvodai férőhely
biztosításáról és az óvoda folyamatos fejlesztéséről

• Pályázatot nyújtottunk be új bölcsőde építésre.
• Az új bölcsőde létesítésre benyújtott pályázatunk eredményes elbírálásban részesült, melynek keretén belül csaknem
200 millió forintos támogatásból, önerő biztosítása mellett
hamarosan megkezdhetjük az építkezést az új óvoda melletti területen, mellyel 2 teljes csoportszobában fogunk
tudni ellátást nyújtani.

• Folyamatosan, az igényeknek megfelelően növeltük az óvodai férőhelyek számát (5 helyett jelenleg 6 csoportszoba
üzemel és további 1 csoportszoba bármikor beindítható).
• Energetikailag korszerűsítettük a régi óvoda épületét.
• Felújítottuk a régi óvoda konyháját.
• Támogattuk a településen a Waldorf óvoda működését ingatlanbérlettel, illetve pénzbeli támogatással.

• Addig is, míg felépül az új intézmény, bölcsőde támogatást
vezettünk be a rászoruló családok számára, havi 20.000,forintos összegben.

• Az óvodások sport iránti szeretetének növelése érdekében
OVI-FOCI pályát építettünk, mely nagy sikert arat óvodásaink
körében.
• Pályázati úton tervezzük az új óvoda további bővítését,
melynek lehetőségét telekalakítással már megteremtettük.
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OKTATÁS

ELŐKÉSZÍTET TÜK AZ ISKOLA TERÜLETÉN EGY
MODERN TORNATEREM MEGÉPÍTÉSÉT

Megteremtettük oktatási intézményünk optimális
működésének lehetőségét. Ezáltal tágasabb, barátságosabb, zöldebb környezetet tudunk biztosítani diákjainknak.
• Sikeres pályázatunkat követően energetikailag korszerűsítettük az új iskolai épületét. Kicseréltük az összes nyílászárót,
és hőszigetelést kapott az épület. Ez a beruházás több millió
forint/év megtakarítást eredményezett.
• Járdát építettünk 600 méteren az Ilona utcától Üröm határáig.

Támogató Kormányzati döntés, valamint több éve tartó egyeztetések és előkészítő munka után még ebben az évben megkezdődhet egy „A” típusú” tornaterem építése, így új és modern
tornacsarnoka lesz az iskolánknak, mely közösségi rendezvények
megtartásra is alkalmas lesz.

• Közösségi akció keretén belül kerítést festettünk a szülőkkel
közösen, melyhez az anyagot biztosítottuk.
• Gondoskodunk a közétkeztetésről, és a gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok esetében az ingyenes szünidei étkezésről.
• A megnövekedett osztálylétszámra való tekintettel idén szeptemberre plusz két tanterem felújítását finanszíroztuk.

• Új buszmegállót és buszöblöt alakítottunk ki.
• Parkosítottuk és rendeztük az iskola udvarát.
• Leaszfaltoztuk a kispályát, hogy a szabadtéri sportolás megfelelő körülmények között történhessen.
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MEGÚJÍTOTTUK KÖZÖSSÉGI
TEREINKET
Szabadidős és sporttevékenység
lehetőségeinek továbbfejlesztése
Fontosnak tartjuk a közösségi tereket, ezért is fordítottunk játszóterünkre folyamatosan emelkedő összeget.
Műfű felhasználásával kialakítottunk a pilisborosjenői USC vezetőivel és lelkes segítőivel közösen egy focipályát, amit a későbbiekben is tovább szeretnénk fejleszteni, korszerűsíteni.

• Több új játszóeszköz került telepítésre, illetve a már meglévők
felújítása is megtörtént.
• A homokozó feletti napvitorla vízelvezetését is megoldottuk.
• Gumitéglát helyeztünk több játszóeszköz alá.

Játszóterünk egyszerű, azonban mégis sokrétű, kellemes hangulatú és ápolt, melyet az ide látogató turisták is sokszor megerősítenek.

• A focipályán helyi sportszervezetünk edzéseket tarthat, és
versenyeket szervezhet, melyre nagy igény volt.
• A játszótéren az igények alapján közösségi akciót szerveztünk
a lakosság bevonásával, mely során fákat ültettünk, és a zöld
terület folyamatos karbantartása is megoldódott.
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SOKOLDALÚ MŰVELŐDÉSI,
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
A Művelődési Ház és
Könyvtár településünk
méretét meghaladó, magas színvonalon működik.
Az intézménynek nagy szerepe van falunk kulturális,
művelődési életében.

Bereckiné Szendrey Éva

• Az idei volt a XII. alkalom, hogy az általunk elindított Pilisborosjenői Várjátékok megrendezésre került.
• A 7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2019-es döntőjét Művelődési intézményünk
rendezte meg.

• Nyári táborokat, programokat szerveztünk gyerekeknek.
• Támogattuk a néptánc művészet helyi működését és a csoport rendezvényeit.

• Családias és falusi hangulatú gyermeknapokat rendeztünk.
• Színes, sokrétű programokat szerveztünk az érdeklődőknek
(kiállítások, író-olvasó találkozó, koncertek).
• Ünnepi megemlékezéseinken iskolánk diákjai, tanárai rendszeresen felléptek, valamint Kórusaink is rendszeres közreműködők voltak.
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
NEMZETISÉG
Fontos számunkra a hagyományőrzés és településünk nemzetiségi jellege. Támogatjuk a közösségi rendezvényeket, melyek erősítik az összetartozást.
Kevélyhegyi Dalkör

Hagyományőrző dalköreink rendszeres támogatásban részesülnek. Évtizedek óta rendszeres fellépői a községi rendezvényeknek.
Országos fellépéseiken jó hírét viszik falunknak.
Hozzájárulunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez és a Tájház felújításához, működtetéséhez.

Singkreis-Német Dalkör
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TÁJÉKOZTATÁS
Hűen ígéretünkhöz, nagymértékben növeltük a lakosság
információhoz jutásának módjait, lehetőségeit
• Önkormányzati honlapunk rendszeresen frissülő tájékoztatást
ad lakóink részére.
• A Pilisborosjenő Hírmondó több éve ismét színesben, bővített
oldalszámban tájékoztatja falunk lakóit.
• A Hírmondó Online a gyors hírközlés eszközeként nyújt tájékoztatást a helyi eseményekről, rendezvényekről, a Testület és a
Hivatal munkájáról, valamint a napi aktualitásokról.

KÖZÉLETI SZEREPVÁLLALÁS
• Önkormányzatunk a helyi művészek életművének elismerésére
díjat alapított.
• A helybéli lakosok javaslata alapján, a közösség érdekében
kiemelkedő és maradandó tevékenység elismeréseként Pilisborosjenőért emlékérem és Díszpolgári cím adományozása.

• Jó kapcsolatot ápolunk a helyi egyházközöségekkel
• A Református gyülekezetet mind anyagi, mind tárgyi hozzájárulásokkal támogatjuk
• Közös programok keretében megemlékezünk:
• az Államalapítás ünnepéről,
• a Hősök emléknapjáról,
• az 1956-os hősök emléke előtti tisztelgés.
• Adventi gyertyagyújtás, falukarácsony.
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CIVIL SZFÉRA

AKTÍV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

TÁMOGATJUK A HELYI CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁT
Pilisborosjenő történéseit, kultúráját, szellemiségét a civil szervezetek, egyesületek tevékenysége nagyban meghatározza, ezért
Önkormányzatunk jelentős forrást biztosít a működésükhöz.

A FALUSIAS JELLEG MEGTARTÁSA
• A partnerségi egyeztetés szabályairól rendeletet alkottunk.
• Elfogadtuk az új Helyi Építési Szabályzatot.
• Települési Arculati Kézikönyvet készítettünk.

• A település Budapesthez való közelsége és környezetünk szépsége kiemelten népszerűvé teszi falunkat. Mind a HÉSZ, mind a
TAK elkészítése során kiemelt szempontunk volt a település fejlődésének biztosítása, a területek rendezett kijelölése a falusias
jelleg megőrzése.

2014-2019-ig a falunkban működő jelentős számú civil szervezet
összességében 86.788.000,-Ft támogatásban részesült.
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• A településrendezési szerződések megkötésével, a közművesítések finanszírozására, valamint a további beruházásokhoz
szükséges forrás megteremtése érdekében tartalékalapot képző
ingatlanportfóliót hoztunk létre, ezzel biztosítva a folyamatos
fejlesztéseket és a költségvetés stabilitását.
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AZ ÚT ÉS FALUPROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSA
•

•
•

A lakosság igényeinek figyelembevételével, a közlekedésbiztonság és a
komfortérzetük növelése érdekében fő közlekedési útjaink jelentősebb
részét sikerült felújítani. A beruházások eredményeként közel 3 Km
(mintegy 4 000 m2) járda, valamint közel 8 km út újulhatott meg.
A település megközelítését szolgáló Budai út több évig tartó előkészítés után, idén, állami beruházás keretein belül felújításra került.
A posta előtti területen megtörtént a tereprendezés, a virágosítás, és a
viacolor burkolat kiépítése.

•

FELÚJÍTOTT UTCÁK

Búza utca, Víztározó köz, Ezüsthegyi út, Várhalom utca, Kevélyhegyi út,
Panoráma utca, Kavics utca, Szilva köz, Fürdő köz, Bánya utca, Kendermag utca, Köles utca, Napraforgó utca, Téglagyári út.

JÁRDASZAKASZOKKAL EGYÜTT FELÚJÍTOTT UTCÁK
Patak utca, Rózsa utca, Temető utca, Erdő utca, Vár utca, Bajcsy-Zs. utca,
Bem J. utca, Szent István utca, Olga utca, Mária utca.
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KÁRMEGELŐZÉS
KÁRELHÁRÍTÁS

ELŐKÉSZÍTETTÜK PILISBOROSJENŐ SZENNYVÍZKEZELÉSNEK TELJES ÉS VÉGLEGES MEGOLDÁSÁT
Pilisborosjenő szennyvízének kezelése jelenleg megoldott, azonban hosszútávon kapacitásproblémák jelentkeznének, melyet a
szennyvíztisztító bővítése csak ideiglenesen oldana meg.

RENDBE TETTÜK A PATAKMEDER
KRITIKUS SZAKASZAIT
A 2017. májusában falunkra lezúduló özönvízszerű csapadék
több helyen kritikussá tette a patakmedret, valamint a közlekedés biztonságát, és ingatlanokat veszélyeztetett.

Szennyvíztisztító telep, Pilisborosjenő

A probléma megoldása érdekében, több mint négy éves munka
eredményeként, Pilisborosjenő agglomerációs átsorolását előkészítettük. A Fővárossal, konzorciumi megállapodás keretében,
további elkülönített forrás áll rendelkezésre, melyből a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a beruházást meg lehet
valósítani.

A kialakult állapotot csak hosszútávú és biztos megoldással
lehetett rendezni, melyet támogatás felhasználásával megtettünk, így a Mester utcánál és a Budai út egy szakaszán a patakmeder állapotát a biztonságos vízelvezetés érdekében hosszú
távra rendeztük.
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EGYÉB LÉNYEGES FOLYAMATOK
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL
Nagy figyelmet fordítottunk olyan teendők, kötelezettségek végrehajtására is, melyek lakókörnyezetünk tisztaságán, szépségén és a lakók
személyes komfortérzetén javítottak
•

•
•
•
•

Az elöregedett és megrongálódott buszmegállók felújítása megtörtént.

•
•
•

Gondoskodtunk a téli síkosságmentesítésről.
Elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk.
Folyamatosan összeszedjük és elszállítjuk az illegálisan lerakott
hulladékot.

•
•

Bécsi úti gyalogos hídon a korlát felújítása.
Helyet biztosítottunk, hogy a Pilisvörösvári Járási Hivatal ügysegédje
hétfőnként kihelyezett ügyfélgodadást tudjon tartani.
Egészségügyi szűrővizsgálatokat szerveztünk.

Utcanévtáblák cseréje egységes és vizuálisan stílusos formában.
Gazdátlan gépjárművek elszállítása.
Korszerű energiatakarékos (ledes) közvilágítás felmérése, előkészítése.
Közösségi terek tisztántartása, megújítása, virágosítása a falugondnokság által folyamatosan, valamint társadalmi akciók szervezésével.

•
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