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Elteltek az év első napjai és ez lehetőséget ad
arra, hogy az elmúlt esztendőről összefoglalóan
lehessen beszélni, továbbá arról gondolkodni,
hogy milyen feladatok várnak ránk az idei
évben, milyen munkák indultak meg tavaly,
melyek az idei évben folytatódnak.
Dr. Pásztor László
polgármester

A Róheim Kastély, (Iskola utca 5.)
tetőszerkezetének felújítása, a héjazat teljes
cseréje, valamint az épület bádogozása még
a 2017‐es esztendőben vette kezdetét és
2018‐ban ért véget. Jelenleg a felújításhoz
is kapott támogatás elszámolása történik.
Az erdőkertesi kutyatulajdonosok régi
vágya volt, hogy egy kutyafuttató
létesüljön. Több lehetséges helyszín
vizsgálata után a benzinkút mögötti
terület tűnt a legalkalmasabbnak.
Egyed Tamástól és párjától kapott
segítséggel és az Önkormányzat
kommunális csoportjának munkájával
közösen elkészült a hármas osztatú
kutyafuttató és edzőpark. Már tavaly
rangos versenyek megrendezésére
került sor. Szemmel láthatóan ennek a
közös hobbinak, a kutyák szeretetének
közösségformáló ereje van, amely új
színfoltot hozott a település életébe.

A Béke utcának ‐ a Fő út háromházi végétől
a Vereckei utcáig terjedő szakaszának egy
részén ‐ az időjárási körülmények miatt
elmaradt az aszfaltozás. A hiányzó rész
aszfaltozása áthúzódott 2018‐ra.
Az ünnepélyes átadóra március 24‐én
került sor.
Az elmúlt év végén a Kodály Zoltán
utcában elkészült a szennyvízcsatorna‐
hálózat.
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Szeptember 26‐án átadásra
került a felújított önkormányzati
főzőkonyha.
A
beruházást
pályázati
támogatás és Önkormányzati
hozzájárulás tette lehetővé.
Párhuzamosan az ebédlő is
felújításra került, hogy a
konyháról kikerülő ételt
kulturált körülmények között
lehessen elfogyasztani.

Decemberben elkészült a
utcában az aszfaltburkolat.

A térbútorok kihelyezésére a tavasz
folyamán kerül sor.

Mária

A Béke utcai aszfalt útburkolat elkészülte
után a csapadékvíz elvezetésének
problémája is rendezésre került. A Béke
út és a Mogyorósi utca sarkánál elkészült
a csapadékvíz elvezető műtárgy.

Előtte megtörtént a közműaknák
szintbeemelése, valamint a Mária köz
irányában a
szennyvíz
csatorna‐
hálózat
kiállása.

Szintén a csapadékvíz problémáját
rendezte a Bethlen és a Bocskai utca
között
megépült
csapadékvíz
elvezető
rendszer.

Október‐
november
hónapban
a Fő úti járdarekonstrukció részeként
3 méter szélességben térkőburkolatú
járdaszakasz épült a Tó és a Tégla utca
között.
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A terveztetés és az egyeztetést követően
közvilágítási hálózat épült a Katona
József, a Barackos és a Lomb utcákban.
Az Én Erdőkertesem címmel a lakóhelyhez
való kötődés, a helyi identitás erősítése
okán a Képviselő‐testület képzőművészeti
és fotós‐filmes pályázatot hirdetett. Az
alkotásokból június 2‐án a Faluházban
kiállítás is nyílt.

Február 24‐én első alkalommal került megrendezésre az első
Erdőkertesi Kocsonyafesztivál. A versenyre jelentkezők által
készített hagyományos és különleges kocsonyákat szakértő
zsűri bírálta és díjazta, a kedves vendégek pedig utcabállal
zárták a havas estét.

A Kistérségi Idősügyi Tanács és az
Önkormányzat közös rendezésében tartottuk
meg az elmúlt évben a környéken élő
nyugdíjasok számára a már hagyományos
Júliális‐t, melynek helyszínéül az Ifjúsági
Tábor szolgált.
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2018.
május
12‐én
megrendezésre került a
III. Erdő‐Kert Fesztivál,
amelyen összesen 24
kiállító vett részt, és
vendégünk volt Megyeri
Szabolcs kertészmérnök.

Minden 2018.01.01. után Erdőkertesre született gyermek
és szülei alanyi jogon az Önkormányzattól Babacsomagot
vehetnek át és 10.000 Ft‐os támogatásban részesülnek.
2018‐ban születetteknek 94 db babacsomagot vittünk ki
képviselőtársaimmal közösen a családoknak.
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A Fesztiválon a hozzánk
ellátogatók gasztronómiai
termékekből, virágokból,
kertészeti eszközök széles
választékából válogathattak.

Régóta szándék, hogy az Egészségház
épületéből
a
Védőnői
Szolgálat
rendelője átkerüljön az Általános Iskola
régi épületének Iskola utcai szárnyába.
Az idei évben ez végre megvalósulhatott.

Ennek folyományaként új, nagyobb
alapterületű, két helyiségből álló
gyermekorvosi rendelő kerülhetett
kialakításra a volt védőnői rendelő
helyiségeiben.

Az így megüresedő volt gyermekorvosi
rendelőbe átköltözött Dr. Frang
Emese fogorvosi rendelője.
Ez utóbbi a háziorvosi rész végéből
nyílik.
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Nemzeti és állami ünnepeink mellett az elmúlt évben is megrendezésre kerültek a
már hagyományossá vált települési nagy rendezvények, mint a Majális, Családi
nap, Kertészeti fesztivál, Tuning & Cabrio, Nyárzáró Autóspromenád,
Sörfesztivál és az Adventi rendezvénysorozat.
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A sporttelepen a felső labdarúgó
pályán pályázati támogatásból és az
Önkormányzat által vállalt önrészből
megújult a világítás.

Az elmúlt évben lehetőség nyílt arra,
hogy a Polgárőrség, a Rendőrségtől
korábban kapott, járőrözésre használt
személygépkocsit, a célnak jobban
megfelelő Opel Astra H‐ra cseréljük.
Az önkormányzat és az ESE együttesen
pályázatot nyújtott be egy defibrillátor
készülék beszerzésére. A pályázat sikere
után az Egyesület 2 tagjával közösen a
készülék
használatáról
oktatásban
részesültem.

Az önkormányzati fenntartású Ki akarok
nyílni óvodában tovább folytatódott a
Képviselő‐testület 2016. évi döntése és
2017. évi felülvizsgálata alapján a Helyi
Esélyegyenlőségi Program.
Ennek keretében 3 szakember fejleszti
csoportosan és egyénileg is az arra
rászoruló gyermekeket.
A településre az elmúlt évben beköltöző
családok óvodáskorú gyermekeinek
óvodai ellátása érdekében újabb
óvodai csoportot kellett indítani ősszel
az Önkormányzatnak.
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A Dunakeszi Tankerületi Központtal
kötött szerződés módosítására került sor.
Lényege, hogy az ebédlőt nagyobb
mértékben tudja használni a település.

Az önkormányzat tavaly tavasszal
pályázatot nyújtott be a Béke útnak a
Trencsényi és a Vereckei utca közötti
szakaszán aszfaltburkolat megépítésére.
A pályázat sikerességéről novemberben
értesültünk. A közbeszerzési eljárás most
kerül kiírásra. Párhuzamosan készül a
környék teljes körű csapadékelvezetési
terve, az engedélyezést követően
reményeink szerint idén megkezdődhet a
kivitelezés. Ezúton is kérném a Béke utcai
útépítéssel érintett ingatlan tulajdonosokat,
hogy amennyiben ingatlanuk nincs teljes
körűen közművesítve, úgy erről még a
beruházást megelőzően gondoskodjanak,
mert erre később már nem lesz
lehetőségük.

A vasútállomási parkoló világítása a
MÁV‐val történt együttműködés keretében
elkészült. Az utolsó 2 lámpatest bekötése
az idő jobbra fordultát követően történik
meg.

Az Önkormányzat 2017‐ben pályázatot
nyújtott be csapadékelvezető hálózat
építésére. Annak sikeréről 2018
tavaszán értesültünk. Elkészültek a
kiviteli
tervek
és
lezajlott
a
közbeszerzés. A munkát a Tunel Kft.
nyerte el. A munkák várható befejezése
2019. június 15. A beruházás érinti a Fő
utat, a Metro, Villamos, Kalauz,
Fenyves, Pacsirta és Hév utcákat.

Rossz hír, hogy vasútvonalunk felújítására
az elkövetkező években nem kerül sorra.
Leghamarabb a 2020‐as évek dereka felé
várható.
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2018 tavaszán érkezett a hír, hogy egy
2016 nyarán beadott pályázatunk
sikeresnek bizonyult és egy 150 m2
alapterületen
megvalósítható
6
elemcsoportból és 16 eszközből álló
sportpark létrehozását nyertük meg. A
sportpark az Erdőkertesiek terén lévő
játszótéren kerül elhelyezésre, amely a
Bacsó Béla és a Pozsonyi utca sarkán
található.

Az Önkormányzat nyáron pályázatot
nyújtott be kerékpárút építése iránt. A
kerékpárút a Fő út és a Béke utca
sarkától indulna és az erdőkertesi
település központot a vasútállomással
és a veresegyházi településhatárt kötné
össze.

Szintén tavaly nyáron helyi piac
kialakításának érdekében pályázatot
adott be a Képviselő‐testület. A piac a
Bocskai és Iskola utca kereszteződésében
található Kastély udvarában valamint
részben az épületben kerülne kialakításra.

A település előtt álló egyik legnagyobb
feladat a Bölcsőde megépítése.
E cél megvalósításának érdekében az
Önkormányzat tavaly szeptemberben
szintén pályázatot nyújtott be. Jelenleg a
pályázat elbírálása folyik. A beruházás
helyszíne a Fő út 187. szám alatti
ingatlan, melyen egy 4 csoportszobás
bölcsődét szeretnénk építeni.
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Az elmúlt évben pályázaton pénzt
nyertünk melyből megvalósul a Katona
József utcának a Fő út és a Fenyves utca
közötti szakaszán az aszfaltburkolat
megerősítése. Ezt a beruházást a már
említett csapadékvíz elvezető hálózat
megépítését követően tervezzük.

A Kastély épületében található, sokak által
Donga néven ismert helyiség együttes
rekonstrukciójának nekiláttunk. Az elavult
fűtési rendszer, villamoshálózat elbontásra
került.
A
belső
téglaburkolat
homokfúvással
megtisztításra
kerül,
visszaadva a megépítésekori arculatát. A
rekonstrukció nemcsak az ismert tereket
érinti, hanem a teljes épület alatti
pincerendszert is. Így sokkal nagyobb,
több célra hasznosítható helyiségcsoport
jöhet létre. A szakhatósági egyeztetések
után indulhat a tervezés. A kivitelezésre az
Önkormányzat 2019‐es költségvetésében
nincs pénz. A lehetséges támogatók,
pályázat felkeresése az idei év feladata.

Végezetül Erdőkertes állandó lakossága 2018 év végén 8563 fő állandó lakos és
806 fő tartózkodási hellyel rendelkező lakos.
A 2017‐es évben már elkezdett fejlesztéseket finanszírozó 2018‐as
költségvetésben több saját erős beruházást terveztünk. Azonban ezeket a
szándékokat az élet felülírta. A reméltnél is nagyobb pályázati sikerek
által generált, valamint az elmúlt évben megnyílt pályázatokban való
indulását lehetővé tevő tervezési feladatok jelentős költséggel jártak.
Azonban ezeken a pályázatokon való indulás történelmi jelentőségű, hisz
a település régi, nagy problémáinak megoldását jelentheti, melyeket
Erdőkertes önerejéből megvalósítani nem képes. Tovább a közeljövőben
nem látszik másik pályázati konstrukció, mely segítségünkre lehet.
Az elnyert pályázatokat és a még vágyott beruházások megvalósítása
komoly kihívás elé állítja a település Önkormányzatát és a Polgármesteri
Hivatalt. A feladatok elvégzésében kollégáim örömmel és kellő
szakértelemmel vesznek részt. Különösen, hogy érezzük a település
polgárainak bizalmát és értő támogatását. Köszönöm.
Tudom még sok más egyéb feladat áll előttünk. Most a hóeltakarítás és
síkosság mentesítés. Majd a tél okozta úthibák helyreállítása. Aztán a
parlagfű elleni küzdelem. Sorolhatnám még és biztos lenne még az Önök
részéről is mivel kiegészíteni, de a célok csak közös erőfeszítéssel
érhetőek el. Ezért társul hívok minden erdőkertesi embert, hogy mindenki
a maga helyén állva, feladatait, kötelességeit elvégezve épülhessen tovább
szeretett otthonunk, Erdőkertes.
Tisztelettel:

Erdőkertes, 2019. január 23.
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