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Összpontosítsunk a munkára!
A legutóbbi testületi ülésen többször hangzott el, hogy a Füzes
tudósításainak nem sok a valóságtartalma. Ugyanakkor az írásokra csak az ülésen reagáltak a képviselõk, helyreigazítást,
helyesbítést nem kértek. Hogy miért, ennek okait próbáltam
kikutatni.
– A választások elõtt és azóta is sokféle hang hallatszik a településen. Sorolták már Önt a hagyományos kategóriák közt jobbra és balra is – szegeztem a megállapítást a polgármesternek.
– Településpolitikusi tevékenységem mottója Babits Mihály
Jobb és bal címû versének részlete: „Ki állíthat jobbra vagy balra
engem?”. Hiszen a kereszténydemokrácia nem jobb- és nem baloldali. Szociális tekintetben inkább baloldali nézetekhez áll közelebb, keresztény világnézete pedig inkább jobboldali elemeket vet
fel. Tehát az sem volt igaz, hogy a választáson két jobboldali elveket valló csoport küzdött volna egymással. Én magam biatorbágyiként más biatorbágyiakkal összefogva indultam a választásokon: „Ki állíthat jobbra vagy balra engem? Labdázzatok, mindenkié vagyok! Csak majd az Isten, ha az Ítélet trombitája szól, állítanak jobbra vagy balra...”
– Sokféle megállapítás jelenik meg a község lakosainak postaládájába dobált lapban. Ezekre reagálást nemigen lehetett olvasni. A hallgatás beleegyezés?
– A közéletben elharapódzott hangnem és a sok fals tájékoztatás
következményeként többször kaptam fenyegetõ leveleket. Legutóbb a polgármesteri fizetés mértékét adták közre valótlanul. A
polgármester fizetését a polgármester és az önkormányzati képviselõk jogállásáról szóló törvény 2004. január 1-i hatállyal kötelezõen
szabályozza. Ez meghatározza az alpolgármesteri és a polgármesteri
illetmény mértékét. Biatorbágyon az alpolgármester a törvényben
meghatározott mérték minimumát kapja. Ez a jogszabály arról is
rendelkezik, hogy a polgármesternek ettõl magasabb fizetéssel kell
rendelkeznie, ezért a képviselõ-testület Biatorbágy polgármestere
számára a minimum + 30 ezer forintos fizetést állapította meg. Ennél kevesebbet a törvény betartásával a képviselõ-testület akkor
sem állapíthatna meg, ha Gyõri Gábor vagy Kecskés László megválasztása esetén az õ illetményükrõl kellene döntenie.
Számtalan más hasonló félretájékoztatással is borzolják a lakosság hangulatát. Mi azért nem reagálunk ezekre, mert úgy gondoljuk, hogy a munkával, Biatorbágy fejlesztésével kell foglalkozni.
Azonban, mint az elõbbi példa is mutatja, nem szabad hinni ezeknek a félretájékoztatásoknak. Az önkormányzati munkában most
megvan a lehetõség, hogy nyugodt körülmények között koncentráljunk a munkára. Így idõben lehet megkezdeni a fejlesztéseket,
nem õsszel kell kapkodni az útépítésekkel, intézmény-felújításokkal
stb. Remélhetõleg a törvényességi észrevételek száma is visszaesik,
megszûnhetnek az ilyen kifogások.
– Melyek ezek a fejlesztések?
Az Ibolya utca felújítása

Aszfaltozzák a Széchenyi utcát

– Mint az tapasztalható, megkezdõdött a Baross Gábor utca,
Széchenyi utca, Ibolya utca, Móricz Zsigmond utca, valamint a
Hársfa, Akácfa és Táncsics utca kis szakaszának felújítása, csapadékvíz-rendezése. Megtörtént a József Attila utca közbeszerzési
pályázata, a két évvel ezelõtt elnyert 50 millió forintos pályázati
összeg felhasználása az utca teljes körû felújításával megkezdõdött. Az iharosi út javítása, szélesítése is megvalósult az út-híd keretbõl. Elkészült a vasútállomási aluljáró vízelvezetése, és több területen folyik a kátyúzás is. A napokban adtuk át a „Kinizsi-udvar”
új játszóterét, s folytatódnak majd a település több pontján a játszótér-fejlesztések. Megkezdõdött mind a biai, mind a torbágyi faluközpont fejlesztése is. Bián most hoztunk döntést a csapadékvíz
rendezése érdekében, és folyik az egyeztetés a körforgalom kialakítására. A Szentháromság-szobor felújítása a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvánnyal kötött együttmûködési megállapodás szerint június végén megkezdõdik. A torbágyi faluközpont fejlesztése érdekében megtörtént az egykori Öntöde épületének kisajátítása, az új
híd vízügyi engedélyezési terve készül. Több területen kezdõdik
majd meg a csatornázás, melyek eddig a speciális adottságok miatt
nem kerültek sorra. Ilyen a Telek és a Szugja több utcája, a Tópart
és a Hatház utca, valamint az Óvoda és a Gárdonyi köz. Közvilágítás-fejlesztésben kisebb kiegészítések valósulnak meg, valamint a
Pecató közvilágítása is a késõbbiek folyamán elkészülhet. Készül az
épített és természeti értékek védelmének felmérése. A nyári szünetben több intézmény felújítása történik majd meg, többletbevételek megteremtheti az iskola tetõzete héjazatcseréjének fedezetét. A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodabõvítés közbeszerzési pályázatát is értékeltük, ehhez pályázaton 14 millió forintot nyert az önkormányzat, a munka elkezdõdött, szeptember elsejére új épületben,
újabb két csoportban kezdõdhet meg az óvodai nevelés. A Faluház Nagyterem építésének kiviteli tervei készülnek, a Fõ utcai Közösségi Ház átadása megtörtént, a tavaszra maradt kertépítési
munkákat elvégezték. Az iharosi sportpálya kivitelezésére pályázati hirdetményt kell közreadnunk. (Itt problémaként merül fel, hogy
a Viadukt SC vezetésében az elnök lemondása miatt hiányosságok
vannak.) A testület döntött a fonyódligeti üdülõ felújításáról, valamint eszközbeszerzésérõl.
A fejlesztések mellett emeltük az intézmények dologi kiadási keretét is. A központilag ajánlott – de államilag nem finanszírozott
5-6%-os – közalkalmazotti béremelésen felül volt a béremelés.
Emellett újabb álláshelyeket hoztunk létre a családsegítõ szolgálatnál, a Faluházban és az iskolában is. Úgy gondolom, munkánk
mindenki által látható eredményei meggyõzik a lakosságot, hogy
ne az ellenzék félretájékoztató, romboló hangjaira figyeljen, hanem az építésre, a település fejlõdésére...
Ehhez kérjük segítségüket...
H. I.
Megkezdõdött
a József Attila utca felújítása is

