Mottó: Polgármesternek lenni nem hatalom, hanem szolgálat és felelősség.
Kedves hernádiak!
Most nem egy polgármesterjelölt programját, hanem egy polgármesterét olvashatják itt.
Írásom nem a választási kampány szülte ígérgetés-halmaz, hanem 25 év tapasztalataiból
leszűrt tanulságok és megszerzett tudás eredményeként létrejött, felelősséggel vállalható
program. Készítésekor igyekeztem figyelembe venni az itt élő emberek igényeit, a modern
kor követelményeit és az önkormányzat anyagi lehetőségeit.
Megválasztásom esetén – éppen, ahogyan eddig is – a legmesszebbmenőkig támaszkodni
kívánok a képviselő-testület tagjaira, a helyi civil társadalom szellemi és fizikai
potenciáljára, és minden jóakaratú ember véleményére és segítségére. Hernád 35 éve jó
úton jár, programom ennek az útnak a folytatása, amely továbbra is a biztonságos
szolgáltatások fenntartását, a költséghatékony fejlesztéseket és a közösségi programok
megvalósítását tartja a legfontosabb feladatának.
Mi hát az önkormányzat legfontosabb feladata?
A január 1-jei adat szerint 4244 ember él Hernádon. Közülük rengeteg a gyerek, a felnőtt
és az idős ember. Biztonságos ellátásukhoz jól működő intézmények rendszerére van
szükség. Koruk és érdeklődési körük különbözőségeiből adódóan szabadidejük szervezése
is másként zajlik. Az önkormányzat legfontosabb feladata a működés biztonságának
megőrzése és a különböző csoportok igényeinek figyelemmel kísérése. Fontos feladat még a
jogszabályok betartása, az államigazgatás különböző szintjeivel történő együttműködés.
Hol tartunk most és milyen feladatok állnak előttünk?
A hernádi önkormányzat maradéktalanul működteti intézményeit, zökkenőmentesen
tartja fenn vonalas közműveit. Ez a legfontosabb feladatunk, amelynek gond nélkül eleget
tudunk tenni. A képviselőkkel valamennyien egyetértünk abban, hogy fejlesztéseinket
leginkább pályázati források igénybe vételével kell megvalósítanunk, hiszen így több
forrás marad azokra a feladatokra, amelyekre általában nem írnak ki pályázatot, tehát
önerőből kell őket végrehajtani.
Ha

megnézzük

az

önkormányzati

intézményeket, jóleső érzéssel állapíthatjuk
meg, hogy rendben vannak vagy hamarosan
rendben lesznek. A két háziorvosi rendelő
belső felújítása jelenleg zajlik (összértéke
33,5 millió forint), a Gyermek-egészségügyi

Központ februárban elkészült (68 millió forint összértékű beruházás), a fogorvosi rendelőt
is felújítottuk. Várhatóan szeptember végére minden egészségügyi létesítmény
kifogástalan állapotban lesz. Ezt követően arra kell majd figyelnünk, hogy az orvosokkal és
védőnőkkel egyetértésben fokozatosan lecseréljük a bútorzatot a rendelőkben és olyan
műszereket szerezzünk be, amelyek a betegek hatékonyabb gyógyítását szolgálják. Jelenleg
folyik egy orvosi műszer program a településen, amelyre a Magyar Falu Programban
pályáztunk. Ebből a nyereményből lesz majd mindhárom orvosi rendelőben új EKG
berendezés. A szakmai tevékenységet is bővíteni kívánjuk. Jelenleg rendszeres
rheumatológiai szakrendelés van Hernádon, amely évek óta lehetővé teszi a betegek
számára, hogy kényelmesen, Hernádon kapják meg a megfelelő kezelést. Reményeink
szerint

a

szakrendeléseket

várhatóan

hamarosan

nőgyógyászati

és

diabetológus

szakrendeléssel tudjuk majd kiegészíteni. A képviselő-testület nyitott erre, már csak a
megfelelő szakorvosokat kell megtalálnunk.
A Hernádi Pitypang Óvodát kinőtték a
gyerekek,

ezért

tervet

készíttettünk

a

bővítésére. Három csoportszobát és egy
tornaszobát, valamint a szükséges kiszolgáló
helyiségeket kell megépítenünk. Jelenleg
beadott pályázatunk van a bővítés első
ütemére. Az óvodát az egy éven belül teljesen
felújítottuk

belülről,

biztonságos,

esztétikus

környezetben

tiszta,

nevelődhetnek

gyermekeink. Az ovi udvarát a bővítési tervek miatt megnagyobbítottuk, így nem csökken
majd a játszóudvar mérete. Nyáron elkészült az ovi-foci pálya és rajzfalat is kaptak a
kicsik. Az óvodai és a köztéri játékelemeket rendszeresen ellenőriztetjük, javíttatjuk, hogy
a legkisebbek biztonságban legyenek. Az elkövetkező években új udvari játékokat
kívánunk beszerezni.
A szociális háló nagyon erős Hernádon. Az önkormányzat működteti az ún. Humán Ügyek
Bizottságát, amely dönt a rászorulóknak adható szociális támogatásokról. 2016-ban hoztuk
létre a Hernádi Alapszolgáltatási Központot, amelynek legfőbb feladata a rászorulók
szociális ellátása. Tevékenységi körükbe tartozik a házi szociális gondozás, a házi
segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a családsegítés és az örkényi Esély Szociális
Szolgálaton keresztül a jelzőrendszeres segítségnyújtás. Kollégáink az ellátottak nagy
megelégedésére végzik tevékenységüket. Külön ki kell emelni, hogy rendszeres
programokat szerveznek az ellátottaknak, ahol különböző tevékenységeket végezhetnek
és egymással is találkozhatnak. Ilyen tevékenység pl. az időstorna (bárki számára

látogatható), a lelki nap, az egészségnap, a karácsonyi program és még sok egyéb
rendezvény.
Az önkormányzat egyik legfontosabb
célkitűzése, hogy saját épületet emeljen
a Központnak, amelyben nem kizárólag
ügyfélfogadás

zajlik,

hanem

egyik

szárnyában újra létre kívánjuk hozni az
”idősnapközit” (ez csak munkacím), ahol
napközbeni ellátásra, társaságra, orvosi
segítségre, étkezésre lelnek azok, akik
igénybe kívánják venni. Természetesen a
beszállításukról is gondoskodunk majd. Nagyon fontos ez azoknak a családoknak, amelyek
idős hozzátartozóikat biztonságban szeretnék tudni. Ez olyan nagy projekt, hogy
mindenképpen pályázati forrást kell találnunk hozzá.
Az

Alapszolgáltatási

intézménye

a

Csicsergő

Központ
Bölcsőde,

amely 2017. szeptember 1-jén nyitotta
meg kapuit a legkisebbek előtt. Azóta
folyamatosan

22,

három

év

alatti

gyermek jár oda a szülők és a gyerekek
örömére. Bölcsődénk nem egyszerűen
gyermekmegőrző,
intézmény,

ahol

hanem
korai

olyan
fejlesztés,

állatasszisztált fejlesztés és zenei fejlesztés is zajlik. A továbblépés itt is adott: a bölcsődét
bővíteni szükséges. A feladathoz a forrás rendelkezésre áll, a Pest megye célzott pénzügyi
támogatása konstrukció keretében a mi pályázatunk is „befutó” lett. Tavasszal kezdődhet a
beruházás, amely terasszal, felújított szociális helyiségekkel és tálaló konyhával, a nevelői
szobával, intézményvezetői irodával és foglalkoztató szobával egészíti ki a jelenlegi épületet.
Emellett új játékok és vadonatúj kerítés is épül majd. (A beruházás összértéke 116 millió
forint.)
A Községháza tetőszerkezetét és héjalását 2017-ban elvégeztük, így már nem kell félnünk
a beázástól. Tavaly megtörtént a belső felújítás, ami nem egyszerűen tisztasági festésből
állt, hanem falak áthelyezéséből, burkolatok cseréjéből, a két épületünk összenyitásából is.
Így olyan terek jöttek létre, amelyekben – ha nem is bőven – de elférnek kollégáink,
kényelmesebben

végezhetik tevékenységüket.

Egy KEHOP pályázat segítségével

Nyílászárócserét és külső hőszigetelést hajtunk végre hamarosan, így az épület külalakja is
tetszetős lesz majd.

A Községháza fűtésének korszerűsítését és klimatizálását kell a későbbiekben megoldanunk.
A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár lépésről
lépésre újul meg. Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás segítségével újítottuk fel a nagytermet, idén
pedig a volt teleházat és a klubot. Az intézmény ezután
helyet ad a községi könyvtárnak is, ezáltal komplex
közművelődési intézménnyé válik.
Feladatunk a Temető utcai szárny megújítása és az épület
kis mértékű bővítése, hogy minden tevékenységnek
otthont tudjon adni az intézmény, valamint az épület
klimatizálása.
A Hernádi Sporttelepen az öltözőn kívül szinte minden
megújult. Ez egyrészt pályázatokból, másrész önerőből,
harmadrészt

pedig

társadalmi

munkával

történt.

Örülünk annak is, hogy Sportparkot nyertünk, de a legnagyobb eredménynek azt tartjuk,
hogy végre bárki használhatja a sporttelepet. Örömmel tapasztaltuk, hogy használják is.
Ezt elősegíti a legutóbbi fejlesztés is: a vizesblokk megépítése.
A sportpályán két dolog: az öltöző és a kerítés vár bővítésre/felújításra. Mindkét beruházás
meglehetősen költséges, így bizonyosan csak pályázati nyereményből valósítható meg.
A köztemető hatalmas, pozitív irányú változáson ment át az utóbbi öt évben. Elkészült az
új urnafal, majd kész lett a dupla urnafülkék oldala is. Három oldalról kicseréltettük a
kerítést, kiirtottuk azokat a fákat, amelyek a kerítésbe és a temetőbe behatolva már a
sírokat fenyegették. Rendezett a temető, amelyet 2018. január 1-jétől ismételten a hernádi
önkormányzat üzemeltet. A ravatalozó tiszta és új berendezést is kapott. Mindenki nagyon
örült a mosdónak, amit sikerült az épületbe illesztenünk, mert már nagyon nagy szükség
volt rá.
A ravatalozó külső megújítása, a kerítés folytatása, a parkoló nagyobbá tétele és az
urnasírhelyek kialakítása a fejlesztés iránya.
A Hernádi Önkormányzati Konyhát négy évvel ezelőtt felújítottuk. A konyha mintegy
450-500 adag ételt készít naponta, ügyelve arra, hogy a bölcsődések, az óvodások, az
iskolások és az idősek a saját koruknak megfelelő ételeket kapják. A konyha kiszolgáló
helyiségeinek felújítása és néhány nagyobb gép cseréje szükséges. Pályázatot nyújtottunk be
a finanszírozás biztosítása érdekében.

Az Általános Iskola az önkormányzat vagyontárgya,
azonban évek óta nem mi működtetjük. Ennek ellenére
nagyon jó a kapcsolatunk a Klebelsberg Központtal, s ezt
a jövőben is meg kívánjuk őrizni. Idén felújítottuk az
iskola kerítését, amely nagyon rossz állapotban volt.
Szeptembertől sokkal biztonságosabb lesz ezáltal az
iskola udvara.
Önkormányzatunk évente hatalmas összeget fordít a
közutak

állapotának

feladatokra.

Évente

javítására

és

kátyúztatunk,

a

fenntartási

grédereztetünk,

tisztíttatjuk a Fő utca utolsó egy kilométerét, javítjuk a
járdákat stb. Tavaly elkészült a gyalogátkelőhely, amit
sokan kértek a biztonságos áthaladás érdekében. Idén elkészült a Gesztenye utcai járda,
kiegészítéseként a Gyermek-egészségügyi Központ beruházásának. Fontos célkitűzésünk
volt, hogy mind az autósok, mind a gyalogosok biztonságos körülmények között
közelíthessék meg a rendelőket.
A fejlesztési tervek egyik legfontosabbika a Gesztenye és a Szőlő utca aszfaltburkolattal való
ellátása, a Kossuth utca belterületi szakaszának aszfaltozása, valamint a Kis utca felületi
zárása. A Fő utcai járda templom és buszforduló közötti szakaszán a járda megújítása
szükséges, jelenleg pályázunk a megvalósításra. A Fő utca végén a járda megépítésére az
önkormányzat szintén elkészítteti a szükséges terveket, azonban sajnos olyan mértékű
közműkiváltásra és ingatlanokkal kapcsolatos egyeztetésre van szükség, amely jelentősen
lassítja még a pályázati folyamatot is ezen a területen. A Váradi út felújításának terve
elkészült. A szükséges munkálatok (járda és útépítés, vízelvezetés, kerítésbontás és
újraépítés, gyalogátkelő elhelyezése
az

5-ös

úton,

P+R

parkoló

létrehozása az állomás területén)
félmilliárd

forintba

kerülnének

jelenleg, így egyelőre csak olyan
egyszerűsítésen

dolgozhatnak

a

tervezők, amely elérhető közelségbe
hozná legalább a járda elhelyezését
ezen a területen. Az Óvoda utcában
szükséges egy járda megépítése a gyalogosok biztonsága érdekében, erre terv készül.
Elkészült a terve a Lugas dűlőn kialakítandó kétsávos útnak, egyelőre pályázatra vár.

Elkészült a terve a településközpontot az iparteleppel összekötő kerékpárútnak is. Még nem
kapott támogatást, azonban mindenképpen szeretnénk, ha megvalósulna a biztonságosabb
munkába járás érdekében.
Az iparterületünk átalakítása és fejlesztése a betelepülő vállalkozások számára fontos. Ez egy
költséges beruházás, amely jelentős pályázati forrást igényel, azonban a képviselő-testület
folyamatosan keresi a lehetőségét annak, hogy a szükséges beruházást végre tudjuk hajtani.
Csárdapusztán három évvel ezelőtt megépült a vezetékes vízhálózat, így az ott élők is
egészséges vizet ihatnak. Keressük annak a lehetőségét, hogy a szennyvízhálózatot is ki
tudjuk építeni, de sajnos megnehezíti és jelentősen drágítja a kivitelezést a falu és
Csárdapuszta közötti lakatlan 700 méter. Sokkal közelebb van azonban a közvilágítás
kiépítésének időpontja.
Szeptemberben elkészül a Hernádon 10 éve üzemelő térfigyelő rendszer felújítása és
bővítése, amely nagyobb biztonságot jelent majd az itt élőknek. Emellett önkormányzatunk
csatlakozik a Dabasi Rendőrkapitányságon létrehozandó Dabas Térfigyelő Operátor
Központhoz is. Régóta foglalkozik a képviselő-testület azzal is, hogy megteremtse a
közterület-felügyelő foglalkoztatásának lehetőségét. Ez is olyan elképzelés, amely
hamarosan valóra válhat.
Nyílt wifi pontokat helyezünk el a faluban egy Európai Uniós támogatás révén. Ezek
lehetővé teszik, hogy bárki csatlakozhasson az internethez azokon a területeken, ahol ezek a
hotspot-ok működnek.
Végül (de nem utolsó sorban) bővíteni kívánjuk a szabadtéri közösségi tereket, növelni a
zöldfelületeket, új játszóteret szeretnénk létrehozni, valamint el kívánjuk kezdeni a Búcsú
tér átalakítását oly módon, hogy a jövőben jobban tudja majd szolgálni az itt élőket.
Megőrizzük

jól

működő

rendezvényeinket, újakat hozunk létre,
gondosan

ügyelve

arra,

hogy

az

emberekhez valóban csak az igényes,
értékes alkotások jussanak el. Ebben
továbbra is számítunk a helyi civil
szervezetekre,
intézményeinkre

vállalkozásokra,
és

minden

olyan

hernádira, aki úgy érzi, szeretne részese
lenni közösségünknek. Nagyon fontos feladatunk lesz emellett az elkövetkező években,
hogy jelentősebb turisztikai potenciált alakítsunk ki.

Egy településen belül a dolgok összefüggnek egymással. Nem lehet kiragadva bizonyos
elemeket kampányt építeni esetenként hasraütés-szerűen kitalált dolgokra, mert minden
projektnek szervesen kapcsolódnia kell az egészhez.

A hosszú távú tervezés, a

következetes, kitartó munka meghozza gyümölcseit.
A folyamatos munka a fejlődés biztosítéka. Ígérni csak két dolgot szeretnék:
képviselőtársaimmal az elkövetkező öt évben is azon fogunk dolgozni, hogy minden olyan
feladatot megvalósítsunk, amit fontos a hernádiaknak, amire lehetőségünk adódik, és ezután
is meghallgatunk minden olyan javaslatot, amely azért születik, hogy az itt élőknek jobb
legyen.
Kérem Önöket, hogy október 13-án szavazzanak a folytatásra, a jóakaratra és a
tapasztalatra!
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