KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

2022/1

A 2021–2022. ÉV
BERUHÁZÁSAI

1,8 MILLIÁRD
FORINT
TÁMOGATÁS

KÖSZÖNTŐ

KEDVES OLVASÓ!
Újra kezébe foghatja Kartal Nagyközség Önkormányzatának kiadványát, a Kartali Kisbírót.
A kiadványban visszatekintünk az elmúlt évre, elsősorban a település fejlődésének tükrében. Összefoglaljuk,
hogy milyen beruházásokat hajtottunk végre pályázati forrásból vagy önerőből, és olvashatnak egy interjút a térség
országgyűlési képviselőjével, Vécsey Lászlóval.
Jó olvasást kívánunk!

HÍREK

ÚJ BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA ÉPÜL KARTALON
Az elmúlt évek legnagyobb mértékű beruházására készül az önkormányzat, több, mint 1,2 milliárd
forint támogatásból.
Kartal egyre inkább vonzó lett
a városból vidékre költöző
fiatalok számára annak ellenére, hogy az ingatlanok ára
gyorsabb ütemben nő, mint a
környező településeken. A lakosok számának növekedése
együtt jár a gyermekek számának emelkedésével, azaz
egyre inkább fiatalodik településünk. A bölcsőde és óvoda
férőhelyeinek számát a megnövekedett gyereklétszámhoz kell
igazítanunk, amit csak új építésű intézményekkel tudunk biztosítani. A meglévő bölcsőde
bővítésével a jurtaszerű épület
jellege sérült volna, a központi
óvoda mérete és annak udvara
pedig már nem tette lehetővé
a további bővítést. Örömmel

tájékoztatom Önöket, hogy
az önkormányzat új bölcsőde
építésére beadott pályázata pozitív elbírálást kapott, és információink szerint napokon belül
döntés születik az új óvoda építésére beadott pályázatunkkal

kapcsolatosan is. A beruházások megvalósítása várhatóan
a 2022. évben kezdődik és a
2023–2024. évben fejeződik be.
Az intézmények építése során
parkolók, sétálóutca kivitelezésére is sor kerül.
A beruházás összértéke
meghaladja az 1,2 milliárd forintot, amelyet száz százalék
intenzitású támogatásból valósítunk meg, azaz önkormányzati saját erő bevonására nem
kerül sor.
pm

HÍREK

BUSZVÁRÓK, ÖBÖL, PERONOK FELÚJÍTÁSA
A Belügyminisztérium egyes, ötezer fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról
szóló 1869/2021. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján sor
kerül a buszvárók felújítására.
A kartali főutcát mind az itt élők, mind az átutazók nap
mint nap használják. Az átutazók ezen a négy kilométeren
kapnak „képet” településünkről. Ezért is, valamint az itt
élők kényelméért tartottuk fontosnak, hogy a kerékpárút, a járdák, a főút burkolata felújításra kerüljön, és ezzel
együtt egy egységes, szép környezetet alakítsunk ki, aminek a része volt a főút fásítása is. Mindezek mellett nem
hagyhattuk figyelmen kívül a meglévő buszvárók állapotát
sem, ezért kerestük annak a lehetőségét, hogy a buszvárók, buszöblök és peronok felújításra kerüljenek, illetve
erre a forrás rendelkezésre álljon. A kérelmünk sikeres
volt, és szintén száz százalék intenzitással, önkormányzati
forrás bevonása nélkül valósul meg a felújítás. 
pm

INTERJÚ

BESZÉLGETÉS VÉCSEY LÁSZLÓVAL
– Az országgyűlési képviselők munkájának nagy
része nem látványos. Mivel foglalkozik egy képviselő akkor, amikor épp nem a Parlament üléstermében látják?
– A képviselői munka számomra jóval többről
szól, mint a szűken vett parlamenti munka. Bár
annak is van kevésbé látványos része, a bizottsági
munka. Egyéni választókerületi képviselő számára
azonban a választókerületi munka adja a legtöbb
tennivalót. A világjárványt megelőző tíz évben
kiemelten figyeltem arra, hogy minden rendezvényen, képviselő-testületi ülésen ott legyek, amelyre meghívást kapok. Ez volt a lételemem, amit
polgármesteri korszakomból hoztam magammal.
Ezenfelül minden évben többször is tartottam
fogadóórákat a településeinken, így Kartalon is,
de e-mailben, levélben és telefonon is rengetegen kerestek meg, én pedig örömmel segítettem,
ahol tudtam. Az elmúlt két évben a Covid miatt
a személyes kapcsolattartásra sajnos nem volt
lehetőségünk, ezért ebben az időszakban online
fogadóórákat tartottam, illetve munkatársaimmal
többször végigtelefonáltuk a legnagyobb veszélynek kitett idősebb polgártársainkat, hogy miben
tudnánk nekik segíteni. Volt, akinek jó szóval, volt

akinek bevásárlással, de olyan is akadt, akinek egészen egyéni probléma megoldásával tudtunk segíteni ebben az embert próbáló időszakban. A fejlesztések tekintetében az együttműködésen van a
hangsúly, folyamatos az egyeztetés az önkormányzatokkal, a civilszervezetekkel és a lakossággal, az
így megszülető fejlesztési igényeket pedig minden
eszközzel támogatom, és lobbizom értük az illetékes szakmai szervezeteknél és minisztériumoknál.
Visszatérve a parlamenti munkához: ebből az Or2022/1
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szággyűlés „főbizottságának”, a Törvényalkotási
Bizottságnak egyik alelnökeként duplán kiveszem
a részem. A törvények megszavazása egy pillanat, az előkészítésük azonban hosszú és egyáltalán nem látványos folyamat. Büszke vagyok
rá, hogy a munkánknak csak az elmúlt hónapok
során olyan gyümölcsei értek be, mint például a
gyermekvédelmi törvény, a tizenharmadik havi
nyugdíj visszaadása, a minimálbér emelése, a
családok jövedelemadójának a visszafizetése és a
huszonöt év alattiak jövedelemadó-mentessége.
Ezek az intézkedések mind azt a célt szolgálják,
hogy a kartali családok is erősödjenek és gyarapodjanak, ezért vettem rész az előkészítésükben és
szavaztam meg őket.
– Mely térségi beruházásokat tartja a legfontosabbaknak?
– Az agglomerációs jelenség már a Galgamentén is tapasztalható: egyre többen költöznek ide,
jellemzően gyermekes családok. Az önkormányzatokkal karöltve folyamatosan dolgozunk azon, hogy
a térség ki tudja szolgálni a növekvő igényeket,
ezért fejlesztjük az infrastruktúrát, az egészségügyi, iskolai, óvodai és bölcsődei szolgáltatásokat. Kartal nagyon eredményes e tekintetben is.
A szülőknek ugyanakkor munkára van szükségük,
ezért fejlesztjük a Galgamente ipari parkjait, támogatjuk a vállalkozásait, hogy mindenkinek legyen
munkája, aki akar dolgozni. Mindenképpen említésre érdemes az egészséges és teljes élet ügye,
amibe beletartozik a sport is, hiszen ez járul hozzá
leginkább, hogy a következő nemzedék egészségesen nőjön fel, testben és lélekben egyaránt.
Ezért fejlesztettük a sportolási lehetőségeket a
focipályáktól kezdve a térségi uszodaprogramig.
Ennek keretében újítottuk fel a Kistarcsai Uszodát,
építettük meg a Gödöllő Városi és Térségi Uszodát
és építjük most újra az Aszódi Uszodát. És szólnunk
kell a közlekedés ügyéről is, amelyben szintén nagy
lépéseket tettünk: körforgalmakat hozunk létre,
utakat újítunk fel és aszfaltozunk le, kerékpárutakat
építünk, de a legnagyobb fejlesztés ezen a téren,
hogy a térség teljes vasúthálózatát megújítottuk.
A gazdaság növekedése és az agglomerációs népességrobbanás okán talán ez az a terület, ahol a
legnehezebb lépést tartani a szükségletekkel.
– Hogyan tudja segíteni településünk, Kartal
fejlődését?
– Az önkormányzattal, Oláh Klára polgármester
asszonnyal és a képviselő-testülettel kifejezetten
intenzív és konstruktív a kapcsolatunk, amit még
a Covid-járvány időszakában is sikerült fenntartanunk. A kartali fejlesztési igényeket illetően
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folyamatos köztünk az egyeztetés. Az általuk megfogalmazott és megalapozott szándékokat azután
minden fentebb említett eszközzel támogatok. Új
lehetőségek nyílnak meg előttünk azzal, hogy Pest
megye és Budapest külön régióvá vált, megyénk
és benne Kartal a korábbiakhoz képest lényegesen
nagyobb fejlesztési forrásokra számíthat.
– Napjainkban nagyon aggasztó fejlemény, hogy
Oroszország katonái bevonultak Ukrajna területére, és kitört a háború a szomszédban. Mi erről a véleménye?
– Magyarország Kormánya elítélte az orosz támadást. Ugyanakkor felelőtlennek tartjuk azt a baloldali álláspontot, hogy Magyarország katonákat
és fegyvereket küldjön Ukrajna területére. Nem
hagyhatjuk, hogy bárki belerángassa hazánkat
ebbe a háborúba, mert nekünk a magyar emberek
biztonsága a legfontosabb. Nem fogunk támogatni
olyan javaslatokat sem, amelyek hazánk energiabiztonságát, gázellátását veszélyeztetik. Az EU és a
NATO tagjaként támogatjuk a béke helyreállítására
irányuló közös erőfeszítéseket, miközben a Magyar
Honvédség teljesíti a határvédelmi és humanitárius
feladatait.
– Hozott-e ez változást hazánk migrációval kapcsolatos álláspontjában?
– Nem, hiszen itt most a szomszédunkban zajlik
a háború, vagyis aki onnan menekül, annak mi vagyunk az első biztonságos ország. Ők menekültek,
és alapvetően különböznek az illegális migránsoktól, akik biztonságos országok során keresztül
törtetnek a bőkezű szociális ellátást nyújtó, gazdag
nyugat-európai országok felé. A menekültek többsége személyes tapasztalatom szerint is mielőbb
szeretne visszatérni a hazájába. Köszönöm a kartali
embereknek, vállalkozóknak, az önkormányzatnak
az adományokat és azt a hatalmas segítséget, amit
február 24. óta a menekültek ellátása érdekében
teljesítenek. A többi településünk is jelesre
vizsgázott emberségből. Ehhez csatlakoztunk mi
is a helyi szervezeteinkkel, mert meggyőződésem,
hogy kötelességünk segíteni is. Ezért szervezünk
adománygyűjtést az Ukrajnából, Kárpátaljáról
Magyarországra menekülők számára: az aszódi,
gödöllői és szadai Fidesz-irodákba egyaránt várjuk
az adományokat a bajbajutottak számára (ezzel
kapcsolatban is megtalálnak minden aktuális információt a Facebook oldalamon: facebook.com/
vecsey.laszlo). Kérem, hogy aki rajtunk keresztül
segíteni szeretne, vigye adományait a hozzá legközelebb eső Fidesz-irodába, és mi eljuttatjuk azt a
háború elől menekülők és a Kárpátalján nélkülözők
számára!

– Hogyan tudná röviden összefoglalni képviselői
munkája eredményeit, céljait?
– Három képviselői ciklusom alatt rengeteg
olyan fejlesztés történt, aminek létrejöttében szerepem volt. A most záruló ciklus eredményeiből is
bemutatok a teljesség igénye nélkül egy csokorra
valót a közösségi oldalamon. Az infrastrukturális
és közjóléti, sportcélú beruházások mellett a legbüszkébb arra vagyok, hogy építettünk templomot,

bölcsődét, óvodát és iskolát. Az egészséges testi-lelki fejlődés lehetőségét, a komfortos környezetet, az energetikai fejlesztésekkel is támogatott
alacsony rezsiköltségeket főképpen a családok, a
gyermekeink, unokáink számára kell biztosítanunk.
Belőlük lesznek hazánk következő nemzedékei,
én pedig azért dolgozom, hogy jobb országot
hagyjunk rájuk annál, mint amit mi örököltünk.
A szerk.

MEGVALÓSULT PROJEKTEK

ÚJ JÁTSZÓESZKÖZÖK TELEPÍTÉSÉT KEZDJÜK
EL TAVASSZAL A KÖZPONTI ÓVODA UDVARÁN

MEGVALÓSULT PROJEKTEK

SÓSZOBA ÉPÜLT A JÁTÉKSZIGET BÖLCSŐDÉBEN
A bölcsőde intézményvezetője évek óta lobbizott annak érdekében,
hogy az intézményben az egészségre jó hatással bíró sószoba kerüljön
kialakításra. Bár többször nemet mondtam a kérésére, de értékeltem a
kitartását, hogy nem adta fel több elutasító választ követően sem. Ezért
amikor úgy láttam, hogy a költségvetés és a normatív támogatás fedezetet nyújt, a sószoba megvalósítása mellett döntöttünk. Hangsúlyozom, hogy pár évvel ezelőtt a bölcsőde finanszírozását az önkormányzat
költségvetéséből kellett kiegészíteni, ami a csekély mértékű iparűzési
adóbevétel mellett nem kis teher volt az önkormányzat számára. Ezt a
gazdálkodást tudtuk oly mértékben javítani, hogy nem csak az intézmény működtetése, de fejlesztések kivitelezésére is sor kerülhetett.
A továbbiakban is azon az úton szeretnénk előre menni, hogy a két
legnagyobb önkormányzati intézmény – a bölcsőde és az óvoda – a gyerekek részére folyamatosan növekvő színvonalat tudjon nyújtani. Ezen
törekvés eredménye volt az is, hogy az óvoda intézményvezetőjének kérésére a központi óvoda elhasználódott udvari játékait lecseréljük. A játékok leszállítása megtörtént, és a jó idő függvényében elkezdjük azok
telepítését a gyerekek örömére. Mind a két intézmény dolgozóinak és az
intézményvezetőknek is köszönöm azt az együtt gondolkodást, amivel
gyorsabban és hatékonyabban tudjuk elérni a közös célokat!
pm
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MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

HAMAROSAN A GYEREKEKÉ KARTAL ÚJ JÁTSZÓTERE
A VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú „Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések,
települést bemutató eszközök” projekt keretében
Kartal Nagyközség Önkormányzata új játszóteret épített a Rákóczi út 1123/2-es helyrajzi számú telken.

„Luca széke”, avagy hogy nem fogunk
dolgozni az elkövetkező években,
és miként látom be a rossz döntésem
Nem sokszor szoktam elnézést kérni, de most
elérkezett ennek az ideje is. Elnézést kérek a kartali gyerekektől, amiért ilyen hosszú ideig megvárattuk őket. Abba a csapdába estünk bele,
hogy a kis számú önkormányzati férfi munkaerő ellenére optimistán, saját erőből akartuk
megoldani azokat a feladatokat is, amelyekre
vállalkozót kellett volna igénybe venni. Végül
is sikerrel jártunk annyi hátránnyal, hogy így
lassabban készült el a játszótér. Ennek ellenére
nagy örömmel adjuk át a játszóteret a legkisebb
generációnak, és bízom benne, hogy az ott
töltött idővel kárpótoljuk őket a várakozásért.
A kollégáknak pedig nagyon köszönöm, hogy
elviselik „csak azért is saját erőből kivitelezünk”
természetemet, és meg is csinálják azokat a
feladatokat, amelynek más már hátat fordított
volna... A játszótér előtti parkoló elkészülte után
várunk minden kartali gyerkőcöt az új játszótérre, várhatóan áprilistól.
pm
6

2022/1

MEGVALÓSULT PROJEKTEK

A SPORTCSARNOK ÉS A SPORTPÁLYA KISZOLGÁLÓÉPÜLETÉNEK
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
A KEHOP-5.2.9-16-2017-00186 azonosítószámú, „A kartali sportcsarnok és sportpálya kiszolgáló épületének energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázat keretében szigetelést és új külsőt kapott mindkét épület, illetve energetikai korszerűsítésre került sor.

MEGVALÓSULT PROJEKTEK

A SPORTCSARNOK BELSŐ FELÚJÍTÁSA,
KORSZERŰSÍTÉSE
A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések 2021. és 2022. évi pályázatainak
keretén belül új sportburkolatot és légtechnikai berendezést kapott a Kovács László Sportcsarnok. 2006 óta
első alkalommal történt meg a csarnok újbóli kifestése, a
falfelület javítása, valamint saját forrásból a lámpatestek
cseréje. A Kartali Sportegyesület a kiszolgálóhelyiségek
felújítását finanszírozta TAO támogatásból, amiért munkájukat, közreműködésüket köszönjük.
pm
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REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK A TELEPÜLÉSEN

TÖBB ÉVE LOBBIZUNK ÉRTE: MVM-REKONSTRUKCIÓ
Az MVM Áramhálózati Kft. rekonstrukciós munkát végez
a Béke utcában lévő transzformátorállomásból induló
kisfeszültségű hálózaton. A felújítási munkák érintik a
Béke, a Bartók, a Hunyadi, a Deák Ferenc, a Táncsics és
a Rákóczi utcát. Ezeken a helyszíneken oszlopokat és
vezetéket cserél a cég (61 db tartószerkezetet [oszlopot]
és kb. 2600 méter vezetéket). A felújítás célja a villamos
energia-ellátás biztonságának növelése. Az új vezetékek
nagyobb keresztmetszetű, szigetelt kivitelűek lesznek,
ezáltal a fogyasztási helyeken stabilan biztosítható a
szabványos feszültségszint, és a szolgáltatás üzembiztonsága is javul, mert a szigetelt vezetéken a viharos
időjárás sem tud üzemzavart okozni (vezeték összeérése, faág okozta zárlat stb.). A munkálatok átmenetileg
korlátozhatják a munka alá vont közterület használatát,
aminek elviseléséhez megértésüket és türelmüket kérjük. A közterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása a munkálatok befejezése után fog megtörténni,
amelyet egy műszaki átadás-átvételi eljárás keretében
adnak át az önkormányzatnak. A felújított hálózat a fogyasztók ellátását biztonságosan szolgálja.
pm

MEGVALÓSULÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

BELTERÜLETI JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA, A MŰVELŐDÉSI
HÁZ PÁLYÁZATAI, KÜLTERÜLETI ÚT FELÚJÍTÁSA
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, 2022. Belterületi járdák felújítására nyújtottunk be újból támogatási kérelmet.
Amennyiben az önkormányzat nem nyeri meg a
pályázati forrást, akkor saját költségvetés terhére
folytatjuk tovább a Baross út még fel nem újított
járdaszakaszainak a cseréjét. A támogatás elbírálásának határideje 2022. március 31., azaz napokon belül ismertté válik a kérelmünk elbírásának
eredménye. 
pm

Külterületi helyi közutak fejlesztése
Megnyert pályázat, a munkálatokat a 2022.
évben megkezdjük.
Projektcél: Kartal, 0106/1 hrsz-ú külterületi út
útépítés és csapadékvíz-elvezetés 1450 méter
hosszban.
pm
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Az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása elnevezésű pályázaton infrastrukturális
fejlesztésre és kulturális programok támogatására nyert támogatást a művelődési ház.
A támogatás hozzájárul a nyári családi nap
programjának finanszírozásához, illetve LED fal
beszerzésére kerül sor, amelyen együtt nézheti
a település a jelentős sporteseményeket vagy a
mozifilmeket. 
A szerk.

MEGVALÓSULT PROJEKTEK

AZ ISKOLA KONYHÁJÁNAK FELÚJÍTÁSA
A Pénzügyminisztérium PM/2602-2/2019. azonosítószámú pályázaton Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a Könyves Kálmán Általános Iskola konyhája újult meg.

MEGVALÓSULÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

A JÁTÉKSZIGET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
KONYHÁJÁNAK FELÚJÍTÁSA
Szintén támogatási kérelmet nyújtottunk be a központi óvoda
konyhájának teljes felújítására, új gépek beszerzésére.
A fejlesztéssel a konyha területe is bővítésre kerül. A munkálatok jelenleg is folynak, a befejezés májusban várható.
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MEGVALÓSULT PROJEKTEK

30 ÉV UTÁN ÚJRA KÁTYÚMENTES KARTAL FŐÚTJA

MEGVALÓSULT PROJEKTEK

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA
A Belügyminisztérium BMÖGF/885-30/2020. azonosító számú döntése értelmében a „Tisztítsuk meg az
országot!” projekt keretében Kartal Nagyközség Önkormányzata az illegális hulladéklerakók felszámolására támogatást nyert. Az illegális hulladéklerakókat felszámoltuk, ennek ellenére még mindig küzdünk az
illegális hulladékot lerakó személyekkel, ezért a jövőben hatékonyabban, kamerák és szankciók érvényesítésével fogunk fellépni ez ellen. Méltatlan Kartal településhez, hogy pár ember – legyen az kartali vagy
sem – viselkedése, nemtörődömsége miatt a környezetünk szeméttel legyen borítva, egyben elszomorító,
hogy folyamatosan gyűlnek a hulladékok a már megtisztított területeken, illetve újabb helyeken is megjelentek a lakosok hulladékai. Építési törmelék, autógumik, autóalkatrészek és egyebek „díszítik” a környezetünket. Kérem, amennyiben bárkit ilyen tevékenységen érnek, azt jelentsék a hivatalban. Segítségüket
köszönjük! 
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KULTURÁLIS PÁLYÁZATAINK
2021-ben sikeresen pályázott a művelődési ház huszonhét gyermek ingyenes táboroztatására az Erzsébet program keretében. Emellett a Csoóri Sándor
Alap pályázatán elnyert összeggel a Rozmaring Hagyományőrző Együttest tudjuk támogatni, valamint
a Déryné programban ingyenes színvonalas színházi
előadásokat, a Köszönjük Magyarország! programban pedig szintén ingyenes zenei produkciókat tudtunk elhívni településünkre.
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MINDENNAPJAINK

KARTALI PILLANATKÉPEK

Kartal Nagyközség Önkormányzatának kiadványa.
Felelős kiadó: Oláh Klára Mária.
Felelős szerkesztő: Darnyik Ágnes. Olvasószerkesztő: Varga Józsefné.
Megjelenik 1800 példányban. Nyomdai munkák: LA4 Média Kft.

