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Tájékoztatók az augusztusi lapból helyhiány miatt kimaradt testületi ülésekről

Összefoglaló a Képviselő-testület július 18-i rendkívüli
nyilvános üléséről
Tizenegy napirendi pont és az egyebek kerültek a képviselők asztalára. Erdősi László polgármester köszöntötte a képviselőket és elmondta, a kiküldött napirendi pontokban nincs változás, továbbá mindenki hozzászólhat az egyebek pontban. Az ülést Erdősi László
polgármester megnyitotta.
HERCEGHALOM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV) AZ „M1
AUTÓPÁLYA 2X3 SÁVRA BŐVÍTÉSE BUDAPEST
(M0) – TATABÁNYA-ÚJVÁROS CSOMÓPONT
KÖZÖTT” PROJEKT HERCEGHALOM KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
Erdősi László polgármester elmondta, hogy a
PTB alaposan megtárgyalta az előterjesztést.
Dr. Kovács Judit jegyző hozzátette, hogy a
tárgyalások lezajlottak, melynek eredményeként három javaslatot készített elő jogszabályi feltételeknek megfelelően a tervező. Azt
is elmondta, hogy a pénzügyi bizottság álláspontja az volt, hogy nem tud alternatív megoldást elfogadni a zajvédelem kapcsán, csakis
a zajvédőfal kiépítését, amit saját határozat
meghozásával erősített meg.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke elmondta,
a pénzügyi bizottság a gondot abban látta,
hogy a lakossági fórumon elhangzott kérések
nem épültek be az anyagba.
Ezt követően a testület a következő határozatot hozta:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
1. Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítását határozza el a települést
érintő „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése
Budapest (M0)–Tatabánya-Újváros csomópont
között” fejlesztési projekt – mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházás – megvalósíthatósága
érdekében.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra
beruházásra tekintettel megindítja, az eljárást
tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja.
INGATLAN VÉTELI AJÁNLAT
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2019.( VII.18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy magánszemély tulajdonosától megvásárolja a
2053 Herceghalom, Bem József utca 27. szám
alatti (Herceghalom belterület 15. hrsz.) ingatlant.
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Az ingatlan vételárára maximum 45 000 000
forint összegű ajánlatot tesz.
KÖZTÉRI SZEMÉTGYŰJTŐ EDÉNYEK ÉS KUTYA TOALETTEK KIHELYEZÉSE
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2019.( VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kutya toalettek és köztéri billenős hulladékgyűjtő edények kihelyezésével az LZS-3 Kft-t bízza meg,
15 500 Ft/db nettó áron, mely összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
AZ AKÁCOS ÉS A KISERDŐ ÚT KERESZTEZŐDÉSÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ GYALOGÁTKELŐHELY KIVITELI TERVÉNEK MEGRENDELÉSE
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, a Vitális
lakópark azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Kiserdő és Akácos út
kereszteződésében gyalogos átkelőhelyet
létesítsen az önkormányzat. Azt is elmondta,
hogy két tervező adott be árajánlatot, melyek
közül a pénzügyi bizottság a Vonalvezető Kft.
ajánlatát fogadta el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kiserdő út
irányából az Akácos útra létesítendő gyalogosátkelő tervezésével a Vonalvezető mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft-t bízza meg
1 300 000 forint + ÁFA értékben, mely összeg
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
P. SZONDI KFT. MEGKERESÉSE
Erdősi László polgármester elmondta, hogy a
Kozáromi utcai társasház szennyvízelvezetése
régóta okoz problémát az önkormányzatnak.
A PTB a P. Szondi Kft. megkeresésére a bizottság külső tagja segítségével fogalmazott meg
egy választ.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2019.(VII. 18.) számú
határozata:

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
Herceghalom 244/13 helyrajzi számú társasház
szennyvízhálózatba történő becsatlakozását
oly módon, hogy a magánterületen létesítendő vízi közmű műtárgy elhelyezését szolgáló, a
szolgáltató részére bejegyzendő szorgalmi jogokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az
érintettektől beszerzi és a Földhivatalnál eljár
azok bejegyzése érdekében. A szennyvízhálózati csatlakozás kiépítéséig felhívja az érintett
ingatlan tulajdonosait, hogy a jelenlegi helyzet
fenntartása az ingatlanokat használók javára a
tulajdonost terhelő kötelezettség.
A BORÓKA UTCA 22–26. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK UDVARÁNAK
ASZFALTOZÁSA
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Herceghalom, Boróka utca 22–26. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarának
aszfaltozását az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. elvégezze.
A munkálatok elvégzéséhez 5 188 987 forint + ÁFA összeget biztosít, mely összeg az
OTP Nyrt-nél vezetett 11742001-1544163010020009 számú saját forrás számla terhére
kerül kifizetésre.
A kivitelező felvonulási költség címén további
380 000 forint + ÁFA összegű díj számlázására
jogosult abban az esetben, ha a 2019. július
12-én, a Boróka utca utolsó szakaszának aszfaltozási munkáira benyújtott közbeszerzési
pályázaton nem lesz eredményes, tekintettel
arra, hogy ez esetben a felvonulás extra költségeket jelent számára.
A KÁPOLNA ÉS TEMETŐ FELÚJÍTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁLATAIHOZ BEÉRKEZETT AJÁNLATOK
Makay István alpolgármester elmondta, a
PTB alaposan megtárgyalta az előterjesztést,
majd megkérdezte a képviselőket, hogy a Kápolna hátralévő munkálatait elvégeztesse-e,
vagy maradjon függőben. Elmondta, hogy
kőmunkálatok és festési munkálatok vannak
hátra. Azt kérte, amennyiben kérik a további
munkálatok elvégzését, a Képviselő-testület
támogassa az előterjesztést.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke felolvasta a
távol lévő Hunya Krisztina képviselő észrevételét a Kápolnával kapcsolatban:
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„...mivel nem láttam egy összefogó költséget arról, hogy mennyit költöttünk el és mire is pontosan, ezért nem tudok egyetérteni a munkálatok
elvégzésével, a pótmunkákat meg egyenesen
nem is értem.”
Az elnök asszony hozzátette, a bizottság sem
tudta értelmezni az árajánlatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2019.(VI. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kápolna felújításhoz, a Reneszánsz Zrt. kiegészítő anyagának ajánlatát 1 213 672 forint + ÁFA
elfogadja. Továbbá a Holczerkő Kft. részmunkákra adott ajánlatát 2 418 100 forint + ÁFA,
valamint szintén a Holczerkő Kft. pótmunkálatokra adott 1 121 800 forint + ÁFA ajánlatát
fogadja el.
Ezeken felül a Bottyán Szállítmányozó Kft. részéről Szabó István restaurátor 250 000 forint
+ ÁFA ajánlatát szintén elfogadja.
Valamint az LZS3 Kft. ajánlat a Kápolna felújítási és Temető területén végzendő munkák
elvégzésére 3 118 541 forint + ÁFA összeget
biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a
vállalkozási szerződések aláírására.
VÉDŐNŐI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Védőnői Szolgálat
részére történő eszközbeszerzéshez Kovács
Kálmánné helyettes védőnő 2019. május 13-i
kérelmének megfelelően, melyhez 900 000
forint keretösszeget biztosít az önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.
AZ ORVOSI RENDELŐ FESTÉSE
Dr. Kovács Judit jegyző röviden elmondta,
hogy az orvosi rendelő tisztasági festéséről
van szó, azt is hozzátette, a műszaki előadó
szerint három éve volt utoljára festés az intézményben.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi rendelő belső festési munkálatainak elvégzésével
a Fest-Mix Bt.-t bízza meg bruttó 525 151 forint értékben, mely összeg az önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.

SZOCIÁLIS TŰZIFA VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MEGVITATÁSA
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019.
évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be keménylombos tűzifa igénylésére.
A szükséges önrészt, 1 000 forint/m3 + Áfa
összegben, valamint a szállítás költségeit a
2019. évi szociális kerete terhére biztosítja.
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a
pályázat benyújtására.
Felkéri dr. Kovács Judit jegyzőt a jogosultság
feltételeit szabályozó rendelet-tervezet előkészítésére a szeptemberi Humán és Környezetvédelmi Bizottsági ülésre.
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLŐK II. FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Benedek András, Farkas
Botond, Görömbei Blanka, Görömbei Mátyás, Kánya Viktória, Nagy Dániel Csongor,
Panyi Gabriella, Végh András, Venyige Dorina, valamint Zmák Bence második félévi
munkájáról szóló beszámolóikat elfogadja.
Nagy Fruzsina a második félévi munkájáról
szóló beszámolót nem nyújtotta be, ezért a
2019/2020. oktatási évben nem nyújthat be
felsőoktatási ösztöndíj iránti pályázatot Herceghalom Község Önkormányzata képviselőtestületéhez.
EGYEBEK
A) BÖLCSŐDE KERÍTÉSe
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom
Széchenyi utca 26. szám alatt levő önkormányzati tulajdonú, családi bölcsőde kerítésének építésével a FAL 2001 Kft.-t bízza meg
3 087 142 forint + ÁFA értékben, mely összeg
az Önkormányzat 2019. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére kerül kifizetésre.
B) BORÓKA UTCA UTOLSÓ SZAKASZÁNAK
ASZFALTOZÁSA

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 114/2019.
(V. 28.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy részt vesz az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019” elnevezésű,
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiírt pályázaton.
A pályázathoz szükséges 18 513 794 forint
összegű önerő rendelkezésre áll az Önkormányzat 2019. költségvetésének általános
tartalékkeretében.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat nevében Erdősi László polgármester
fedezetigazolást adjon ki a Boróka utca utolsó
szakaszának aszfaltozása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban bruttó 33 513 794 forint összegről, mely összeg az önkormányzat
2019. évi költségvetésének általános tartalékkeretében rendelkezésre áll.
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019” elnevezésű, helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiírt
pályázaton való eredményes részvétel esetén,
a pályázaton elnyert támogatás összegével
csökken a beruházás költsége.
C). BELSŐELLENŐRZÉS
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzését a
PEPI Kft-vel végezteti el 200 000 forint+ ÁFA
értékben. Az összeg a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
D). ÓVODA ELŐTETŐ JAVÍTÁSA
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalmi Csicsergő Óvoda terasza előtető
javításával megbízza Takács József üveges
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mestert 457 800 forint + ÁFA értékben, mely
összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére kerül
kifizetésre.
E.) HERCEGHALOM SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELME
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalmi Szabadidő és Sportegyesület részére 2019. július 23. és 2019. augusztus 23.
közötti időszakra pályabérlés címen 480 000 Ft
összegű támogatást biztosít.
A támogatás az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére
kerül kifizetésre.
F.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
KÖTÉSE A HERCEGHALOM SZABADIDŐ ÉS
SPORTEGYESÜLETtEl
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a
sportegyesült javaslatot tett az önkormányzattal való együttműködési megállapodás
kötésére. Elmondta, hogy a PTB érdemben
nem tárgyalta a tervezetet, de javasolta, hogy
a testület fejezze ki azon szándékát, hogy támogatja a szerződés létrejöttét.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2019.(VII. 18.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy együttműködési megállapodást kössön a Herceghalmi Szabadidő és Sportegyesülettel a futballpálya használatára.
G). Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnökének
hozzászólásai:
• Elmondta, hogy az Arany János utcában két
mozgássérült esetében problémák vannak a
ki- és bejutással, amit a mozgáskorlátozottak
egyesületének elnöke jelzett. Kérte, hogy tegyék lehetővé az akadálymentesítést.
• Megkérdezte, hogy a köztisztviselők napja
miért maradt el, melyre azt válaszolta dr.
Kovács Judit jegyző, hogy már eltörölték
a köztisztviselők napját, de a Semmelweis
napról polgármester úr és az alpolgármester úr megemlékezett. Az elnök asszony javasolta, hogy ettől függetlenül ne szakadjon meg az ünneplés hagyománya.
• Elmondta, hogy többen jelezték, hogy az
egyik szociális bérlakás mellett sok az építési hulladék.
• Azt is mondta, hogy a Kápolnához vezető
útszakasz építésekor nem lett megoldva a
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vízelvezetés, emiatt a víz alámossa a sírokat.
Kérte ennek is az orvoslását.
• Megkérdezte, hol tart a Lipka utca ügye,
melyre azt válaszolta a jegyző, hogy a telekmegosztás folyamatban van.
• A Hírmondó kampány számának megjelenésével hozott határozattal kapcsolatban
elmondta, hogy véleménye szerint a júliusi
szám kampány szám volt, mely ellent mond
a határozatban megfogalmazott elvekkel.
• Szóvá tette azt is, hogy Makay István alpolgármester külön kis busszal utazott
Mehrstettenbe, közpénzen, ami 120 650 Ftba került. Teljesen indokolatlannak tartotta,
mivel két nagy busz is ment, ahol sok szabad hely volt még.
H). Erdei László képviselő hozzászólása
Kérte, hogy a hivatal jelezze a Zöld Bicske
szolgáltatónak, hogy a szelektív-hulladék tároló tetejét zárják le, mert az edény környéke
nagyon szemetes marad.
Erdősi László polgármester azt felelte, hogy
a közterület-felügyelőnek és a járőrnek külön
felhívja a figyelmét az esetleges kukázókra.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Erdősi
László polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését 00 óra 21 perckor
bezárta.
A jegyzőkönyv felhasználásával írta
Szabó György

Összefoglaló a Képviselő-testület augusztus 14-i
rendkívüli nyilvános üléséről
Két napirendi pont és az egyebek kerültek a képviselők asztalára. Az ülést Erdősi László polgármester megnyitotta. Megállapította,
hogy az ülésről egy fő igazoltan van távol, egy fő késik az ülésről, de a testület így is szavazóképes.
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy választási eljárásról szóló törvény értelmében legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon meg kell
választani a helyi választási bizottságot.
Csizmadia Zsuzsa, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének kérdésére válaszolva Jegyző asszony elmondta, hogy a későbbiek során póttagok választására lesz még
lehetőség.
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2019.(VIII. 14.) számú határozatával 5 igen szavazattal – nem és tartózkodás nélkül – Herceghalom Község területén
működő Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztotta:
Dr. Vörös Attilánét, Bárányos Mónikát és
Kőrösladányi Istvánnét.
Póttagoknak megválasztotta: Széchenyi Zoltánnét és Szita Antalnét.
Ezt követően a megválasztott tagok ünnepélyes esküt tettek, melynek szövegét Erdősi
László polgármester olvasott fel.
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS ÓVODA RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA KIÍRT KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a
közbeszerzési szakértő megküldte a bíráló bizottság jegyzőkönyvét, a közbeszerzési szakvéleményt és az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegzést.
Kérte a képviselőket, hogy a szakértő véleménye alapján a Mi-Csodanap Kft pályázatát fogadják el. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy
a közbeszerzési törvény szerint, testületi döntés esetén név szerinti szavazást kell tartani.
Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnök a nyertes pályázó adatai
felől érdeklődött.
Dr. Kovács Judit jegyző azt felelte, hogy csak
annyit lehet tudni, amennyi a pályázatban és
az értékelésben szerepel.
(Ekkor megérkezett Szendrei Bence képviselő.)
Ezek után Erdősi László polgármester felolvasta a határozat szövegét és elindította a név
szerinti szavazást, melynek eredménye:

Szendrei Bence képviselő: igen
Erdei László képviselő: igen
Csizmadia Zsuzsanna képviselő: igen
Czinege Jánosné képviselő igen
Makay István alpolgármester: igen
Erdősi László polgármester: igen
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, a közbeszerzési szakértői vélemény alapján úgy
határozott, hogy az általános iskola és az
óvoda részére történő közétkeztetési szolgáltatás biztosítására kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a MI-CSODANAP Kft-t hirdeti
ki. A közétkeztetési közszolgáltatás értéke 3
évre nettó 118 275 630 forint.
A testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.
EGYEBEK
A). Dr. Kovács Judit jegyző elmondta, hogy a
rózsai úton lévő gesztenyefába beköltözött
egy méhcsalád. Védett fáról lévén szó, a hivatal szakértőt kért fel, hogy egyeztessen a méhésszel ez ügyben.
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Czinege Jánosné, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy bár
nem szakértő, de a méhek megmentését tartja elsődlegesnek.
Csizmadia Zsuzsa, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy Galai
Katalin szakmai állásfoglalást kért ez ügyben,
és azt a választ kapta, hogy akár egy méhcsalád
eszmei értéke, nagyobb egy gesztenyefáénál.
Makay István alpolgármester egyetértésének
adott hangot a humán bizottság elnökével, ő
is a méhek megmentését javasolja.
Szendrei Bence képviselő megkérdezte, hogy
van-e lehetőség arra, hogy a méhész átköltöztesse a méhcsaládot, melyre Jegyző asszony
azt válaszolta, hogy a méhész szerint nincs
olyan módszer, amivel a méheket ki lehetne a
fából telepíteni.
Erdősi László polgármester is a méhek megmentését preferálta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2019.(VIII. 14.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Rózsai
úton lévő gesztenyefában lévő méhcsaládot a
tulajdonosa kimenekítse akkor is, ha ezzel a
gesztenyefa maradandó károsodást szenved.

• Ezután rákérdezett arra, hogy a megvásárolt
szemetes kukák mikor kerülnek kihelyezésre, a közterekre, melyre azt a választ kapta,
hogy folyamatosan rakják ki. Elnök asszony
azt kérte, hogy a Gesztenyés út végére mindenképpen kerüljön kuka.

B). Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy megtörtént az
Arany János utca aszfaltozása, és kérte, hogy
az önkormányzat a dologi kiadás terhére
300 000 Ft keretösszeget biztosítson a mozgáskorlátozott családoknak, az utcába történő ki- és bejutásuk megkönnyítésére. A támogatást anyag beszerzésre kérik, a munkát
a család férfi tagjai vállalták el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019.(VIII. 14.) számú
határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul az Arany János utca 19. és 27. számú ingatlanok előtti
járda kiépítésének anyagköltségeihez, melyre 300 000 Ft keretösszeget biztosít a 2019.
évi költségvetés dologi kiadása terhére.

D). Csizmadia Zsuzsának, a PTB elnökének észrevételei:
• Megkérdezte, mikor készül el a Boróka utca
aszfaltozása, melyre azt válaszolta a jegyző,
hogy a kivitelező felvonult.
• Megkérdezte, hogy a lakosok értesítése megtörtént-e, melyre azt válaszolta a jegyző, hogy
a műszaki előadó intézkedett ez ügyben.
• Jelezte, hogy a Sándor udvari ingatlan
egyik kis kertje igen elhanyagolt állapotban
van.
• Felhívta a figyelmet a sportegyesülettel kötendő megállapodás fontosságára, mert elengedhetetlennek tartja, hogy zökkenőmentesen tudják használni a felkészülés érdekében a pályát.
A jegyző azt válaszolta erre, hogy a hosszú távú megoldás érdekében a polgármester már
megtette a lépéseket. Erdősi László polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a
napokban kapta meg a pálya minősítő okiratát és a pályahasználati szerződést éppen ma
írta alá, csak az egyesület elnökét nem tudta
még utolérni. Azt is mondta, a karbantartásra
vonatkozó feltételek kidolgozásának pontosítása érdekében tájékozódik a környező településektől. Elmondta, azon munkálkodik,
hogy ne legyenek fehér foltok a szerződésben.
Szendrei Bence képviselő örömmel nyugtázta a hallottakat, de azt is hozzátette, először a
fenntartást és a karbantartást kellett volna kidolgozni, aztán a pályázaton elindulni, mel�lyel Csizmadia Zsuzsa bizottsági elnök is
egyetértett.
Dr. Kovács Judit jegyző véleménye szerint a
sportegyesület elnöke által átküldött szerződést a bizottságnak majd a képviselő-testületnek is át kellene beszélnie.
Majd hozzátette, hogy a pályahasználati szerződést a polgármester úr aláírta, tehát nincs
akadálya a felkészülésnek. A karbantartás el
végzése szakfeladat, mellyel sem az önkormányzat, sem az egyesület nem rendelkezik,
ezért kell külső segítséggel megoldani a munkákat – mondta Jegyző asszony.

C). Czinege Jánosné, a HKB elnökének
hozzászólásai:
• Megkérdezte, hogy a szociális bérlakás árában történt-e megállapodás, melyre Polgármester úr azt válaszolta, hogy megtörtént az új ár ajánlatadás.

E). Csizmadia Zsuzsa, PTB elnök további
észrevételei:
• Etikailag kifogásolta, hogy a Herceghalmi
Hírmondó megjelenése előtt egy héttel a
Herceghalom-Online Közéleti Magazinban,
melyet egy, a választásokon induló személy

kampánycéllal hozott létre, Szabó György
felelős szerkesztő megjelentetett egy olyan
cikket, ami a felszólaló szerint az újság számára íródott, és ami egyébként a Hírmondóban meg is jelent. Arra kérte a jegyzőt,
nézzen utána, hogy jogilag ez lehetséges-e.
Dr. Kovács Judit jegyző válaszában kifejtette,
hogy miután ő a szerzője, jogilag nem kifogásolható, viszont két helyen jelentette meg a
munkáját. A jegyző véleménye szerint a szerkesztőnek elsődlegesen a tájékoztatás a feladata, nem a véleménynyilvánítás.
• Csizmadia Zsuzsa a továbbiakban elmondta, hogy mindenki értesült arról, hogy az alpolgármester úr legletteltette a restaurátor
által feltárt, konzervált, letisztított falfelületet, ami által felbecsülhetetlen kárt okozott.
Azt kérte, hogy Makay István fizesse vissza
az okozott kárt.
Makay István alpolgármester válaszában elmondta, hogy az elnök asszony által elmondottak mások számára is enyhén szólva „kiverik a biztosítékot”. Határozottan visszautasította Csizmadia Zsuzsa szavait, továbbá a német
utazással kapcsolatos megjegyzését is.
A következő felszólaló Szendrei Bence képviselő elmondta, hogy a választási eljárásról
szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy
minden jelölt megbízzon egy személyt a választó bizottsági tagságba. Megkérdezte a
jegyzőt, ennek mi a menete.
Dr. Kovács Judit jegyző azt válaszolta, hogy
éppen az ellenkezőjét mondja ki a jogszabály,
a választási iroda vezetője jelöli ki a HVB tagjait,
és arról nem lehet egyenként, csak csomagban
szavazni. Ezért is kértek több jelölt nevet, hogy
minél nagyobb elfogadottsága legyen a bizottságnak. Ismét említést tett Meszner Mónikának a személyek felkutatásában végzett munkájáról, azt is elmondta, hogy a megkeresett jogász végzettségű személy nem vállalt feladatot a bizottsági munkában. Hozzátette, nincs
akadálya a későbbiekben jogászt találni a bizottságba, de arra fizikailag nincs lehetőség,
hogy mindenki válasszon póttagot.
Szendrei Bence képviselő elmondta, szándékozik élni a megbízás lehetőségével.
Csizmadia Zsuzsa, a PTB elnöke válaszolni szeretett volna Makay István alpolgármester szavaira, de Erdősi László polgármester a személyeskedésre való tekintettel bezárta az ülést,
melyre az elnök asszony azt reagálta, hogy ezt
jelezni fogja a kormányhivatal és magasabb
szervek felé is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Erdősi
László polgármester a képviselő-testület
rendkívüli nyilvános ülését bezárta és zárt
ülést rendelt el.
A jegyzőkönyv felhasználásával írta
Szabó György
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HERCEGHALMI EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
BŐVÜL A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
egyéb szűrővizsgálatok (vastagbéldaganat szűrés, alacsony
dózisú CT vizsgálat, mammográfia) irányába történő mozgósítás. Az egy évig tartó közös szakmai munkát (Biatorbágy és
Herceghalom területén) további életmódváltást segítő szakemberek, mint dietetikusok, gyógytornászok, leszokást támogató szakemberek is biztosítják majd, csoportos és/vagy
egyéni tanácsadás/foglalkozások lebonyolításával.
Az egészséges életmód megőrzését elősegítő nordic walking,
és kocogó klub létrehozása is terveink között szerepel.
Kérjük, tegyen továbbra is egészségéért, további információkért keresse fel rendelőnket!
Köszönettel és üdvözlettel:
Dr. Pintér Márk szakmai vezető, háziorvos
Kedves herceghalmi Lakosok, kedves Pácienseink!
Ezúton is szeretnénk Önöket örömmel tájékoztatni, hogy
rendelőnk önerőből sikeresen pályázott és nyert a „Három
generációval az egészségért” hazai forrásból finanszírozott
pályázaton. Ennek segítségével lehetőségünk nyílik további négy felnőtt és egy gyermekorvosi praxissal, továbbá a
Biatorbágyi Szakrendelővel és Egészségfejlesztési Irodával
közösen az Önök egészségének megőrzéséért még többet
tenni.
Kiemelt feladataink közé tartozik az eddig fel nem ismert,
rejtve maradt szív-, érrendszeri betegségek további feltérképezése (nagy értékű boka-kar index készülék beszerzésével),
a mentális egészségi állapot felmérése, népegészségügyi és

Anyakönyvi hírek
megszülettek

elhunyt

Antal Zoltán és Barabás Ivett kisfia
Antal Ádám
Bácsi Attila és Bácsiné Lehner Andrea kislánya
Bácsi Zsófia
Nyíri Zoltán és Vezér Enikő kislánya
Nyíri Dorottya
Pálfi Tibor és Pálfi-Jakab Mónika kislánya
Pálfi Nóra

Szilágyi András (1940)

nyugodjanak békében!
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isten éltesse őket sokáig!

6

nyugodjon békében!
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BŐVÜL A GYERMEKORVOSI SZAKRENDELÉS

Kedves Herceghalmi Pácienseim!
Örömmel értesítem Önöket, hogy 2019. 10. 01-től a Graphit
Kft. által működtetett gyermekorvosi rendelés már kibővített
formában fog működni figyelembe véve a szülők igényeit,
így lesz reggeli rendelési idő, ill. olyan időpont, ahová már
csak a gyógyuló gyermekekkel lehet jönni időpont szerint:
Hétfő:
11.00–12.00
12.00–13.00 kontroll időpontok kerülnek kiadásra
(Dr. Nemes Nagy Györgyi)

Szerda:
12.00–13.00
Csütörtök:
08.00–09.00
09.00–10.00 kontroll időpontok kerülnek kiadásra
TANÁCSADÁSRA TOVÁBBRA IS A VÉDŐNŐTŐL
KÉRHETŐ IDŐPONT:
Hétfő:
10.00–11.00 (Dr. Nemes Nagy Györgyi)
Szerda:
10.50–12.00
13.00-tól szükség szerint (Dr. Száray Eszter)
Természetesen a betegek továbbra is felkereshetik a Biatorbágy, Petőfi utca 39 szám alatt működtetett gyermekorvosi
rendelőt, ahol a rendelési idők szintén kibővített formában
fognak működni:
Hétfő: 07.30–10.15
valamint 10.30-11.00 kontroll időpontok kerülnek kiadásra
Kedd: 15.00–17.00
valmint 17.00–18.00 kontroll időpontok kerülnek kiadásra
Szerda: 07.30–09.45
Csütörtök: 14.00–15.45
valmint 16.00-tól kontroll időpontok kerülnek kiadásra
Péntek: 07.30–10.15
valmint 10.30–11.00 kontroll időpontok kerülnek kiadásra
Dr. Száray Eszter gyermekorvos

Tájékoztatás az Önkormányzat 2014–2019 között elért
gazdasági eredményeiről
Rövid összefoglalóban szeretnénk ismertetni Herceghalom Község Önkormányzatának a 2014–2019 közötti időszakra eső gazdasági
tevékenységét és elért eredményeit.

Összevetve a 2014-es és a 2018-as bevételi főösszegeket megállapítható,
hogy az Önkormányzat bevételei közel megduplázódtak, míg 2014-ben a
bevételi főösszeg 759,45 MFt volt,
2018-ra a bevételek megközelítőleg
1.354,74 MFt-ra növekedtek. Ezek a
bevételek jó alapot biztosítottak a település fejlesztésére, beruházások megvalósítására.
2014-ben a beruházások teljes összege mintegy 159,68 MFt volt, ebből
153,57 MFt-ot költöttünk útjaink aszfaltozására. 2014-ben valósult meg a
Boróka utca, a Deák Ferenc utca, és a
Pillangó köz aszfaltozása, továbbá elkészült a Vadvirág utca aszfaltozásának I.,
illetve az Ördöglovas lejtő II. üteme.
Még ebben az évben befejeződött a Temetőkápolna restaurálása, továbbá jelentős összegeket fordítottunk a vízi
közmű vagyon felújítására is.
2015-ben 13,66 MFt önerőt fordítottunk beruházásra. Ebből az összegből
valósult meg 7,05 MFt önerővel és je-

lentős állami támogatással a műfüves
pálya, amely nagyban segíti az általános iskola és a HSE sporttevékenységét. Szintén 2015-ben készült el a Temetőkápolna szigetelése is. A könyvtár
olvasóterméből egy új tantermet alakított ki az Önkormányzat az általános
iskola részére és tovább folytattuk a település víziközmű rendszerének felújítását is.
2016-ban 95,27 MFt-ot költöttünk
beruházásokra. 2016-ban valósult
meg a Boróka köz aszfaltozása. Közel
30 MFt-ból megtörtént az óvoda régi
szárnyának felújítása, mely során az
épület hőszigetelése mellett a kazán
és a fűtésrendszer cseréje is megtörtént. (A felújítás 50%-os állami támogatással valósult meg.) Állami támogatásból valósult meg a tornacsarnok energetikai korszerűsítése is
mintegy 54,23 MFt értékben, melynek keretében sor került a tornacsarnok falszerkezetének hőszigetelé
sére, a nyílászárók cseréjére és nap-

elemek elhelyezésére az épület tetőszerkezetén. Az energiahatékonyság
érdekében pályázati forrásból napkollektorokat helyeztünk el a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetére is,
amellyel jelentős mértékben csökkent a hivatal elektromos áram felhasználása. 2016-ban került kiépítésre a Boróka utca bérlakások szellőzőrendszere mintegy 4 MFt értékben,
amellyel megszűntek a lakások vizesedése miatti panaszok, ezáltal a bérlők komfortérzete jelentősen javult.
2017-ben 76,41 MFt értékű beruházást valósított meg az Önkormányzat.
Pályázati támogatásból, önkormányzati önerővel készült el az 1956-os emlékmű. Ebben az évben mintegy 21,41
MFt értékben folytatódott a Boróka utcai bérlakások felújítása, melynek keretében az épületek új szigetelést kaptak,
kicserélték a nyílászárókat és a kazánokat. 2017-ben került sor a Zsámbéki út
aszfaltozására és a „Kiserdő” néven ismert terület megvásárlására. Az Önkor7
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mányzat 2018-ban csatlakozott az ASP
rendszerhez, amelynek előfeltétele volt
az előírt informatikai eszközök beszerzésére. Az eszközbeszerzés 100%-ban
állami támogatásból valósult meg,
mint ahogyan a víziközmű hálózat
szükséges felújítási, fejlesztési munkálatainak finaszírozása is az állam által
biztosított víziközmű Fejlesztési Alapból történt.
2018-ban közel 95,33 MFt összegű
beruházás valósult meg Önkormányzatunknál. Befejeződött a Boróka utca
bérlakások szigetelése 13,42 MFt értékben. Aszfaltburkolatot kapott a Kiser-

dő út és a Muskátli köz. Vásároltunk egy
szociális bérlakás célú ingatlant a Sándor udvarban 4,2 MFt értékben és megtörtént a tornacsarnok klímatizálása is.
Az Önkormányzat törvényi kötelezettsége volt a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, amelyet pályázati összegből
valósítottunk meg, ezzel mintegy 10,26
MFt-ot takarítottunk meg saját forrásainkból. Befejeződött és átadásra került a
térfigyelő kamerarendszer. Folytatódott
a Temetőkápolna felújítása és az élőfüves futballpálya építése, mindkettő befejezését 2019-re tervezte a Képviselőtestület.
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Még egy negyed év van hátra a 2019-es
költségvetési évből, de az első háromnegyed év eredményei is önmagukért
beszélnek. Új korszerű közvilágítást kapott a Zsámbéki út, amely nagymértékben növelte a lakosság biztonságérzetét. Elkészült az Arany János utca aszfaltozása és befejeződött a Vadvirág utca
aszfaltozásának II. üteme is. Az Önkormányzat jó vagyoni helyzete lehetővé
teszi, hogy a település fejlődése a jövőben hasonló intenzitással folytatódhasson.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Lezárultak az Önkormányzat ellen indult bírósági eljárások

2017-ben két polgári peres eljárást kezdeményeztek az önkormányzat és egy
képviselő ellen, továbbá egy magánvádas büntetőeljárást indítottak Erdősi
László polgármester és dr. Kovács Judit
jegyző ellen. Mindhárom eljárás jogerősen lezárult, az illetékes bíróságok mindhárom eljárást megindító kérelmet elutasították.
Egy magánszemély büntetőeljárást kezdeményezett Erdősi László polgármester és dr. Kovács Judit jegyző ellen nagy
nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt. A büntetőeljárás befejeződött, a magánvádló
minden jogorvoslati lehetőségét kimerítve a Fővárosi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság a keresetet elutasította,
mindkét vádlottat jogerősen felmentette az ellenük emelt vádak alól. A büntetőeljárást kezdeményező magánszemély személyiségi jog megsértésével
összefüggésben keresetet terjesztett elő
Herceghalom Község Önkormányzatá8

val szemben is emberi méltósága, illetve
a becsülethez és a jó hírnévhez fűződő
jogai megsértésére történő hivatkozással. A jogsértés megállapításának tényén
túl 500 000 forint sérelemdíj megállapítását is kérte a bíróságtól. Az eljáró elsőfokú bíróság a keresetet elutasította,
amely ellen a felperes nem fellebbezett.
Egy másik magánszemély szintén az emberi méltóságának, illetve a becsülethez
és a jó hírnévhez fűződő jogainak megsértése címen kezdeményezett polgári
peres eljárást Herceghalom Község Önkormányzata és egy képviselő ellen. A
felperes a jogsértés megállapításának
tényén túl összesen 500 000 forint sérelemdíj megállapítását is kérte a bíróságtól. Az eljáró elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, amely ellen a felperes
nem fellebbezett.
A büntetőeljárásban eljáró harmadfokú
bíróság bírói tanácsának elnöke az ítélet
indoklásában a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának több ítéletére,

illetve az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkére hivatkozva hangsúlyozta, hogy:
„Az egyezmény 10. cikke alapján még a
nyers kritika is védett, a kritikával illetett személyeket ugyanúgy megilleti a
véleménynyilvánítási szabadság lehetősége a nagy nyilvánosság előtt, mint
amely nagy nyilvánossághoz fordultak
a Facebook csoport tagjai, illetőleg a
magánvádló is.”
Azt gondolom, hogy a fent idézett mondat nagyon fontos megállapítást tartalmaz, amely útmutatásul szolgál mindenki számára, aki a közéletben részt vesz,
vagy a jövőben részt kíván venni. A szólásszabadság az egyik „legerősebb”
alapvető emberi jog, amely megilleti a
közszereplők tevékenységét kritizálókat
és a közéletben részt vevő személyeket
egyaránt.
(Az anonimizált bírósági ítéletek az Önkormányzat honlapján elérhetők.)
Dr. Kovács Judit jegyző
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2010–2018 évi költségvetés végrehajtásának
eredményei
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Beruházások Herceghalomban
2010 – 2018
2010–2011
Óvoda bővítés
2012
Patak utca aszfaltozása
Orvosi rendelő felújítása
Közvilágítás korszerűsítés
(Gesztenyés út)
2013
Szirom köz aszfaltozása
Jókai utca aszfaltozása
Óvoda napkollektor
Óvodai játszóudvar bővítése
Mehrstetten Park kialakítása
Móricz-ligeti játszótér bővítése
Gördeszka pálya építése
Patak utca zöldterület
rendezése
Irodaház vásárlás
Vendégház vásárlás
Boróka utcai telkek vásárlása
2014
Boróka utca aszfaltozása
Deák Ferenc utca aszfaltozása
Ördöglovas lejtő aszfaltozása
II. ütem
Pillangó köz aszfaltozása
Vadvirág utca aszfaltozása
I. ütem
Kápolna
ÉTV víziközmű felújítás
2015
Műfüves pálya kialakítása
(MLSZ pálya)
Kápolna felújítás
Osztályterem kialakítás
a Könyvtárban
ÉTV víziközmű felújítás
2016
Boróka köz aszfaltozása
Óvoda régi szárny felújítása,
hőszigetelés, kazánház
és fűtésrendszer cseréje
Polgármesteri Hivatal
napkollektor felsz.
Boróka utcai bérlakások
szellőzőrendszerének kiépítése
10

15.160.300 Ft
29.356.000 Ft
1.500.000 Ft
12.058.000 Ft
2.231.000 Ft
13.995.000 Ft
9.233.000 Ft
1.700.000 Ft
5.663.000 Ft
10.000.000 Ft
11.521.000 Ft
1.787.000 Ft
20.153.000 Ft
12.551.000 Ft
22.041.000 Ft
22.636.000Ft
27.505.000 Ft
76.012.000 Ft
7.264.000 Ft
20.155.000 Ft
3.879.000 Ft
2.229.000 Ft

7.048.000 Ft
2.679.000 Ft
1.300.000 Ft
2.631.000 Ft
3.172.000 Ft
13.397.000 Ft
11.218.000 Ft
4.003.000 Ft

Tornacsarnok szigetelés,
nyílászáró csere és napelem

54.225.000 Ft

2017
56”-os emlékmű
Boróka utcai bérlakások
felújítása
Zsámbéki út aszfaltozása
Erdő vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés (ASP)
Tetőtéri klíma (Tornacsarnok)
ÉTV vízhálózat felújítás

21.405.000 Ft
38.311.000 Ft
3.000.000 Ft
3.520.000 Ft
1.254.000 Ft
4.070.000 Ft

2018
Boróka utcai bérlakások
szigetelésének befejezése
Kiserdő utca aszfaltozás
Muskátli köz aszfaltozás
Tornacsarnok klíma
Ingatlan vásárlás
HESZ tanulmány befejezése
Kápolna felújítás
Futballpálya (105619000)
ÉTV vízhálózat fejlesztés
Térfigyelő rendszer kiépítése

13.419.000 Ft
4.200.000 Ft
3.179.000 Ft
1.295.000 Ft
4.200.000 Ft
10.255.000 Ft
6.164.000 Ft
38.947.000 Ft
8.070.000 Ft
5.598.000 Ft

4.853.000 Ft

2019
Zsámbéki út közvilágítás
18.694.000 Ft
elkészült
Vadvirág utca aszfaltozás
II. ütem
35.908.000 Ft
elkészült
Óvoda régi szárny felújítás
59.690.000 Ft
elkészült
(új tető, kazánház, vízlágyító,udvari játékok, bútorok)
Kamerák kiépítése
5.600.000 Ft
elkészült
Arany János utca aszfaltozása
42.551.000 Ft
elkészült
Futballpálya
öntöző berendezése
10.000.000 Ft
(magán támogatásból) elkészült
I. számú körforgalom
elkészült
Bérlakások, udvar aszfaltozás
6.590.000 Ft
szeptemberben kész
Boróka utca aszfaltozás
33.513.000 Ft
(utolsó szakasz) szeptemberben kész
Iskola bővítés (Kormány)
120.765.000 Ft
októberben kész
Csapadékvíz elvezetés pályázata elbírálás alatt

2017.10.19

PM_OVODAFEJLESZTES_2017

2018.11.27
elbírálás alatt
elbírálás alatt

2018.04.23
2019
2019

PM_ONKORMUT_2018/17
PM_CSAPVIZGAZD_2018/8
BM

45 697 032

30 038 275

2018.11.01

2018.05.02

49 934 844

105 619 042

6 000 000

1 500 000

1 672 280

2017.09.13

2017.05.08

2017.06.16

2017.12.15

BGA

2017.06.15

2017.03.07

TTP-KP-1-2017/1-000047
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-201700779
MLSZ

31 987 922

15 000 000

1 672 280

34 954 391

105 619 042

6 000 000

1 500 000

105 619 000
120 765 000

31 987 922

15 000 000

1 000 000

34 954 391

105 619 042

6 000 000

1 000 000

43 999 346

44 000 000

96 379 160
10 498 360
1 000 000
4 535 254
55 550 600

odaítélt összeg

*BGA: „A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. törvényben meghatározott feladatokat látja el, hogy háttérintézményként segítse a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítését, az összmagyarság kulturális, nyelvi
értékeinek megőrzését, és támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulását. A külhoni pályázatokon kívül a hazai egyházi, nemzetiségi, NEA, Határtalanul! pályázatok
kezelője.”
*ASP: Feladata az önkormányzatok a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatását látja el ez a rendszer.
*MLSZ: Magyar Labdarúgó Szövetség

Testvértelepülési programok
BM Önkormányzati feladat fejlesztés
pályázat, Vadvirág utca
Arany János utca felújítása
Herceghalmon
Csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése
Boróka utca
MLSZ*
Iskola

építés, gázkazáncsere és gépészeti korszerűsítés,
valamint a játszóudvar fejlesztése)

Élőfüves nagypálya
Csicsergő Óvoda fejlesztés (új magastető

ASP*

BGA*

2017.03.02

43 999 346

2016

EBR

43 999 346

44 000 000

44 000 000

2015

www.bmsk.hu

HÉSZ, Óvoda)
Adósságkonszolidáció (Zsámbéki út,
kápolna)

NR

2016.08.15

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0022
KMOP-3.3.3-13-2013-0009
TTP-KP-1-2016/1-000234
Büszkeségpont
KEHOP-5.2.9-16-2016-00117

projekt összeg
igényelt összeg
(terv)
107 088 000
96 379 560
10 498 360
10 498 360
2 500 000
2 500 000
4 535 254
4 535 254
59 394 828
59 394 828

óvoda fejlesztés
napelem (óvodára)
BGA testvérvárosi
56"-os emlékmű
KEHOP - Tornacsarnok
Sportpark 1 db D típusú kondipark + 400
méter futókör
Adósságkonszolidáció (Hivatal napelem,

elbírálás
dátuma
2010.04.21
2013.09.27
2016.05.31
2016.09.13

benyújtás
dátuma
2010.01.22
2013.07.22
2016.03.31
2016.05.11
2016.08.10

pályázat kódja

pályázati cél

2010-2019

pályázatok
MegnyertMegnyert
pályázatok
2010 – 2019
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Abacus jótékonysági piknik – Herceghalom 2019
Nagyon elszaladt az elmúlt év, szeptember 8-án ismét piknikezhettünk
az Abacus Hotel kertjében. Eleinte az időjárás úgy tűnt nem lesz kegyes
hozzánk, a piknik napjának reggelén égtek a vonalak a szállodában,
sokan érdeklődtek, hogy meg lesz-e tartva eső esetén is a rendezvény.
Szerencsére ránk mosolygott a szerencse (és a végén a nap is), így idén
majdnem sikerült elérnünk a tavalyi résztvevő számot.

453 felnőtt és 170 gyermek örülhetett az idén is színvonalas műsornak, a remek ebédnek. Fuvolán játszottak Frankó Alíz és Frucht Adél
5. osztályos tanulók, felkészítő, kísérő tanáruk Szántó Katalin. Az ebéd
aláfestő zenéjét Tóth Bence (gitár) és Keresztes Szilvia (ének) biztosították. A szálloda adománya, a bevételt ismét megduplázva átlépte
az egymillió forintot.
Kálmán Zsolt, az Abacus Hotel igazgatója a kertben mondta el most
már rendhagyónak tekinthető köszöntőjét és kívánt jó étvágyat az egybegyűlteknek.

Ezután Horváthné Gacsályi Marianna iskolaigazgató köszönte meg az
ismételt felajánlást, és elmondta, hogy a befolyt összeget az iskola az
informatikai eszközparkjának bővítésére fogja fordítani.

A rendezvényen a falu lakosságának minden korosztálya szép számmal
képviseltette magát. Olyan jó volt látni a nyugdíjas klub szépkorú nagy
létszámú csapatát, a sok szaladgáló, azonnal egymásra találó gyereket
és, hogy mennyi babakocsis család jött el, ami azt jelenti, hogy folyamatosan gyarapszik Herceghalmon az új nemzedék.
Idén is igazi közösségkovácsoló esemény volt a Jótékonysági Abacus
Piknik.

Végül pontosítva az adomány összegét: az Abacus Hotel a napokban
1.140.000,- Ft támogatást fog átutalni a Herceghalom Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány számlájára.
Lipták Andrea értékesítési és marketing igazgató
(további fotók a rendezvényről a honlap galériájában találhatók)

SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSE
Herceghalom Község Önkormányzata a 2019. évi szociális tűzifa támogatásra pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz, valamint a 2019. szeptember 3-án tartott ülésén elfogadta a 2019. évi tűzifára való jogosultsági feltételeket szabályozó rendeletét.
A rendelet értelmében kérelmet nyújthat be az a személy, aki
• aktív korúak ellátásában részesül;
• időskorúak járadékában részesül;
• halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel;
• lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül;
• települési támogatásra jogosult;
és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel oldja meg a téli fűtését.
Kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhető.
A kitöltött kérelemlapokat az egy háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolva 2019. október 26-ig kell visszajuttatni
a Polgármesteri Hivatalba. A kérelmekről a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2019. november 5-én, zárt ülés keretében dönt. A döntésről a kérelmezők írásban értesülnek.
A jogosultak az ingyenes tűzifát – időjárástól függően –házhoz szállítva, kuglizva kapják meg a házuk előtti közterületre
borítással.
KÉRELMET CSAK AZ NYÚJTHAT BE, AKI A KUGLIZOTT FA BEHORDÁSÁT, ILLETVE FELHASÍTÁSÁT MEG TUDJA OLDANI.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben, vagy a 23-530-560 telefonszámon.
Meszner Mónika
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A 116-ik tanév kezdődött el a Herceghalmi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
Szeptember 2-án tanévnyitó ünnepségre gyülekeztek a gyerekek,
pedagógusok. Az ünnepségen megjelent Erdősi László polgármester, Makay István alpolgármester, Somogyi Kálmán a Szülői Szervezet elnöke, Bárányos Mónika Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Varga-Tóth Csaba a Herceghalmi
Csicsergő Óvoda vezetője.

Horváthné Gacsályi Marianna köszöntötte a megjelenteket, majd
beszédét így folytatta:
„Büszkeséggel tölt el, hogy iskolánk történetében először 275 tanuló, köztük 42 első osztályos, kezdi meg tanulmányait a Herceghalmi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Mindez az iskolánkban folyó kiemelkedő szakmai munkánknak, iskolánk jó hírnevének és természetesen a demográfiai mutatók emelkedésének is
köszönhető.
A 116. tanév kezdődik iskolánkban. Az évszázados múlt számunkra
az alapokat, az erkölcsi tartást, a folyamatos felemelkedéshez szükséges biztos hátteret adja. Iskolánkban a hagyomány és a modernitás egyszerre kap helyet, mert ami igazán értékes annak múltja
és jövője is van.”
Majd az első osztályosokhoz szólt:
„Ez a nap egy új fejezet kezdete az életetekben, most valami megváltozik, már nem óvodásként, hanem herceghalmi iskolásként élitek
mindennapjaitokat...
Meglátjátok, mennyi kincset rejteget magában az iskola világa: új
ismeretek, új társak, új tanítók, új környezet vár rátok. Kívánom Nek-

tek, hogy ebben a rengetegben érezzétek jól magatokat, élményekkel telve térjetek nap mint nap haza szüleitekhez. Már jól ismeritek
tanító néniteket: Zsohárné Stricker Katalint, Peregi-Buzár Valériát, Lévai Ritát, Dorogi Lillát, együtt játszottatok velük a Gergelyjáráson és a Gólyanapon. Ők fognak titeket kézen fogva vezetni a
betűk és számok kincsesházában.”
Már hagyomány, így ebben az évben is az elsősöknek átadták a „tudás fájának” gyümölcsét, majd kiosztották az iskola nyakkendőjét,
valamint egy helyismeretei füzetet is kaptak az elsősök. A Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány nevében Bárányos Mónika kiosztotta
az iskola-pólókat.

Igazgatónő így szólt a nyolcadikosokhoz:
„Iskolánk végzős diákjaiként ti lesztek az alsóbb évfolyamok példaképei. Arra kérlek titeket, ennek jegyében töltsétek itt utolsó éveteket. Ti most a továbbtanulás, a felvételi előtt álltok. Mindent meg
kell tennetek, hogy a legjobb eredményeket érjétek el. Kívánok nektek a tanévhez sok erőt, kitartást és szép eredményeket!”
Horváthné Gacsályi Marianna a szülőktől bizalmat kért, és azt, hogy
segíteni akaró barátokat lássanak a pedagógusokban.
A mindennapok reggeli közlekedésével kapcsolatban azt kérte,
hogy a gépkocsival érkezők a hivatal mögötti parkolót használják.
Lehetőleg az iskola előtt a Gesztenyés úton ne álljanak meg, ne várakozzanak, ha nincs parkolóhely.
A tanévnyitó ünnepség zárásaként néhány közérdekű információt
közölt a jelenlévőkkel:
- Az úszásoktatás az 5. a. osztálynak hétfői napokon, az 5. b osztálynak szerdai napokon lesz, a Budaörsi Sportegyesület szervezésében.
- Szakkörökre szeptember végéig lehet jelentkezni.
- Szeptember 16-án tanévkezdő nevelőtestületi értekezletet tartunk, kérjük ezen a napon ebéd után 13 óráig vigyék el a gyerekeket, ügyeletet biztosítunk.
Emlékeztetett, hogy az Abacus Jótékonysági piknikre szeptember
8-án, vasárnap, 11 órától várják a vendégeket. A bevétel és annak
megduplázása az Abacus szálloda nagylelkű felajánlása az iskolánknak, melyet ez évben az informatikai eszközpark fejlesztésére fordít
az iskola.
Szabó György
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sport HÍREK
HHSE HÍREK

Szeptembertől újra kosárlabda
és úszótanfolyam Herceghalmon!
Kosárlabda:
Óvodás kosárlabda előkészítő foglalkozások
4 éves kortól.
Középső csoportos korúak: hétfő és/vagy szerda 15.45–16,25
Nagy csoportos korúak: hétfő és/vagy szerda 15,00–15,40
Kosárlabda tanfolyam iskolásoknak:
Alsósok: hétfő és szerda: 16.30–17.30
Felsősök: szerda: 17,30–19,00; péntek: 17,00–18,00
Jelentkezés és árak a www.herceghalmise.hu oldalon a kosárlabda
menüpontnál.
Idén már 7 különböző csapatattal szerepelünk a különböző bajnokságokban. Két csapatunk az Országos U-11, kettő az Országos
U-12-es, egy az Országos U-14-es és kettő a Pest-megyei U-14-es
bajnokságban vesz részt. Eredményeiket a honlapon és a facebookos csoportunkban lehet majd megtalálni.
Info: Bácsalmási Gábor, testnevelő-kosárlabda szakedző
Telefon: 20-9343-873
bacsalmasigabor@herceghalmise.hu

HSE HÍREK

Bozsik korosztályok
Iskoláskorú gyermekeknek szeptember 3-án
volt a 2019/2020-as szezon első edzése. Már az
első napon szép számmal jelentek meg és egy
jó hangulatú edzéssel nyitottuk meg a szezont.
Az edzés végén röviden átbeszéltük a terveket,
és a ránk váró közös feladatokat.

U19
A tavalyi keretből sokan kiöregedtek, viszont érkeztek is új játékosok a csapatba. Sokat kell még dolgoznunk azon, hogy a játékosok
összeszokjanak és a tavalyi évhez hasonlóan előkelő helyen végezzünk a szezon végén.
Felnőtt
Egy jól sikerült felkészülési időszak után, sikeresen vettük az első bajnoki fordulót. Pátkáról hoztuk el a győztesnek járó 3 pontot (Pátka
2 – 3 HSE) , majd a következő héten a páratlan csapatos bajnokság

Pályaavató 2019. szeptember 8.
Az első hazai mérkőzés:
Herceghalom – Pusztavám 4 : 2
A szombati U19-es csapatunk után, az első csapatunk (Felnőtt) is
győzedelmeskedett HAZAI pályán. Mai napon egy erős, sportszerű
csapatot tudtunk megverni – mint ahogyan azt beharangoztam – és
megérdemelten gyűjtöttük be a győztesnek járó 3 pontot. Nagyon
köszönjük a szurkolóknak a buzdítást és hogy eljöttetek megnézni
a mérkőzést. Mind a játékosoknak, mind az edzőknek fantasztikus
élményt nyújtott, hogy kb. 110–130 ember kijött erre a fontos eseményre.
Természetesen örülök a sikeres hétvégének, de ettől sokkal, de sokkal jobban örülök, hogy HERCEGHALMON ettől a naptól/hétvégétől
kezdve újra HAZAI pályán lehet szurkolni a labdarúgó csapatainknak.
Egy jelenetet emelnék ki az egész hétvégéből. Fura, de ez a jelenet
nem a szombati vagy a vasárnapi 90 perc része. Hanem amikor a
HSE-nél focizó gyerekek bekísérték a felnőtt játékosokat. Az a kép
összefoglalt mindent, abban az 5 percben benne volt minden, amit
célul tűztem ki!
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Úszásoktatás:
Úszótanfolyam a Hotel Abacusban
minden hétfőn és kedden délután!
Részletes információkért kérjük, látogassanak el honlapunkra!
Info: Pécsi Andrea, testnevelő-úszás sportedző
Telefon: 70-70-40-530
pecsiandrea@herceghalmise.hu
miatt szabadnapot kaptunk. Ezt követően Felcsútra utaztunk. A 80.
percig döntetlenre állt a mérkőzés, majd a vége előtt 10 perccel 3
gólt kaptunk, így 4-1-es vereséggel távoztunk Felcsútról. A játékosokkal átbeszéltük a mérkőzést és részletesen kielemeztük az utolsó
10 percet. Levontuk a tanulságot, törekszünk arra, hogy ne kövessük
el újra azokat a hibákat.

Pályák használata

Mivel nem szeretnénk, hogy kirekesztettnek érezzék magukat azok a herceghalmi lakosok, akik nem az egyesület
igazolt vagy „hobbi” labdarúgói, ezért egy nyitvatartási időt
próbálunk kidolgozni és a Képviselő-testülettel elfogadtatni.
A nyitvatartási idő várhatóan szeptember végére, október
elejére ki fog alakulni mind a műfüves pályára, mind a centerpályára egyaránt.
Addig is szíves türelmüket kérjük.
Zsupanek Péter HSE Elnök
– volt csapat, volt kiket bekísérni
(létre jött egy sikeres felnőtt csapat),
– voltak gyerekek, akik be tudták kísérni a játékosokat
(utánpótlás csapatok),
– és volt hova bekísérni őket (új pálya).
2016 óta most először érzem azt, hogy az a rengeteg energia, idő, az
a sok negatív vélemény eltűrése, végre megtérülni látszik.
Hajrá Halom!
Zsupanek Péter
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Önkormányzati
választások

Herceghalomban
Választás címlap

2019. október 13.
6:00 órától 19:00 óráig
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CSIZMADIA ZSUZSANNA
független polgármesterés képviselőjelölt

13 évnyi képviselői munka után, független
jelöltként indulok a negyedik önkormányzati választáson is a független jelöltekből álló
fiatal, tettre kész csapatunkkal. Elsősorban a
családbarát, élhető, egészséges, jókedvű, egységben és békességben gondolkodó Herceghalom iránt érzett felelősség, elkötelezettség
és tenni akarás fűz minket össze.
13 éve dolgozom Herceghalomért, mint a
Humán Bizottság elnöke /2010/, alpolgármester /2011–2014/, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke /2014–2019/.
Édesanya vagyok, aki sikeres a szakmájában,
így nem kényszerülök arra, hogy megélhetési
politikusként induljak a polgármesteri címért.
Mint minden anyának, nekem is az előrelátás,
a tervezés, a hatékony munkavégzés képességét, a rugalmasságot és a közös munka
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szeretetét kellett elsajátítanom, hogy a dolgok jól működjenek. Akkor vagyok boldog,
ha családanyaként a munkámban is sikeres
vagyok, ugyanakkor a közösségért is aktívan
dolgozhatok. 2014-2019-ig vezetésem alatt a
Pénzügyi Bizottság takarékos, gondos és felelős munkájának köszönhetően Herceghalom
Önkormányzatának költségvetési tartalékkerete irigylésre méltóan megnövekedett. Képviselőként sikeresen harcoltam játszótér és
gördeszka-pálya létrehozásáért, utak aszfaltozásáért, a közvilágítás korszerűsítéséért, fák
ültetéséért, gesztenyefák gondozásáért. Küzdöttem iskolabővítésért, új bölcsőde kialakításáért az aláírásgyűjtéstől a megvalósításig.
Hiszek a nyilvánosság erejében. A Konténerátrakó és a Kalandpark esetében Önökkel
együtt küzdve sikerült elérnünk, hogy átgondolatlan beruházások ne tegyék tönkre
csendes, nyugodt, békés, átmenő forgalomtól
mentes településünket.
Jelentősebb közösségi munkáim: a Herceghalomi Könyvtár belsőépítészeti tervezése és a
Herceghalomi Piac elindítása, 2010-2014-ig a
mehrstetteni partnerkapcsolat ápolása Galai
Katalinnal közösen.
Budapesten, Hollandiában és Finnországban
jártam egyetemre. Finnországban rengeteg
működő, jó példát láttam, főleg a környezettudatosság terén, aminek hasznát vehetné
közösségünk. Elsősorban ezért szorgalmazom
finn testvérkapcsolat kialakítását a kulturális
kapcsolat elmélyítése mellett.
Célom, hogy átlátható, a lakossággal korrekt
módon kommunikáló testület munkáját vezessem, melyet közösségi szolgálatnak tekintek. Meggyőződésem, hogy Herceghalom jövőjével kapcsolatban nem csak légből kapott
álmokra, víziókra, ígéretekre van szükség.
Elég volt az ígéretekből! Részletes választási
programunkban pontról pontra végrehajtható, konkrét terveket olvashatnak, melyek

végrehajthatóságát és szakmaiságát 13 év
tapasztalata alapozza meg.
A félreértések elkerülése végett: Csizmadia
Norbert képviselőjelölt nem rokonom, kizárólag névazonosságról van szó.
Ha elege van az önös érdekek mentén
történő döntéshozatalból, a folytonos
ötletelésből, szeretne végre békét és racionális, közös munkát, átlátható kormányzást, a VÁLTOZÁSRA CSAPATUNK A GARANCIA! LENDÜLETTEL HERCEGHALOMÉRT!
A csapat tagjai eddig is Herceghalomért dolgoztak külön-külön. De most azért fogtunk
össze csapatként, hogy a dolgok végre megváltozzanak!
Közülünk valaki Herceghalom azon részén
lakik, ahol Ön, olyan korú, mint Ön, pont
olyanok a problémái, mint Önnek! Ha az
őszi önkormányzati választáson a lakosság
mindannyiunknak bizalmat szavaz, a képviselő-testületben végre olyanok fognak ülni,
akik lendülettel tenni akarnak, és képesek is
együttműködni az egész közösség érdekében, hiszen már most is csapatként dolgozunk
együtt. Ha többségben leszünk a testületben,
programunk megvalósulása garantálható és
ebben az esetben a falu valamennyi régiója,
korosztálya, lakója képviselve lesz. CSOPORTUNKBAN A NŐK IS LEHETŐSÉGET KAPNAK
arra, hogy képviseljék Önöket!
Ezúton is tisztelettel meghívjuk Önt és
kedves családját 2019. szeptember 30-án
17.30-kor a Herceghalomi Könyvtárban
tartandó „Herceghalom, mert itt lakom –
lendülettel Herceghalomért” című lakossági
fórumunkra, ahol részletesen bemutatjuk
tervezett programunkat.
Mi felkészültek vagyunk. Hiszünk a nyilvánosság erejében és fontosnak tartjuk, hogy a
lakosság valamennyi információ birtokában
hozhasson felelős döntést október 13-án.
Ezért a fórum záró programjaként nyílt vitára
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várom a másik három polgármester-jelöltet, hogy megvitassuk a legfontosabb teendőket Herceghalmon.
Szeptember végén megjelenő kiadványunkban és a Herceghalom, mert itt lakom
facebook oldalunkon olvashatják a megalapozott, biztonsággal megvalósítható, mindenre kiterjedő programtervezetünket.
Legfontosabb programelemek vázlatosan:
• Első lépés: az önkormányzati működés racionalizálása. Minden dolgozóra szükség van,
a működtetés hatékonyságát javítjuk.
• Tisztán jobb! Az Önök kényelméért, a jövőnkért!
– Zöldfelületek karbantartásának és az
önkormányzati intézmények működtetésének optimalizálása.
– Gesztenyefasoraink gondozása, közvilágítás fejlesztése, zöldfelületek megtartása és azok gondozása, közutak és járdák
felújítása. Megújuló energia hasznosítása településünkön.
• Önökért Önökkel! – OKOS TELEPÜLÉS
kiépítése a Lechner Tudásközpont támogatásával kormányzás, közlekedés, környezet,
gazdaság, életkörülmények.
• Döntsünk együtt! Rövid, közép- és hosszú
távú fejlesztési stratégia kidolgozása. Az
Önök bevonásával kialakított sorrend alapján kezdjük el a beruházásokat megvalósítani. Az elképzelések konkrét tervek formájában a rendelkezésünkre kell, hogy álljanak,
hogy pályázati lehetőség esetén azonnal
lépni tudjunk!
• Kiemelt figyelmet legkisebb polgárainknak, hogy a tehetség utat nyerjen! Jövőnk a tét!
– Óvoda bővítése mini csoporttal /megva-

CSIZMADIA NORBERT
független képviselőjelölt

Családapa, férj, vállalkozó, mérnök informatikus. 33 éve születtem, egy Zala megyei kis
faluban töltöttem a gyermekkoromat, majd
gimnáziumi tanulmányaimat Hévízen végeztem, ahol harmadikban lettünk egy pár az
osztálytársammal, aki 2012 óta a feleségem.
2014-ben, az első kislányunk születése után
1 hónappal költöztünk Herceghalomra. Az
eltelt 5 évben született még két kislányunk.

•

•

•
•

•
•

•

lósítás 2019-2020/, forrás „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című pályázat, hogy a
két és fél éves gyermekek is járhassanak
óvodába, ha szüleik szeretnék!
– Intézményi bölcsőde létesítése, bölcsődei férőhelyek számának növelése.
– Iskola bővítése, tanteremmel, tanárival,
vizesblokkal és zeneiskolai szobákkal.
Ifjúsági referens foglalkoztatása, ösztöndíj programunk kiszélesítése.
Önökkel könnyebb! Önkormányzati kommunikáció fejlesztése, online megjelenés
kiterjesztése, naprakész információ, lakossági igények, vélemények kiemelt kezelése,
nyomtatott kisokos megjelentetése közhasznú információkkal.
Értelmes időtöltésért! A fiatalokért! – Játszóterek felújítása, bővítése, felnőtt fitness
park kialakítása, senior torna, tornacsarnok
bővítése mehrstetteni példa szerint.
Miénk a tér! – Elzárt sportpályák megnyitása, Kiserdő hasznosítása sport célokra.
Egészségünkért!
– Új egészségközpont építése rendelőkkel és ésszerűbb gyógyszertári
nyitvatartással, háziorvosi rendelési időpontok módosításával.
– Nem kínozhat senkit a parlagfű egy percig sem!
Életet az éveknek! – Nyugdíjas programok,
nyugdíjas torna.
Mobilitásunkért! – Önkormányzati kisbusz
üzemeltetése. Reggel, délután iskolabusz,
napközben idősek szállítása a szakrendelésekre, vasútállomásra.
Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba! Víz-

Főiskolai tanulmányaim közben kezdtem el
dolgozni egy nemzetközi nagyvállalatnál,
ahol már vezető beosztásban vagyok, közben
pedig több vállalkozást is sikeresen vezettem.
A település rendezvényein eddig is részt vettünk családommal, több kezdeményezést
segítettem, mint aláírásgyűjtő! Nem megélhetési képviselő szeretnék lenni, hanem tenni
akarok Herceghalom jövőjéért, megújulásáért, fellendüléséért! Kitartásom, hűségem,
precizitásom, logikus gondolkozásom nagy
hasznára lehet a falu vezetésének, képviselő
testületének! A testületbe való bekerülésem
esetén mindent meg fogok tenni az óvoda
és iskola bővítéséért, bölcsőde létesítéséért,
illetve szívügyemnek tekintem a környezetvédelmet is, hisz egy élhetőbb környezetet
szeretnék gyermekeimnek biztosítani, létrehozni! Környezettudatosabb, tisztább, zöldebb, önfenntartóbb település kialakításán
fáradoznék, minél több megújuló energia
felhasználásával és minél kevesebb szemét
előállításával! A Vitalis parkban lakókat, a
kisgyermekeseket, a nagycsaládosokat és a
környezettudatos embereket szeretném képviselni településünkön!
HERCEGHALOM, MERT ITT LAKOM –
EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT!
Csizmadia Norbert

•

•

•
•
•

•

problémák megoldása (nyomás, keménység,
ár)
Együtt, egymásért! – Szociális térkép elkészítése, hogy eljussunk a rászorulókhoz.
Lakossági karitatív tevékenységek összehangolása. „Segíteni jó, kapni jó akcióterv”
kidolgozása.
Helyi vállalkozókkal hatékonyabban –
erősebb kapcsolat kiépítése az önkormányzattal és egymással: üzleti klub beindítása,
networking.
Hozd a kenyered, mi kisütjük! – Piacnapokon közösségi programként felfűtjük a falu
kemencéjét.
Kultúráért! – Értékes programok. Mehr
stetten, Szőlősgyula mellett finn települési
kapcsolat kiépítése.
Mi segítünk!
– Ingyenes jogi tanácsadás havi fogadóóra keretében.
– Temetkezési szolgáltatás minőségének
és árainak felülvizsgálata, temető rendbetétele és bővítése.
Jövőnk saját kezünkben van! Környezetvédelem – modern megoldások mindenkinek. Hatékony bio-szúnyoggyérítés.

Célunk, amire Önök 97%-ban szavaztak a kiküldött kérdőívünkben: Herceghalom vonzó szépségének, értékeinek megőrzése. Szép, nyugodt
miliő, családi házas falukép, kertvárosias ligetfalu, emberi léptékek a nagyváros közelében,
amiben mindannyian jól érezzük magunkat,
mert a következő ciklus vezetése lendületesen és
tervszerűen dolgozik Önökért, vagyis Herceghalom jövőjéért.
Hajrá Herceghalom!
Csizmadia Zsuzsanna

CSERKUTI EDINA

független képviselőjelölt

Cserkuti Edina vagyok, 40 éves családanya és
szabadúszó grafikus. Születésem óta Herceghalmon élek így férjemmel más lakóhelyet
el sem tudtunk volna képzelni magunknak.
Négy gyermekünk a helyi tanintézményekbe
jár. Gondtalan gyermekéveimet a helyi óvodában, iskolásban, játszótéren és parkokban töltöttem. Felnőtt éveimre megtanultam, hogy
csak világos célokkal, jövőképpel érdemes
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elindulni, hogy célba érjünk. Herceghalom
lakóival történő mindennapi kapcsolattartás
során tapasztalom, hogy községünk fejlesztése, valamint a lakosok érdekeit szolgáló
élhető környezet kialakítása egy olyan közös
igény és feladat, ami csak rendszeres és folyamatos munkával valósítható meg. Ezért tartom fontosnak egy független, a lakók igényeit
figyelemmel kísérő képviseletet. Úgy vélem
bennem megvan a kellő energia, igyekezet
és kitartás, hogy képviseljem lakótársaimat.
Az elmúl 10 évben a Mosolysziget Családosok
Egyesülete által segítettem adománygyűjtésekben és azok osztásában. A helyi rendezvényeken, programokban segédkeztem szervezéssel, főzéssel és arcfestéssel. Az iskolai szülői
közösség munkájában részt veszek, illetve az
óvodában szülői közösség elnökként kaptam

bizalmat a szülőktől. A jövőbeni célomnak tartom, mint képviselő, hogy a községben megteremtett értékeket megőrizzük, fejlesszük
és a pénzügyi stabilitást fenntartsuk. Ennek
érdekében kívánok jó együttműködést kialakítani képviselőtársaimmal. Fontosnak tartom,
hogy gyermekeinkről, kicsikről és nagyobbakról egyaránt a község a nekik legmegfelelőbb
szinten gondoskodjon (intézmények férőhelye
és felszereltsége, tanulást ösztönző támogatások, táborok szervezése, étkeztetés, játszóterek
fejlesztése stb.) Nem feledkezhetünk meg az
idősebb korosztályról sem (egészségügyi ellátás, falun belüli-kívüli közlekedés, kertek terheinek csökkentése, klub és kirándulások stb.)
Igény van a falu kulturális életének frissítésére
(civil szervezetek újra élesztése, támogatása
és munkájuk megbecsülése, közösségi terek

kialakítása mindenki számára). Fontosnak tartom, hogy egészséges és biztonságos környezetben élhessen mindenki (a közlekedés
felülvizsgálata, bicikli utak kialakítása, utak és
parkok karbantartása, környezetvédelem stb.)
Figyelmet kell fordítani a helyi kereskedelmi
szolgáltatásokra, vállalkozásokra is. Lehetőséget kell teremteni, hogy mindenki itt helyben
megtalálja a neki szükséges ellátást és termékeket (vállalkozások a faluba vonzása, stb.) És
nem utolsó sorban szükségesnek tartom az
Önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció kidolgozását! Kérem, támogasson szavazatával az októberi önkormányzati választáson!
Köszönöm megtisztelő bizalmát!
HERCEGHALOM, MERT ITT LAKOM –
EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT!
Cserkuti Edina

GALAI KATALIN

voltam felelős, (szervezés, tolmácsolás, ruhaosztás), ezen kívül a nagy Kézműves és Hobby
kiállítás-kirakodóvásár elindítója és Csizmadia
Zsuzsannával a szervezője.
2018-tól a Herceghalomi Kézműves Piac társszervezője vagyok. Nem anyagi érdek vezérelt, mindezt társadalmi munkában tettem és teszem.
2014-ben a Humán Bizottság külsős tagja lettem, ezáltal számos ügyet kezdeményeztem,
keresztülvittem és a megvalósításban is közreműködtem.
Empatikus vagyok, így a Humán Bizottságban, a szociális ügyekben pozitív döntéseket szorgalmazok a kérelmezők javára. Az
általam kezdeményezett ügyeket kitartóan
igyekszem megvalósítani. Harcos jellem vagyok, szeretem a csapatmunkát.
Számomra a tisztesség, korrektség felülírhatatlan.
A zajvédelemért való harcot a kezdeményezés leszavazása ellenére sem adtam fel, és
megválasztásom esetén kész vagyok újból
felvenni a kesztyűt ez ügyben.
Törekedni fogok arra, hogy Herceghalmon
végre elinduljon az egységes közösség kiala-

kítása. Mivel Németországban kis falvakban
éltem 25 éven keresztül, gazdag tapasztalatot
gyűjtöttem ahhoz, hogyan lehet ezt a célt sikerre vinni.
A Humán Bizottságban végzett munkám során sok szomorú történettel találkoztam, ami
arra sarkall, hogy a jelenlegi szociális lakáshiányt megszüntessük, és komoly figyelmet fordítsunk ennek megoldására.
Egyéb programról, ígéretekről nem írnék
most többet, a megvalósítás a lényeg.
A „Herceghalom, mert itt lakom” csoport
kampánya során kiküldött kérdőíveinket nagyon sok háztartás visszaküldte, feldolgozás
alatt vannak, és hamarosan tájékoztatást
kapnak Önök ennek eredményéről. A tény
az, hogy nagyon jó eredményt értünk el a
közös gondolkodásban Herceghalom polgáraival.
Tisztelettel kérem, hogy szavazzanak bizalmat
nekem, hogy tovább szolgálhassam Önöket.
HERCEGHALOM, MERT ITT LAKOM –
EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT!

Kazány Tibor vagyok, 42 éves, vállalkozó. Feleségemmel – aki lakberendezőként dolgozikés két gyermekemmel élek több, mint tíz éve
Herceghalmon. Kislányom Adél (5) a Herceghalomi Csicsergő Óvodába jár, Ákos fiam (10)
pedig a helyi általános iskola tanulója.
Felelős családapaként azt vallom, hogy gyermekeink színvonalas oktatása a legjobb befektetés a jövőbe. Megválasztott önkormányzati képviselőként azért fogok dolgozni, hogy
a képviselő-testület dolgozzon ki akciótervet
annak érdekében, hogy pedagógusaink szeressenek településünkön oktatni, legyenek
kellően motiváltak, és napról-napra a legjobb
minőségű oktatásban lehessen része gyermekeinknek. Pest megyében több településen
is vannak erre működőképes példák, hiszek
abban, hogy ez Herceghalmon is megvalósítható.

Azt gondolom, hogy kis odafigyeléssel, jobban szervezett munkával még rendezettebb,
még jobban élhető települést alkothatunk.
Sokunknak nem tetszik, hogy a közterületeken nem nyírják a füvet, a műfüves focipálya
nem elérhető gyermekeink számára, hogy a
szelektív hulladékgyűjtés (műanyagzacskók
szerte szét a porták előtt) „balkáni” módon
van megszervezve.
Vállalkozóként megtanultam, hogy az a munka van a legjobban elvégezve, amiben én is
részt veszek.
Én dolgozni szeretnék Herceghalomért, hogy
gyermekeink is szeressenek itt élni a jövőben,
ezért kérem, hogy október 13-án szavazzon
rám!
HERCEGHALOM, MERT ITT LAKOM –
EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT!
Kazány Tibor

független képviselőjelölt

Férjemmel 16 éve élünk Herceghalmon. 20102014-ig a mehrstetteni partnerkapcsolatért

KAZÁNY TIBOR

független képviselőjelölt
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Dr. SZENDREI BENCE
független képviselőjelölt

Jogász vagyok, nős, egy kisfiú édesapja. Megtisztelő bizalmukból 2014 óta álltam és állok
ki a településünket érintő ügyekben Önö-

ZSUPANEK PÉTER

független képviselőjelölt

Zsupanek Péter vagyok, 29 éves, házas. Szüleimmel 1996-ban költöztünk Herceghalomra.
Gyermekkorom nagy részét Herceghalmon
töltöttem, itt nőttem fel. 6 éves korom óta
meghatározó szerepet tölt be az életemben
a sport, ezen belül is a labdarúgás. Eleinte játékosként kapcsolódtam ehhez a sportághoz,
majd a későbbiekben egy 16 évesen elszenvedett komoly sérülést és műtétet követően – az
orvosi javaslat ellenére történt próbálkozások
után - néhány év elteltével kénytelen voltam
elfogadni azt a tényt, hogy a cipőmet fel kell
akasztanom arra a bizonyos szögre. „Ahol egy
ajtó bezárul, ott egy másik kinyílik”. 2014-ben,
miután hazatértem feleségemmel Magyarországra, lehetőséget kaptam kipróbálni magam, mint edző egy profi klubnál.
Teljes mértékben elégedett vagyok, amit ebben a sportban elértem, de mégis nem erre

kért, az itt lakókért. A rendelkezésemre álló
fórumokon igyekszem Önökkel egyeztetni,
és az Önök érdekeit legjobb tudásom szerint
képviselni a bizottsági- és testületi üléseken.
Ennek köszönhetően sikerült megakadályozni
az átgondolatlan koncepciójú és a település
lakóinak életét ellehetetlenítő monumentális
Kalandpark létrehozását népszavazási kezdeményezés benyújtásával. Képviselői tevékenységem során fő kezdeményezője voltam
a polgármesteri szabadságmegváltás kivizsgálásnak, a kiserdő területe önkormányzati
tulajdonba kerülésének, valamint a Széchenyi utcai bölcsőde létrejöttének, amely idén
októbertől fogja fogadni a kisgyermekeket.
Képviselői munkám során mindig kizárólag
a lakosság érdekeit tartottam szem előtt,
felszólalásaim, tetteim minden esetben ezt
a célt szolgálták. Amikor Önök személyes
problémáikkal megkerestek, minden esetben
igyekeztem azonnali segítséget nyújtani a
kérdés rendezéséhez. Biztosíthatom Önöket,
hogy amennyiben támogatásukkal továbbra
is megtisztelnek, jogi végzettségemet és az
elmúlt években megszerzett tapasztalataimat

továbbra is a falu, az Önök érdekeinek szolgálatába állítom, településünk és közösségünk
fejlődése érdekében.
Kiemelten fogom kezelni:

vagyok a legbüszkébb. 2016 októbere óta
vezetem a Herceghalom Szabadidő és Sportegyesületet. Joggal lehetek büszke, hiszen
előttem többen próbálkoztak a labdarúgás
újbóli fellendítésével, kevés sikerrel. Mára közel 100 igazolt játékos versenyez különböző
bajnokságokban.
Képviselőjelöltként azért indulok az önkormányzati választáson, mert tenni kívánok
azért, hogy a mi szeretett községünk lakói
egymást támogató, valódi közösség legyen,
ne a kerítések mögé szorult életek párhuzamossága. Meggyőződésem, hogy egy olyan
világban, ahol az emberek elmagányosodnak,
ez akkor sikerülhet, ha figyelmet fordítunk
a családokra, hogy minél több támogatást
kapjanak mindennapi életükhöz. Ha ugyanis
kiegyensúlyozott, egymással kapcsolatot tartó családok élnek itt, akik jól érzik magukat
lakóhelyükön, akkor lesz kedvük és nyitottságuk kilépni a kerítések mögül és megszólítani
a másikat.
Ahogy a nemzetnek, úgy településünk fejlődésének is biztosítéka a gyermek, ezért
minden igyekezetemmel azon leszek, hogy
a fiatalok és a fiatal családok szeressenek itt
élni, és vidám gyerekzsivajtól legyen hangos
Herceghalom!
Az alábbi programmal ez mind megvalósítható:
• Egyre több a kisgyermekes család Községünkben. A bölcsőde, az óvoda és az iskola
befogadásának kapacitása elérte a maximumát, ezért az intézmények bővítésre szorulnak.
• Herceghalom kulturális életének fellendítése, a korábbi közösségteremtő kulturális események újraindítása, az itt élő fiatal családok
szempontjainak érvényesítése a legfontosabb
céljaim.

• A zöld területek, parkok, kiserdő rendbe tétele.
• „Ép testben, ép lélek!”
– Felnőtt fitnesz park kiépítése
– Futópálya kiépítése a focipálya köré,
		 illetve futóút kialakítása a kiserdőben
• A focipályák nyitvatartási idejének meghatározása a lakosság számára is (a nyitvatartási
javaslat beadása az Önkormányzat felé már
megtörtént)
• Az aszfalt kézilabdapálya felújítása – pályázat kiírás által – rekortán vagy gumiborítással,
új kézilabda kapukkal, és kosárlabda palánkokkal.
• Tornacsarnok kibővítése
• Egészségügy fejlesztése

1. Közterületi vízelvezető árkok település szintű
rendbetételét;
2. Széchenyi utcai családi bölcsőde fejlesztését, valamint önkormányzati fenntartású új
bölcsőde létesítésének vizsgálatát;
3. Csicsergő Óvoda bővítését, hogy minden
szülő visszatérhessen a munka világába;
4. Liget utcai játszótér közvagyonként történő
megőrzését;
5. „Útépítési akció-terv” kidolgozását – minden közterületi utat fedjen aszfalt;
6. Bem József utcai illegális munkásszálló
megszüntetését;
7. Polgármesteri Hivatalnál történő elektronikus ügyintézés lehetőségének előmozdítását.
HERCEGHALOM, MERT ITT LAKOM EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT!
Dr. Szendrei Bence

Empatikus és türelmes hozzáállással és nagy
munkabírással rendelkezem.
A jó közösség egy harmonikus élet felé vezet,
melyért érdemes közösen dolgozni. Minden
jelöltnek (polgármester, illetve képviselő)
ugyanaz a programja. Mindenki látja, tisztában van a problémákkal. Itt az a fő kérdés,
hogy ki vagy kik azok a személyek, akik meg is
tudják oldani ezeket a problémákat.
2016 óta, 3 év alatt a labdarúgást – mint anno
Herceghalom legnépszerűbb sportágát – nulláról egy más csapatok, települések által is
elismert szintre felépítettem. Ez is bizonyítja,
hogy amit eltervezek, amellett kitartok és
minden erőmmel, azon vagyok, hogy véghez
tudjam vinni. Ezért biztos vagyok abban, hogy
jó képviselő lennék Herceghalomban.
Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, szeretném kivenni részem a Herceghalom közösségéért végzett alkotó munkából.
HERCEGHALOM, MERT ITT LAKOM –
EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT!
Zsupanek Péter
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ERDŐSI LÁSZLÓ ANDRÁS
polgármesterjelölt

Kedves Herceghalmi Polgárok!
NEKEM HERCEGHALOM AZ ELSŐ!
Köszönöm a támogatásukat és bizalmukat,
hogy képviselőnek, illetve polgármesternek választottak.
Most is ezt kérem Önöktől, arra hivatkozva,
hogy az elmúlt 9 év bizonyítja mind azt,
amit elvárhattak az irányításommal végzett
munka eredményeként.
Az én elképzelésem szerint ez a település
képes vagyonát gyarapítani úgy, hogy az
közben nem fogy, hanem nő a pénzügyi
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tartalékkerete. Természetesen az alapellátás színvonala is javult ez idő alatt.
Ha visszagondolnak a minden év januárjában megtartott közmeghallgatásra, emlékezhetnek a töretlen fejlődésre, amiről beszámoltam és az újságban megjelentettünk.
Településünk képviseletében mindent
megtettem, hogy a lehető legtöbb lehetőséget használjuk ki a támogatások, pályázatok elnyerésével.
Iskolánk oktatási színvonalát és körülményeit bármilyen jónak ítéljük meg, fejlesztési terveinkben első számú helyen szerepel, az óvodai és bölcsődei szolgáltatással
együtt, az örömteli gyermek létszám növekedése miatt.
Idén két tanteremmel bővül iskolánk állami
beruházás keretből.
Nagy reményeket fűzök a „Magyar Falu
Program” keretében megvalósítható fejlesztésekhez.
Terveink szerint pályázunk az alábbiakra:
• bölcsőde építése, iskola és óvoda bővítése,
• klubház öltöző építése az új futballpályához,
• multifunkcionális, közterületen használatos gépek, eszközök beszerzése,
• felnőtteknek fitness park, gyerekeknek
modern játszótér építése,
• az útfelújítási munkák folytatása,

• a közvilágosítás korszerűsítése az egész
községben.
Mindazt, amit elértünk csak úgy volt lehetséges, hogy a problémákat rugalmasan megoldottuk, elhárítottuk. Ezek szinte mindig
személyes problémák voltak, mert a testület,
mint említettem ritkán értett egyet.
A hatékonyabb munka érdekében új képviselőket támogat a FIDESZ. Erdei László
és Makay István mellett, Nagy Gábor agrármérnök, az Agrosystem ágazat vezetője,
Nagy Lajos nyomdamérnök, pedagógus,
volt szakközépiskolai igazgató, majd minisztériumi vezető főtanácsos, jelenleg
nyugdíjas, Somogyi Kálmán közgazdász és
Panyi János fogorvostan hallgató.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy az alábbi helyeken és időpontokban
jelenünk meg, ahova szeretettel várunk
mindenkit:
2019. szeptember 22.
Kemence 10:00 Kampánynyitó
2019. október 2.
Nimród 16:00 Idősek napja
2019. október 6.
Nimród 16:00 Kampányzáró
Remélem, hogy a választható FIDESZ támogatottak közül a fentiek alapján egységesebb
testületet fognak választani, mert nekik is
„HERCEGHALOM AZ ELSŐ”!
Erdősi László András
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ERDEI LÁSZLÓ GÁBOR
képviselőjelölt

Herceghalomba 1985-ben költöztem, azóta
családi vállalkozással üzemeltetjük a Petőfi
Sándor utcai élelmiszerüzletet. Három felnőtt gyermekünk van.
A választópolgárok bizalmát a 2006-os választások óta háromszor nyertem el, melyet
ezúton is nagyon köszönök.
Önökkel a munkám során nap mint nap találkozom, a felvetett problémák, javaslatok

MAKAY ISTVÁN
képviselőjelölt

a

Tisztelt Herceghalmi Választópolgárok!
Megköszönve eddigi támogatásukat kéréssel, egyben felhívással fordulok Önökhöz,
mint 2010-óta megválasztott önkormányzati képviselő. 2019. október 13-án ismét
dönthetnek arról, hogy kik képviselhetik
Önöket, kiket tartanak alkalmasnak arra,
hogy részt vegyenek a falu vezetésében,
irányításában.
Budapestről 50 évvel ezelőtt költöztem
Herceghalomba, azóta élek családommal
itt. Feleségem, nem csak papíron, hanem a
valóságban is a faluban született. Házassá-

képviselete elsőrendű feladat és kötelesség.
Az elmúlt években elsősorban a gazdasági
és területfejlesztési bizottság munkájában
vettem részt.
Természetesen a testületi munkák során
az iskolai, óvodai és bölcsődei gyermekelhelyezés problémája is napirenden volt és
van. Az elkövetkező 5 év során a humán és
gazdasági bizottságok munkája a gyermekek elhelyezéséről és minőségi taníttatásukról kell, hogy szóljon.
Herceghalom dinamikusan fejlődik, a régebben, de főleg az újonnan beköltöző családoknál szerencsére bő a gyermekáldás.
Meg kell teremteni a biztonságos bölcsődei elhelyezést, az ifjúsági ház átalakítása
ugyan enyhít a bölcsődei férőhely problémáján, de középtávon már kevés lesz a férőhely.
Meglátásom szerint, ennek többszörösére
lesz szükség, ehhez ingatlant kell vásárolni
és átgondolt koncepció alapján, meg kell
építeni egy új bölcsődei és óvodai komplexumot. Az iskolai férőhely is kevés, szinte
minden szeptemberben plusz egy új osztály kezdi meg a tanulmányait. Véleményem szerint, akár önerőből is ki kell bővíteni az iskolát legalább hat új tanteremmel
és egy tanári szobával. Az ének-zenei hely-

igény megoldódna, ha új orvosi rendelőt
építenénk máshol a községben. Az állami
gépezet túl lassan működik az iskola bővítés kapcsán. Az új testület megválasztása
után azonnal terveztetni kell, több tervező
bevonásával!
Nem építhetjük meg a település 1-es főút
felöli oldalán, ahol vannak ugyan üres telkeink, más megoldás kell. Ez a település
vasúttal, közutakkal teljesen körülhatárolt,
a beépítések folynak, a megmaradó telkek
percről percre fogynak.
Az ingatlanukat elvesztő családok számára
igazi segítség kell! Nem csak sajnálat. Az
igazi segítség az, amikor azonnal, csekély
lakbérért biztonságban tudnak élni Herceghalmon. Sajnos, az eddig felajánlott,
három ingatlanból csak egyet vásárolt meg
az önkormányzat. Ezen a helyzeten csak a
képviselők akarata tud változtatni.
Nekünk képviselőjelölteknek az a feladatunk, hogy vigyázzunk az értékes gyöngyszem községünkre, őrizzük meg falusias,
családias jellegét, értékeit. Meg kell éreznünk a régi, tősgyökeres lakosok igényeit
és az új lakosok elvárásait.
Úgy gondolom eddig ez sikerült, és egységes testülettel sikerülni is fog.
Erdei László Gábor

gunkból három gyermekünk született, akiket itt neveltük fel. Hálával és köszönettel
tartozunk szüleinknek, amit értünk tettek.
Két gyermekünk Herceghalmon alapított
családot, középső lányom Németországban ment férjhez, ott él családjával. Itt lettek, és vannak új rokonaim, barátaim és jó
ismerőseim. Így váltam hat unokámmal
gyökeres herceghalmivá. Munkahelyem a
Kutatóintézetben volt nyugdíjazásomig,
ahol vezető beosztásban dolgoztam.
2010-ben lettem önkormányzati képviselő,
a Humán és Környezetvédelmi Bizottság
elnökeként vezettem a bizottság munkáját.
2014-ben az Önök jóvoltából ismét képviselő lettem, majd a Polgármester úr javaslatára a testület alpolgármesternek választott.
Munkámat a Polgármester úr utasításainak megfelelően végeztem, de a terveim
között szereplő feladatok megvalósításán
is dolgozhattam. Ilyen volt pl. a kárpátaljai
Szőlősgyula településsel testvérkapcsolat
létesítése, nemzeti és történelmi, kulturális
események szervezése, megemlékezések
megtartása. Jelenleg erős ellenszélben koordinálom a Kápolna és temető felújítási
munkálatait. Pályázatok elnyerésével évek
óta szervezem a szőlősgyulai rászoruló
gyermekek nyári táborozását. Az óvodával,
iskolával kapcsolattartásom folyamatos.
Egy nagy létszámú család második gyermekeként számomra is legfontosabb a

gyermek és a család. Aktívan veszek részt
az önkormányzati munkában, támogatom
a civil szervezeteket, kapcsolatom a falu lakosságával problémamentes, jó.
Céljaim:
• még szorosabb és átgondoltabb kapcsolat a két testvértelepüléssel,
• az újonnan beköltöző lakosság problémáinak feltérképezése a felmerülő problémák megoldása érdekében,
• a szociálisan rászorulók segítése,
• a nyugdíjas korosztály érdekeit és a település fejlesztését szívügyemnek tekintem.
Fontos az amatőr szabadtéri sportolás lehetőségének biztosítása a falu lakossága
részére, hogy ne csak elkerített részen lehessen sportolni.
Feladat a korosztályos játszóterek létrehozása. A következő ciklusban meg kell oldani
a temető bővítését, közlekedő útjainak felújítását.
Nem természetem és nem is lesz mások besározása, hazugságokkal történő
megbántása.
Fontosak számomra a jó emberi kapcsolatok, hiszek abban, hogy csapatban, jó
programokkal, összefogással és az emberek
megbecsülésével lehet csak eredményeket
elérni. Jelszavam, ápolni a múltat, tervezni
a jövőt. Célom továbbra is a település valamennyi lakójának hatékony szolgálata.
Makay István
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Herceghalomi
NAGY GÁBOR
képviselőjelölt

Nagy Gábor vagyok, 56 éves, Budapesten
születtem. 1987-ben fejeztem be tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen, majd Herceghalmon letelepedve az akkori Herceghalmi Kísérleti
Gazdaságban helyezkedtem el. Azóta is
itt, illetve annak jogutód cégében dolgozom, mint növénytermesztési ágazatve-

NAGY LAJOS
képviselőjelölt

a

Nevem Nagy Lajos. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti I. István Gimnáziumban (mai, eredeti nevén: Szent
István Gimnázium) végeztem. Érettségi
után betűszedő, nyomdaipari felsőfokú
technikus, nyomdaipari üzemmérnök
végzettséget szereztem. Szakmai pályafutásomat, a mai napig jó hírű Révai
Nyomdában kezdtem, ahol 11 évig dolgoztam különböző irányítói beosztásokban. 1973-tól, az akkor induló első
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zető. A Zsámbéki medencében elterülő
3700 ha-on dolgozunk, gabonát és ipari
növényeket termesztünk.
Véleményem szerint a mezőgazdaság az
emberiség történetének kezdete óta alapvető, létfontosságú szerepet tölt be. A mai
világban, ahol a globalizáció, a klimatikus
viszonyok megváltozása, a szélsőségek és
a szélsőségesek térnyerése, a szegénység
kontinens nagyságú megjelenése, a népek és népcsoportok fokozódó kontrolálhatatlan ellentéte, a Föld lakosságának
drasztikus növekedése mind afelé mutat,
hogy az élelmiszer lassan az első számú
stratégiai tényezővé válik. Ennek előállításában nekünk magyaroknak jelentős szerep jut, és még több fog jutni a jövőben.
Ezért dolgozunk.
Nős vagyok, három felnőtt gyermek és
egy kétéves unoka boldogítja életemet.
Az elmúlt 32 év alatt végig követtem,
végig éltem falunk „megszületését”, fejlődését, felnőtté válását, s ebben a lehetőségeim szerint próbáltam segíteni is.
Most érzek annyi erőt magamban, hogy
tapasztalatommal, tudásommal még te-

vőlegesebben részt vegyek falunk további
fejlődésében.
A lakosság létszámának növekedése
folytán, Herceghalomban a gyermeklétszám is emelkedik. Ehhez feltétlenül
a közintézmények igényekhez történő
igazítása szükséges. A bölcsődei, óvodai
és iskolai ellátás és fejlesztés elsődleges
szempont.
Az idősek támogatása is nagyon fontos,
hiszen Ők rakták le azokat az alapokat,
amikre mi, gyermekeink majd unokáink
építhetünk, fejleszthetünk. Ezt elfeledni
sosem szabad.
Ezek mellett az egészségügyre, az úthálózat modernizálására, az „élhető” falu kialakítására is jelentős anyagi eszközöket kell
fordítani.
Azt gondolom, hogy jót lehet jobbá, a szépet lehet szebbé tenni, megfelelő források
biztosítása mellett. Ezen források fellelése
és megszerzése óriási feladat, de ha megvannak, akkor lehet kis falunkat a fenntartható fejlődés útján tartani.

magyarországi számítógépes Fényszedő
Központban dolgoztam részlegvezetőként, ahonnan meghívtak a budapesti
nyomdaipari szakközép- és szakmunkásképző iskola gyakorlati oktatásának
vezetésére, modernizálására. Időközben
műszaki tanári, majd az ELTE-n iskolavezetői képesítést szereztem.
1980-ban igazgatói kinevezést kaptam,
melyet több ciklusban 2002-ig töltöttem
be. 1985–89 között elismerten magas
színvonalú tannyomdai beruházást valósítottunk meg, melyet a tervezéstől az
elkészüléséig irányítottam. Részt vettem
tantervek, szakkönyvek írásában, lektorálásban. A Nyomdász Kiadó munkájában
főszerkesztő-helyettesként,
tipográfus
tervezőként vállaltam szerepet.
2003-tól az Oktatási Minisztériumban a
Szakképzés-fejlesztési Főosztályon dolgoztam vezető főtanácsosként. Nyugdíjba
vonulásom után a Print & Publishing című
szaklapnál végeztem szakújságírói tevékenységet.
A különböző munkakörök, beosztások
lehetőséget adtak a legkülönbözőbb
emberekkel való találkozásra, kapcsolattartásra. Az emberek problémáival való
foglalkozás nem idegen tőlem.

Szabadidőmben szívesen foglalkozom
történelemmel, építészettörténettel. Herceghalmon, a Vitalis lakóparkban négy éve
lakom családommal, feleségemmel, két
gyermekemmel, akik közül a kisebbik gimnazista, a nagyobbik egyetemi hallgató.
Megválasztásom esetén a lakosság minden jobbító törekvését támogatni kívánom.
Amit ma kiemelten fontosnak látok:
• a jelentős számú betelepülés következtében a bölcsődei, óvodai, iskolai kapacitás bővítése, az iskolai oktatás támogatása;
• az utak javítása, új útburkolatok létrehozása;
• a központban található kiserdő rendbetétele;
• játszóterek  fejlesztése, javítása;
• az egészséges életmód kialakítása,
fenntartása érdekében a felnőtt lakosság számára is elérhető testedzési lehetőségek biztosítása, fejlesztése;
• a szociális támogatások rendszerének
áttekintése, a támogatásokra fordítható
összeg növelése;
• a kulturális élet keretében több neves
előadó meghívása.
Nagy Lajos

Nagy Gábor
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PANYI JÁNOS
képviselőjelölt

Panyi János vagyok és már több mint húsz
éve lakom itt Herceghalmon.
Az elmúlt pár évben az ösztöndíjas program keretein belül aktívan részt veszek
a falu életében. Szeretném, ha ez a kapcsolat tovább erősödne azáltal is, hogy
képviselem a helyi lakosokat. Kiváltképp
– a koromból adódóan – a fiatalokat, akik
még tanulnak, szárnyaikat bontogatják,
vagy épp családalapításon gondolkodnak.
Fontosnak tartom a helyi tehetségek
gondozását és helyben tartását a lehető
legszélesebb területeken, gondolok itt
tanulmányokra, sportra, művészetekre
és minden egyéb tevékenységre. Emellett a helyi kkv-k megtartása és újak bevonzása a falu gazdasági életén lendíthet, ezért meg sem fordult a fejünkben,
hogy a több éve működő fogtechnikai

családi vállalkozásunkat ne itt működtessük.
Talán, családom egészségügyhöz való
kapcsolódása miatt választottam további
tanulmányaimnak az orvosi pályát. Véleményem szerint elengedhetetlen a megfelelő egészségügyi nevelés, a megelőzés
létjogosultságának hangsúlyozása Herceghalmon is.
Végül engedjenek meg nekem egy személyes gondolatot. Egyetemi éveim alatt csupa olyan emberrel találkoztam, akik szívből,
önzetlen módon akartak tenni a másikért.
Hasonlót csak akkor tapasztaltam, amikor
beléptem a Fidesz helyi szervezetébe. Így
bizton állíthatom, hogy a képviselői posztokra jelölt társaimon és a mögöttünk álló
Fidesz tagokon kívül alkalmasabb csapatot
el sem tudnék elképzelni.
Panyi János

testvértelepülésünk sportegyesületével való kapcsolattartást. Ezen időszak alatt az
Öregfiúk szervezésével egyszer vendégül
láttuk testvértelepülésünk labdarúgó csapatát, egyszer mi magunk utaztunk egy tornára Mehrstettenbe, idén pedig küldöttségünk részt vett a testvérkapcsolat 25. évfordulójának megünneplésén.
Hiszek az élethosszig tartó tanulásban: ezáltal tudunk magunk is fejlődni, és hosszú
távon közösségünkért is többet tenni. Eredetileg erdészeti technikusként végezve,
tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd később a Budapesti Corvinus
Egyetem Pénzügyi Mesterképzésén folytattam. Pénzügyi tudásomat nagymértékben
tudtam kamatoztatni mind a Miniszterelnöki Hivatalnál költségvetési ellenőrként,
mind jelenlegi munkahelyemen. Az egészségügyi szektor egyik kiemelkedő vállalatánál dolgozom immár 14. éve, mint készletgazdálkodási specialista. Emellett Herceghalmon működő, társasjátékokkal foglalkozó családi vállalkozásunkban is besegítek.
Pénzügyi valamint államigazgatási képzettségem, gyakorlatom, megválasztásom esetén elősegítheti, hogy önkormányzatunk
átlátható, felelős pénzügyi döntéseket hozhasson, a rendelkezésre álló támogatások
kihasználásával.
Fontosnak tartom, hogy a döntéshozásokat
széleskörű egyeztetések előzzék meg, hogy
a legfontosabb kérdésekben mindenki véleménye meghallgattassék. Hiszek a közös
gondolkodásban, közös munkában.
Településünkre számos kihívás vár a jövőben, melyekre a válaszokat közösen kell
megadnunk. Az óvodai és iskolai társadalmi
szerepvállalásom miatt tisztában vagyok

azzal, hogy rövid és hosszú távon is felkészülten kell fogadnunk a növekvő számú
kiskorúakat és kiemelkedő színvonalon kell
gondoskodni a bölcsődés-, óvodás- és iskoláskorú gyerekek képzéséről, neveléséről.
Ennek mind az tárgyi, mind a szellemi hátterét biztosítani kell.
Hiszem, hogy a helyi civilszervezetek tevékenységének támogatásával olyan közösségek alakíthatók ki, amelyek az ifjú generációk számára is megtartják, megerősítik a
településünkhöz való kötődést.
A Herceghalom Szabadidő és Sportegyesület egykori vezetőjeként és jelenlegi tagjaként, a gyermekeim sportolási lehetőségeit
és igényeit látva szorgalmazom a jelenleg
meglévő sportterületeink, parkjaink funkció bővítését, fejlesztését.
Figyelemmel kell lennünk idősebb lakosaink igényeire is. Helyi lakosként tapasztalom, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat is fejleszteni szükséges: rendelőink,
gyógyszertárunk kapacitása véges, az elmúlt évek településfejlődési ütemét nem
tudja követni.
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a
FIDESZ-MAGYAR Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt képviselő jelöltjeként kívánok indulni.
Tenni kívánok azért, hogy közös érdekeink
meghatározása és elérésük ütemezése ne
csak egy ciklusra, hanem hosszabb távon is
világosan megfogalmazódjék.
Ezen közös célok elérése érdekében kérem, szavazatukkal támogassanak a
2019. 10. 13-ai választásokon.
Köszönettel:
Somogyi Kálmán

SOMOGYI KÁLMÁN
képviselőjelölt

a

Tisztelt Herceghalmiak!
Somogyi Kálmán, 43 éves herceghalomi lakos vagyok. Két gyermekem van (11 és 14
évesek), mindketten a helyi általános iskola
tanulói.
Immár 3. éve az iskolai Szülői Közösség vezetőjeként vállalok szerepet a település életében. A gyermekeim óvodás korában
ugyanezen feladatot az óvodában láttam
el. Oszlopos tagja vagyok a Herceghalom
Szabadidő és Sportegyesületnek, ahol az
Öregfiúk csoportjának szervezésével foglalkozom, emellett a közösségi rendezvényeken is aktívan részt veszek. Harmadik
éve segítem és támogatom a településünk
testvérkapcsolati munkáját. Szervező munkámmal és befogadóként is hozzájárultam
a szőlősgyulai táborozó gyerekek elhelyezésének, programjainak biztosításához. Negyedik éve koordinálom a mehrstetteni

23

Herceghalomi
GÖRÖMBEI JÓZSEF
polgármesterjelölt

5 LÉPÉSES PROGRAM,
HERCEGHALOM ÉRTÉKEINEK
MEGTARTÁSÁRA ÉS A
TOVÁBBFEJLŐDÉS
BIZTOSÍTÁSÁRA
Tisztelt Választópolgárok!
Görömbei József vagyok, herceghalmi polgár. Tanári és államigazgatási diplomám van.
Családommal immár 29 éve élek itt Herceghalomban. Szerencsém volt részt venni
abban a munkában, melyben a többnyire
földes utakkal, minimális intézménnyel rendelkező, helyi gazdaságot kiszolgáló társfalu,
modern kisvárosias arculatot mutató, önálló,
fejlődőképes településsé vált. 12 éves önkormányzati munkám során, alpolgármesterként
koordinálhattam az oktatási, sport, kulturális,
településfejlesztési és idegenforgalmi területeket. Nem terveztem visszatérni az aktív
közéletbe, mert úgy gondoltam, hogy az utánunk következő döntéshozók értékelni fogják
az eddigi testületek által belefektetett nem
kevés munkát, a település gondozottságát,
a tervszerűen elért eredményeket és tovább
tudják vinni a megkezdett fejlesztéseket. Sajnos egyre jobban azt látom, hogy ez nem így
van. Polgármesterségem alatt, egy 5 lépésből
álló, a közösséget összetartó, kommunikálni
képes, klasszikus polgári értékek átadására és
ápolására koncentráló programot szeretnék
megvalósítani, hogy Herceghalomban ismét
jó érzés legyen élni, és egyre többen tudjunk
herceghalmiként gondolkodni.
Tudom, hogy az itt élő emberek azt szeretnék, hogy legyen jó levegő, legyen
rend, legyen tisztaság, rendezettség, legyen csend, legyen nagyobb közbiztonság, ne legyenek közlekedési kihágások,
ne legyen gond az állattartással, legyen
mindenütt megfelelő víznyomás, legyen
lágyabb és olcsóbb az ivóvíz. Legyen bölcsődei, -óvodai, -iskolai férőhely. Bővüljenek az egészségügyi, szociális és más
típusú szolgáltatások, legyen újra igényes
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kulturális élet, kapjanak nagyobb támogatást a civilszervezetek, és létesítsünk újabb
közösségi tereket.
Ezek mind jogos igények, melyek akkor tudnak valóra válni, ha tudjuk Herceghalom
fejlesztési irányát, ismerjük az itt élők reális
céljait, és a közösen lefektetett elvek mentén,
kontrolláltan valósítjuk meg.
Herceghalom jövőképét, a nagyon eltérő korban, élethelyzetben, és anyagi jólétben lévők
igényei miatt, 3 főbb közösségfejlesztési irány
összekapcsolásával tudom bemutatni. (részletek: www.herceghalom-online.hu)
Első lépés: Jövőkép meghatározása
1. Természeti értékekkel összhangban élő közösség
2. Okos eszközöket – okosan használó közösség
3. Kisvárosi arculatot mutató – modern faluközösség
A kérdés az, hogy megtartva az eddigi értékeinket, Herceghalom fejlődését tervezetten,
a közösség kontrolja mentén, a települési
érdekek menedzselésével akarjuk-e megvalósítani vagy hagyjuk, hogy ezek a folyamatok spontán, konfliktusokkal tűzdelve, az
aktuális lobby és pártbefolyás által irányítottan,
szakszerűtlenül menjenek végbe. Ha polgármesternek választanak, az előbbihez tudok aktívan
tapasztalatommal, tudásommal hozzájárulni.
Azért nem indulok képviselőnek, mert az
utóbbihoz viszont nem kívánok semmilyen
formában asszisztálni.
Második lépés: Az elvek kialakítása
A fő elv, a kezdeményező településfejlesztési
és -irányítási szemlélet kialakítása és a belső
egyetértés a fejlesztési irányokban és prioritásokban. Környezettudatos, rendszerelvű
településműködtető és fejlesztő gondolkodás
kialakítása szükséges a döntéshozásban.
Harmadik lépés: A célok kitűzése
Herceghalom, a 2010 előtti fejlesztéseknek
köszönhetően, kiépült műszaki és humán infrastruktúrával rendelkező, nyugodt kisvárosi
arculatot mutató, de falusias település. Ennek
a karakternek a megőrzése és az eddig elért
eredmények megtartása egyaránt hosszú
távú cél.
Negyedik lépés: A Gazdasági program
összeállítása
Főbb fejlesztési feladatok a fejlesztési elvek
figyelembe vételével:
– Az út- és járdahálózat, kerékpárút-hálózat
kiépítése, fejlesztése.
– Parkolási gondok kezelése.
– Falugondnoki szolgálat kialakítása.
– Civilház, klubház létrehozása.
– Idősgondozói szolgáltatások bővítése.
– A KEK funkcióinak szétválasztása.
– Parkok, játszóterek felújítása.
– A Coop mögötti piactér, -szolgáltató tér fejlesztése.
– Zajmérsékléssel kapcsolatos intézkedések,
„zajvédelmi” beruházások támogatása.
– Intézményi szolgáltatások és férőhelyek fejlesztése.

– Új egészségház építése pályázati források
felhasználásával.
– Zöldhulladék kezelés újragondolása, központi komposztáló létesítése.
Fejlesztési eszközök többek között:
– környezetvédelmi tervek, fejlesztések, rendeletek összehangolása,
– sport-, kulturális-, idegenforgalmi koncepciók elkészítése,
– közlekedési koncepció, helyi közlekedési
rend aktualizálása,
– településmarketing célú tevékenységek,
kommunikáció kialakítása,
– temetőfejlesztési terv aktualizálása,
– térinformatikai alapú érték és ingatlankataszter megteremtése,
– intézményesített partnerség kialakítása:
helyi támogató csoport, tanácsadó testület,
lokálpatrióta klub létrehozása.
Ötödik lépés: A teendők elvégzése
Át kell vizsgálnunk az elmúlt 5 év gazdasági,
pénzügyi és jogi helyzetét, az áthúzódó ügyek
hatásait, kockázatait. Áttekintjük és modernizáljuk az online és a hagyományos kommunikációs csatornák működtetését. Rendszeres
helyi koordináció kell a hivatal, a testület, a
bizottságok és a lakosság között. A bizottságok működésének, döntés-előkészítési feladatainak vitáihoz szélesebb nyilvánosság
biztosítunk. Áttérünk az online felületek biztosította szolgáltatások hatékony használatára. A testületi döntésekben a képviselők neve
is nyilvános lesz. A polgármesternek, az alpolgármesternek és a bizottsági vezetőknek,
kötelező lesz az ülések közötti beszámolása.
Az ülések előtt lehetőséget nyújtunk a lakosságnak a napirendi pontokhoz való személyes
hozzászólásokra és a közérdekű bejelentések
megtételére. Az érintett civilszervezeteknek
véleményezési jogot biztosítunk. Visszaállításra kerül a polgármesteri fogadó óra.
Hiszem azt, hogy Herceghalom fejlődő település és átgondolt településmenedzseri
szemlélettel ezt a fejlődést jó irányba tudjuk befolyásolni. Bízom abban, hogy olyan
képességű képviselőket választunk, akikkel
az eddigi értékek megtartása mellett, ez a
sokrétű munka hatékonyan kivitelezhető.
Tudom azt, hogy ez a munka az Önök támogatásával elvégezhető.
Ehhez kérem az Ön szavazatát.
Ha október 13-án rám szavaz, egyúttal Herceghalom értékeinek a megtartására, kiszámítható, tervszerű fejlesztésére és a közösséget összetartó, szakértelmemmel bíró
vezetésre szavaz.
Görömbei József
polgármesterjelölt
A program részletes leírása:
www. herceghalom-online.hu internetes
Közéleti Hírmagazin kampányoldalain olvasható
e-mail címem: en.is.rad.szavazok@gmail.com
FB oldalam:
https://www.facebook.com/gorombei.jozsef
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LOSONCZI CSONGOR

polgármester- és képviselőjelölt

EGYSÉGES HERCEGHALOMÉRT
PROGRAM.
Gyermekkorom óta Herceghalomban élek,
ide jártam általános iskolába, szüleim itt dolgoztak, testvéremmel itt alkotunk, vagyunk
része és részese a falu életének. Figyelemmel
kísértem a település fejlődését, ismerek minden szegletet, ismerem a régi és részben az
újabban ideköltöző Herceghalmaikat, tudom,
látom, hallom, hogy az emberek milyen Herceghalomra vágynak.
Az általános iskolát Herceghalomban végeztem, majd ez Eötvös József Gimnáziumban
érettségiztem, később újságírói képesítést
szereztem. Az évtizedek során két sikeres
vállalkozásom volt: legutóbb köztéri műtárgyakat, padokat, hulladéktárolókat, játszótéri
eszközöket gyártottunk forgalmaztunk magas minőségben. A Zsámbéki Bázis Művészeti
Fesztivál alapítója és fesztivál igazgatója voltam négy évig.
Családom minden tagja jól ismert és elismert
személy Herceghalomban. Testvérem Béla
festőművészként dolgozik a mai napig, herceghalmi műterme látogatható.
Édesapám Herceghalom megbecsült állatorvosa volt évtizedeken keresztül.
Herceghalomra számtalan köztéri padot, hulladéktárolót terveztem és gyártottam.
Két köztéri emlékművet adományoztunk, illetve ajándékoztunk a falunak. Az Életfát az
iskolánál, ahol aradi hőseinkre emlékeznek
az iskolások minden évben, testvérem, Béla
faragta, ácsolta.
A Trianon- emlékhely kopjafát magam faragtam, a régi köveket Erdélyből hoztam, saját
anyagokból, saját munkával, a közösségnek
szánt felajánlásként, feliratként Karinthy érzékeny szavaival.
Természetesen mindezek mellett rendelkezem önkormányzati tapasztalatokkal is.
Három évig, önkormányzati képviselő voltam Herceghalomban, nevemhez fűződik a
Polgárőrség szabályrendszerének kidolgo-

zása, az azóta is érvényes költségvetésének
megszavazása. Köztéri bútorokkal kereskedő
cégem révén kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkezem más települések, polgármesterek felé.
Programpontjaim természetes, hogy ismerősen csengenek, bízom benne, hogy egyedi
látásmódom, a megoldás módja elnyeri majd
bizalmatokat.
Véleményem szerint Herceghalomnak egy
útja van, mégpedig az az út, amire a 90-es
évek elején léptünk. Faluközpontot építettünk, iskolát, óvodát, olyan feltételeket
teremtettünk, mely feltételrendszer miatt
döntöttetek úgy, hogy Herceghalmot választjátok otthonotoknak. Jó és megalapozott döntést hoztatok, ezen az akkor
elkezdett úton kívánok tovább haladni, helyrehozva az azóta született hibákat. Örömmel
látom, hogy településünk növekszik, egyre
több gyermek születik, éppen ezért nagyon
fontosnak tartom, hogy a fiatal szülők megtalálják minden szempontból számításaikat.
Gyermekeik olyan igényes és nyugodt környezetben nőjenek fel, mely egész életükre
pozitívan kihat. Külön öröm számomra, hogy
veletek, fiatal bekötözőkkel friss szellemiség, modernitás és innováció is érkezett a
faluba, jól ismerem korosztályotokat belvárosi iskolaéveim miatt és ötvözni tudjuk a
hagyományt, falusias meghittséget a fiatal,
impulzív elvárásokkal. Ez nagyon fontos alkotóeleme annak az egésznek, mely Herceghalmot haladó és modern, de mégis élhető,
emberközpontú településsé teheti a jövőben.
Képviselőjelöltként több olyan tehetséges,
tapasztalt szakember is indul, akikkel mindezt hatékonyan, szakszerűen és konstruktívan
meg tudom valósítani összehangolt csapatmunkával.
Az óvoda bővítése vitathatatlanul az egyik
legfontosabb feladat. A modern és korszerű
épület mellet fontosnak tartom, hogy az minden szempontból megfeleljen a környezettudatosságnak és a környezettudatos nevelésének első állomása legyen. Mindamellett azt is
szem előtt kell tartanunk, hogy a későbbiekben is hasznosítható területekkel rendelkezzen. Így ha az óvodáskorú gyermekek száma
idővel csökkenne, a felszabaduló szabad termeket magánóvoda vagy bölcsődeként bérbe lehessen adni.
Nagyon szeretném, ha településünk minden
lehetséges pályázaton indulna.
Másik fontos része ennek a pontnak a jelenlegi játszóterek bővítése, illetve fejlesztés. Itt
nagyon fontos kiemelnem a játszótéri higiéniai problémák megoldását.
Mivel Herceghalom kevés útburkolati jellel
rendelkezik, fontosnak tartom, hogy településünket ellássuk a fontosabb jelzésekkel, így
gyermekeink már kiskorukban megtanulhatnak gyalogosan, vagy kerékpárral szabályosan és biztonságosan közlekedni.

Programpont Herceghalom faluképéért:
Településünk gyönyörű környezetben, csodálatos természeti adottságokkal rendelkezik.
Ezért elengedhetetlennek tartom, hogy a
közparkjaink, útjaink rendezésre és kiépítésre
kerüljenek.
A kiserdő, a temető rendbetétele égetően
szükséges. Méltatlan és elhanyagoltak a nem
frekventált részen elhelyezkedő területek, árkok, vízelvezetők, játszóterek.
Úgy vélem, hogy Herceghalom úgy válhat
csak egységessé, ha külsejében is harmonikus
és egységes, tehát egyformán ápolt és rendezett a település egésze.
Fontosnak tartom az eredeti terveknek megfelelően a sétálóutca további kiépítését az
óvodáig, az Akácos út járdájának kiszélesítését, a vízelvezető rendszer föld alá helyezésével, a falu különböző részeinek kerékpár utakkal való összekötését, illetve ezek kiépítését
vonatállomástól az új területek irányába.
A Vitalis lakóparknál a Híd megépítését tervezem.
Programpont a közbiztonságért és felelős
közlekedésért:
A sebességkorlátozás érvényesítése nagyon
fontos feladat. Fekvőrendőrök, forgalomlassító virágszigetek kihelyezésével jelentősen
vissza tudjuk szorítani a gyorshajtást. Gyermekeink biztonságáért a gyalogátkelőket akár
ledes fénysorral emelhetjük ki. Megoldást fogunk találni közösen.
A falu jobb közbiztonságát a Polgárőrség létszámának fokozatos növelésével szeretném
elérni, fontos feladatot láthat el az iskolai közlekedés biztosításánál, rendezvényeknél.
Hagyományos ünnepségeink felelevenítése,
a kor elvárásaival kiegészítve. Fontos feladat a
köztéri világítás felülvizsgálata, korszerűsítése
és fejlesztése a lakosság bevonásával.
Programpont a településfejlesztésért
és Herceghalom ingatlanjainak
megóvásáért:
Herceghalom egyik legrégibb része a Sándor
udvar. Lakókörnyezetük fejlesztése, élethelyzetük javítása fontos szempontom és szívügyem. Szeretném, ha célzott önkormányzati
segítséggel lehetőségük nyílna, igényeiknek
megfelelően korszerűsítésre. Elengedhetetlen a temető kápolnájának végleges és méltó
befejezése.
Beszélhetnénk sok további végeláthatatlan
dologról, úgymint a vízhálózat, vízminőség,
víztorony, zajvédő fal, pályázatfigyelés, pályázatokon való aktív részvétel, a helyi és a környező településeken működő vállalkozások
vezetőivel kapcsolatfelvétel.
Párbeszéd arról, hogy Herceghalom hogyan
válhatna vonzó székhelyévé a különböző cégeknek.
Szívügyem a szerethető, egységes Herceghalom megteremtése.
Ehhez kérem segítségüket kérem, hogy október 13-án rám szavazzanak.
Losonczi Csongor
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BENEDEK ANDRÁS
képviselőjelölt

Kedves Lakótársak!

Benedek András vagyok, lassan több mint 15
éve herceghalmi lakos. A helyi általános iskola
diákja voltam, majd az esztergomi Ferences
Gimnáziumban tanultam tovább. Jelenleg a

CZINEGE JÁNOSNÉ
képviselőjelölt

Czinege Jánosné, nyugdíjas pedagógus vagyok, aki öt éve ment nyugdíjba. Nagyon
megviselt lelkileg, hogy nem tudtam az osztályomat végigvinni, és megszűnt a munkám.
Így mentőövként jött az önkormányzati választás. Többek sugallatára és a magam aktivitását ismerve, megmérettettem magam
képviselőjelöltként, ami sikerült.
A humán bizottság vezetését vállaltam, hiszen ennek a munkának szellemisége közel
állt hozzám mindig. Szívügyemnek tekintettem mindig a gyermekek, az idősek felkarolását. Pedagógusként jól ismerem az óvoda,
iskola életét, a kollégák munkáját, és a sikeres
oktatást akadályozó tényezőket.
Igyekeztem az intézményekben folyó oktatónevelő munka színvonalának emelését segí-
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Pázmány Péter Katolikus Egyetemen molekuláris bionika mérnöknek tanulok.
A tavalyi évtől az önkormányzat ösztöndíjasaként segítek a település rendezvényein.
Programom első, és talán legfontosabb része
a kommunikáció javítására irányulna a lakosság és az önkormányzat között.
Tanulmányaim során tapasztalatot szereztem
ilyen rendszerek, felületek létrehozásában,
ezért igyekszem mindent elkövetni, akár tevékenyen részt venni a fejlesztésében is, hogy a
jövőben minél élhetőbb legyen közösségünk,
valamint jobban be lehessen vonni a lakosságot a fontosabb döntések meghozatalába.
Ezzel az önkormányzat képviseleti demokráciáját kiegészítenénk egy naprakész döntéshozatali rendszerrel, ami mögött közvetlenül
a lakosok állnak.
Nem szabad szemet hunyni égető problémáink felett sem: gondolok itt a víznyomásra, az
egészséges környezet megtartására, a környezetszennyezésre, a zöld-hulladék helyben
történő feldolgozására, a káros környezeti
hatások kezelésére, a mostanában keletkezett
martaszfalt telepre, illetve azon terület mielőbbi teljes helyreállítására. Szintén gondot
okoz a növekvő gyerekszám okozta helyhiány

közintézményeinkben. Utóbbira azt a megoldást tartom szem előtt, hogy a rendelkezésre
álló statisztikai adatokra támaszkodva kellene
építeni egy új épületet, valahol a Móricz-liget
területén. A mostani óvodát pedig át lehetne
alakítani egy bölcsődévé.
Az óvoda és iskola épületeinek összevonásával az időben változó óvodai és iskolai helyigényeket rugalmasabban, jóval költséghatékonyabban lehetne kezelni, és nem utolsó
sorban ezzel a település autós forgalmát is
jelentősen csökkenthetnénk, hiszen így már
gyalogosan is könnyen elérhetővé válna
mindkét oktatási intézmény Herceghalom
bármely pontjáról.
Tudom, hogy már sokaknak elege van a korábbi képviselők ígéreteiből, ezért én nem is
ígérek sokat, csak annyit, hogy a törvényi keretek betartásával és betartatása mellett nyitott
leszek mindenki észrevételére, kritikájára, valamint igényeire. A leendő képviselő-testületben
kész vagyok együttműködni mindenkivel politikai hovatartozástól függetlenül kizárólag a
falu érdekében, szakmai szempontok alapján.
Ha bármi kérdésük van az
andris@benedek.org címen el tudnak érni.
Benedek András

teni. Az egészségtudatos élet kialakítása már
aktív pedagógusként is meghatározta nevelői
tevékenységemet. Ennek érdekében sikerült
az elsősegélynyújtást tantárgyként bevezetni
a 6–7. osztályokban.
Mivel a betegségek kialakulásában a prevenció a legfontosabb, így már az óvodában is
megtartottuk az első egészségnapot.
Falusi szinten is több előadást szerveztem,
ahol a legalapvetőbb elsősegélynyújtó ismeretekkel lettek gazdagabbak az érdeklődők.
Létrehoztuk a Vöröskereszt civil szervezetet,
melynek keretén belül útjára indítottuk az
egészségklubot. Sok embert érintő betegség
a diabétesz, ezzel kapcsolatban diabéteszes
nővér tíz előadáson adott hasznos tanácsot a
helyes életforma kialakítására.
Mivel Herceghalom heterogén település,
ezért fontosnak tartottam olyan programok
létrehozását, ahol a falu lakói közelebb kerülnek egymáshoz. Így indítottuk útjára a falunapot, melynek keretén belül a születés fájának
ültetésével köszöntjük az újszülötteket.
A gesztenyés nap megálmodásával a falu jelképét szeretnénk népszerűsíteni.
A szívem még mindig a gyermekekért dobog,
ezért a szociális tábor szervezését most is nagyon szívesen csinálom minden nyáron a szőlősgyulai gyerekekkel kibővülve.
Természetesen öt év munkáját fél oldalban
nem lehet a teljesség igényével felsorolni,
csak egy kis ízelítőt próbáltam adni ebből a
nagyon sokszínű szerteágazó feladatkörből.
Igyekeztem minden rám bízott, önként vállalt
feladatot lelkiismeretesen végezni, és ha újból
bizalmat kapok, ennek szellemében szeretnék
munkálkodni továbbra is.

Távolabbi céljaim között szerepelnek a következő gondolatok:
Mivel a közösségépítés fontos feladat számomra, nagyon szeretnék a tevékenységnek
„helyet” biztosítani. A faluház gondolata régóta foglalkoztat. A falunak megnövekedett
létszáma igényli egy kulturális intézmény felépítését, ami színvonalas előadások, klubfoglalkozások helyszínéül szolgálna. Itt biztosítanánk helyet a különböző civil szervezeteknek
is, és talán a fiatalok is otthonra találnának.
Végül, de nem utolsó sorban az idősek napközijének gondolata is valósággá válhatna.
Másik harci területem volt a liget utcai játszótér bővítése. Sajnos nem valósult meg belőle
semmi, de megszületéséért és egy felnőtt fitnesz park létrehozásáért is tovább küzdök.
Fontosnak tartom, hogy a felnövekvő nemzedék és a beköltöző lakók minél behatóbban
ismerjék meg lakóhelyüket, annak a múltját.
Ennek érdekében szeretnék létrehozni egy értéktár bizottságot, melynek tagjai segítenek a
falu értékeit feltérképezni és az összegyűjtött
anyagból (tárgyi, gasztronómiai, szellemi) állandó helytörténeti kiállítást rendezni.
Nagyon fontos, szinte égető probléma a saját
hibájukon kívül, majdnem utcára kerülő lakók
lakhatási problémájának megoldása szociális bérlakások vásárlásával, illetve építésével.
Ennek megoldása központi feladat lesz számomra, amiért mindent meg fogok tenni.
Jövőbeni terveimet a teljesség igénye nélkül
próbáltam papírra vetni.
Minden elképzelésemet, tevékenységemet
meghatározza a gyermekek és az idősek támogatása, érdekük érvényesítése minden
fórumon.
Czinege Jánosné
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HOLÉNYI MIKLÓS
képviselőjelölt

HUNYA KRISZTINA
képviselőjelölt

Holényi Miklós vagyok, 51 éves mérnök-közgazdász, független képviselőjelölt.
2011 óta élek Herceghalmon.
Tanulmányaimat a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem, a Magyar
Mérnöki Kamara tagja vagyok.
26 éve dolgozom a versenyszférában. Ez idő
alatt mind multinacionális társaságoknál,
mind a KKV szektorban is munkatapasztalatokat szereztem. Pályafutásom során az EU tagországaiban különböző építési és fejlesztési
projektekben vettem részt, mindösszesen 5
év nemzetközi gyakorlattal rendelkezem.
Jelenleg egy budapesti ingatlanfejlesztő társaságnál dolgozom, mint projektvezető. A
komplex beruházási projektünk keretében
meglévő épületeket újítunk fel, új épületeket építünk, utakat és azokhoz kapcsolódó
közműhálózatokat fejlesztünk, parkokat, játszótereket, közösségi tereket, sportpályákat

valósítunk meg, továbbá ezen felsorolt projektelemek hasznosítását és üzemeltetését is
végezzük.
A képviselőjelölti programismertetésnek álcázott ígéretcunamitól megkímélem a polgártársaimat.
Legfontosabb célom az, hogy a most következő önkormányzati ciklus végén elmondhassuk: nem volt hiábavaló az elmúlt 5 év, jobb
lett a közérzetünk, jobban érezzük magunkat
Herceghalmon, mint 2019-ben!
Úgy gondolom, hogy szakmai tudásommal és
gyakorlati munkatapasztalataimmal hasznos
tagja lennék a megalakuló új képviselő testületnek.
Az elmúlt 26 évben sok mindent sikerült elsajátítanom. Többek között, megtanultam csapatban dolgozni.
Motivált vagyok és készen állok a közös munkára a leendő képviselőtársaimmal!
Holényi Miklós

Ezért, akik még nem ismernek, de mégis

• Az intézmények bővítése (Orvosi rendelő,

részesei szeretnének lenni településünk formálásának, pár szó magamról:
Hunya Krisztina vagyok, tanulmányaim után
különböző vállalkozásokat irányítottam településünkön vagy azzal kapcsolatban. Jelenleg egy Bio kereskedelmi céget vezetek.
Herceghalom közösségi életének mindig

Óvoda, Bölcsőde, Tornacsarnok).
• Az önkormányzati területek rendben tartása, járdák felújítása, újak építése.
• Törekvés az élhető kistelepülési környezet fenntartására.
• Az önkormányzati bevételek és vagyon
ésszerű felhasználása.

aktív szereplője voltam, több civil szervezetnek tagja vagyok (HEKE, HEHE). Sajnos

Ezeken felül persze számomra is fontosak

ezen szervezetek utóbbi években nem, vagy

mások programjában fellelhető kérdések,

csak kis mértékben vesznek részt a település

pl. utak minősége, megfelelő kommuniká-

életében. Képviselőségem ideje alatt poli-

ció a lakossággal, vízproblémák megoldása,

tikai és gazdasági érdekektől függetlenül

közterület felügyelet felállítása, zajvédő fal

a herceghalmi közösség, a lakosok oldalán

építése, helyi buszjárat beindítása. Fontos

próbáltam meg hangot adni véleményem-

lenne, hogy ne legyünk a szomszédos te-

nek, kritikáimnak. Ez nehéz feladat, sokszor

lepülésekhez hasonló „alvó falu” ahová a

településen belül is más-más érdekeket kell

nagyvárosban dolgozók csak aludni járnak

Kedves Herceghalmiak!

szem előtt tartani. Akik követik a Képviselő-

és a szomszédokat sem ismerik.

Sokáig hezitáltam éljek-e a különszámban

testület és az Önkormányzat munkáját azok

Mindezekhez azonban egy jól működő Kép-

történő bemutatkozással, hiszen születésem

ismerik az elmúlt években számomra fontos

viselő-testület és egy tenni akaró polgár-

óta Herceghalmon élek családommal, 9 éve

kérdéseket, tudják, hogy mindig próbáltam

mester elengedhetetlen. Sok lehetőség kö-

a Képviselő-testület tagja vagyok, így teljes

továbbítani

megválaszolni

zül választhatnak, köztük olyat is, akivel én

képem van községünk életéről, fejlődéséről.

kérdéseiket. Bízom benne ez elég munkám

nem tudnék együtt dolgozni. Kiválasztásuk

Úgy gondoltam, talán nincs is olyan lakos,

megítélésében.

mindannyiunk kezében van.

aki nem találkozott már velem, nem hallott

Akik nem ismernek azok részére pár, szá-

Bízom benne, hogy jól döntenek és az Önök

rólam, de el kell ismernem rengeteg új la-

momra fontos feladat:

jóvoltából én is segíthetem majd az új Kép-

kója van településünknek. Az ingatlan épít-

• A már említett és további civil szervezetek

viselő-testület munkáját.

kezések virágoznak, településünk lakossága

és programok felélesztése (Magtárogató,

felvetéseiket,

a betelepült vállalkozásokkal egyetemben

Húsvéti tojásvadászat, Szent Iván éj, stb.).

Továbbra is hiszem és vallom

gyorsan növekszik. Ez kedvező, hiszen nőnek

• Kiserdő és környezetének megtartása

a „józan paraszti ész” sokat ér!

adóbevételeink, viszont több feladat is hárul

(nem minden áron), fenntartása, élettel

Önkormányzatunkra.

való megtöltése.

Hunya Krisztina
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Herceghalomi
PÖRGE SÁNDOR
független képviselőjelölt

tisztelt Választópolgárok, lakótársaim!
Engedelmükkel, a megszokottakhoz képest
kicsit másképp kezdeném bemutatkozásomat.
Kisdiák koromban nagyon szerettem többek
között a földrajz tantárgyat, szerettem a térképeket nézegetni, álmodozni. Kerestem rajtuk
Herceghalmot, ahol éltünk, ahová az egytantermes iskolába jártunk a testvéremmel, barátainkkal, ahol apánk dolgozott. Sok esetben
nem találtam mást, csak egy apró, kicsi kis
ürest kört, aminek az elnevezése ennyi volt:
H.halom!
1990-ben, a rendszerváltoztatás évében abban
a megtiszteltetésben volt részem, hogy a herceghalmiak nagy része képviselőként beválasztott az első szabadon választott képviselőtestületbe. Ez még öt cikluson keresztül folyamatosan (20 év) megtörtént, és ez idő alatt egy

Hírmondó / Önkormányzati választások

tisztességes és elkötelezett polgármester irányításával, valamint konstruktív munkára képes és hajlandó képviselőtársakkal megteremtettük HERcEGHAlMOt, fElkERültüNk A tÉRkÉPRE, kiírva a település teljes nevét, mint önálló, a Zsámbéki-medence és
Pest megye egyik legirigyeltebb, legnagyobb
fejlődési ívét produkáló települése. Önálló intézményhálózatot, infrastruktúrát, településigazgatást hoztunk létre, kiválóan működő
településfejlesztéssel, -üzemeltetéssel és átlátható vagyongazdálkodással. És ezek mellett
odafigyeltünk településünk szociális feladatainak az ellátására is. Amit ma az itt élők és az
ide látogatók látnak, az mind a mi munkánk
eredménye (ez a kiadvány is). Minket két évtizeden keresztül úgy emlegettek, mint a béke
szigetét, mint egy ékszerdobozt, ezért talán
büszke és elégedett lehetek, hogy mindennek
tevékeny és tisztességes résztvevője lehettem.
A morális amortizáció
Megítélésem szerint Herceghalom fejlődése
2010 után lelassult, megtorpant. Ha jóhiszemű
akarok lenni, mondhatnám, ez talán természetes, hiszen a nagy dolgokon ez az újonnan létrejött, önálló közigazgatással bíró település
már túljutott. Csakhogy Herceghalom élete a
közel tíz éve regnáló polgármester és a testületekbe bekerülő képvilesők nagy részének
(tisztelet a kivételeknek!) tevékenysége révén
nem erről szól. Az semmiképpen nem nevezhető természetesnek, ami mára kialakult. Az a
légkör, a megosztottság, torzsalkodás, gyanús

MÉSZÁROS FERENC
,,Nyizga’’

Kedves Herceghalmi Választópolgárok!

képviselőjelölt

Mészáros Ferencz (55 éves) vagyok. Kissrác
koromban, focista társaimtól nyurga testalkatomra utalva kaptam ezt a ragadványnevet és így szólít a falu lakóinak zöme manapság is.

n

Születésem óta itt élek, nagyszüleim, szüleim évtizedek óta ide kötődtek. Napi kapcsolatban állok az emberekkel. Jól ismerem
Herceghalom múltját, jelenét és szeretnék
jövője alakításának részese lenni.
Szomorúan tapasztalom, hogy az utóbbi
években kiszolgáltatták a falut a ,,magasabb’’ érdekeknek, ezzel megfeledkeztek a
helyi lakosok képviseletéről.
Ennek kell véget vetni!
Emiatt döntöttem úgy, hogy elindulok az
önkormányzati választáson. Segíteni sze-
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és néha talán még a törvényességet is megkérdőjelező, áttekinthetetlen döntések, kimondott
és kimondatlan állampolgári vélemények, az a
közhangulat, ami körüllengi a falu ,,vezetőit”,
az tarthatatlan és lesújtó.
Aminek megvalósulását nagyon fontosnak
tartom és szívesen dolgoznék érte
1. Mindenképpen helyre kell állítani a képviselő-testület presztízsét.
2. A képviselői munka nem hatalomgyakorlás, nem megélhetési lehetőség, hanem
SzOlGÁlAt! A képviselő-testület tagjainak minden tekintetben példát kell mutatniuk. A vezérelv a következő: nem a képviselő-testületnek van települése, a településnek van képviselő-testülete!
3. Megtervezett településfejlesztési koncepció.
4. Az áttekinthető, törvényes, tisztességesen
előkészített döntéshozatali mechanizmus
visszaállítása.
5. A mindennapi munka során felszínre kerülő
értékek és érdekek kezelése oly módon,
hogy az a helyben élők előnyére váljon!
Ezek ebben a pillanatban talán a legfontosabb
elképzeléseim, és amennyiben egyetértenek
velem, úgy október 13-án tiszteljenek meg
támogatásukkal!
tISztESSÉG, MEGBÍzHAtÓSÁG,
tAPASztAlAt!
Pörge Sándor, független képviselőjelölt

retném a változást, hogy Herceghalom ismét mindannyiunké lehessen. Újra együtt,
közösen dönthessünk arról, hogy mi épüljön a faluban, melyek a prioritások (bölcsőde, óvoda, iskola, ifjúsági ház, sétáló utca,
vásárlási lehetőség bővítése COOP).
Szeretném, ha Herceghalom ismét olyan
lehetne, melyet lakói sajátjuknak éreznek.
Tenni szeretnék a zajártalom ellen, a közlekedés biztonságáért, felszámolnám az aszfaltdepót és az összes munkásszállást.
Hiszek a közösség erejében, így ennek
szellemében dolgoznék. Támogatásomról biztosítom az időseket, elesetteket és a
segélyek elosztását igazságos alapokra helyezném.
Amennyiben bizalmat szavaz nekem, olyan
képviselője leszek, aki a falu, a köz érdekeit
tartja szem előtt nem pedig a sajátját.
Mészáros Ferenc

Herceghalomi
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RÓKA PÉTER
képviselőjelölt

VITOVSZKI ALEX
képviselőjelölt

Tisztelettel és szeretettel üdvözlök
minden herceghalmi lakost.
Vitovszki Alexnek hívnak, 3 éves korom óta lakom Herceghalmon, és a Momentum támogatásával, a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület
színeiben indulok az októberi önkormányzati
választásokon képviselőjelöltként. Ambícióim
legfőbb mozgatórugója egy olyan Herceghalom kialakítása, amely többé nem hagyja kopni a hagyományait, ugyanakkor a nyugodt élet
és a magas életszínvonal reményében újonnan
ideköltözöttek igényeit is maradéktalanul kielégíti. Ennek érdekében is szeretném felkarolni a nem régóta itt élők javaslatait, véleményét.
Miért szeretnék Herceghalom képviselője
lenni, és mi alapján állíthatom, hogy készen
állok a feladatra?

Szombathelyen születtem és mint oly sokunk, családommal költöztem Herceghalomba. 20 éve dolgozom vezetőkét a
versenyszférában. Vagyonkezeléssel, ipari
és- irodai ingatlanhasznosítással, fejlesztésekkel foglalkozom és munkám révén
kiterjedt kapcsolatrendszerrel és tapasztalattal bírok számos olyan területen, melyeket kamatoztatni tudom és szándékozom
Herceghalom településgazdálkodásában
illetve fejlesztésében. 13 évig élsportoló voltam, időszakosan tagja voltam a női
röplabdaválogatott edzőcsapatának, illetve
jelenleg az UVSE Vízilabda Sportegyesület
gazdasági alelnöke vagyok.
Világ életemben csapatjátékos voltam.
Mindkét jelenlegi munkám során nagyon
fontos, hogy gyors döntéseket hozzak, rugalmasan és hatékonyan kezeljek és oldjak

meg problémákat, otthonosan mozogjak a
pályázatok világában, képes legyek másokkal konstruktívan együttdolgozni.
13 éve figyelem Herceghalom előre menetelét és a településen zajló eseményeket és
most úgy gondoltam, hogy független képviselőként minden eddigi tudásommal és
tapasztalatommal jelentősen hozzá tudok
járulni, hogy ügyeink a jövőben gyorsabban
és hatékonyabban, egyfajta üzleti szemlélettel, sikerorientáltan kerüljenek megoldásra.
Remélem, hogy 2019. október 13-án bizalmat szavaznak nekem és lehetőségem nyílik
az Önök képviseletében Herceghalom ügyeit
függetlenül, haladó szemléletben, hatékonyan képviselni.

Miután a megoldásra váró problémák az
utóbbi időkben sokasodni kezdtek a településen, egy olyan kellemessé tehető kihívást
vélek felfedezni az önkormányzati munkában, amelyben a legtöbb esetben a megoldásokig vezető út logikus és tisztán látható.
Egyértelműen úgy vélem, találékonyságommal, lényeglátásommal, precizitásommal sokat tudok javítani az önkormányzat működésének minőségén, hatásfokán.

és az önkormányzat viszonyából, hanem egy
gyümölcsöző és közvetlen szövetségként
tarthassuk fenn azt.

Az életben is azt vallom, hogy az emberrel
vagy a közösséggel szembejövő problémák
kizárólag arra hivatottak, hogy megoldásukkal elégedettséggé, boldogsággá formáljuk
azokat. Mondhatom hát, hogy minden egyes
megoldandó problémára egy-egy lehetséges elégedettségforrásként tekintek – hiszem, hogy az ideális vezetői testület is ezen
alapelv mentén működik.
Hogyan képzelem el a szerepemet Herceghalom önkormányzatában?
Kapocs kívánnék lenni a közösség és a faluvezetés között, amit a lehető legközvetlenebb módon tervezek megtestesíteni.
Amennyiben bármelyik helyi lakos közérdekű javaslat birtokában állna, vagy bármiféle
kivetnivalóról számolna be az önkormányzat
felé, egyéb dolga nem volna, mint a lakcímemen vagy a telefonszámomon bármikor
felkeresni engem. Nem vagyok politikus, a
politizálásban vannak jobbak is nálam – az
emberek megértésében és a közösséggel
való kommunikációban viszont nincs vetélytársam. Készen állok azon dolgozni, hogy ne
politika és ne háború alakuljon ki a közösség

Róka Péter

Mi mindennek a megvalósítását tervezem
kezdeményezni képviselőként?
– Az óvoda korlátozott befogadóképességét figyelembe véve egy második óvoda
építtetése.
– A településen belüli buszközlekedés megszervezése.
– Egy színvonalas szórakozóhely megnyi
tása.
– Az „óherceghalmiak” és az
„újherceghalmiak” közötti szakadék áthidalásának kísérlete.
– Az évtizedek óta hagyománynak számító
programok minőségének és rangjának
visszaszerzése.
– Nyugdíjasbálok szervezése.
– A rászorulók szociális támogatásának
élénkítése.
– Hangversenyek, fellépések, koncertek
szervezése.
– Az általános iskola előtti reggeli gyalogos
közlekedés biztonságossá tétele.
– A település több pontján gondot okozó
gyorshajtás végleges felszámolása.
– Állandó éjszakai járőr biztosítása, külön a
régi, külön az új lakórészre.

Vitovszki Alex
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októberi programok
Aradi Vértanúkra emlékezünk
és koszorúzunk
2019. október 7-én 11 órakor az Életfánál
Megnyitja: Erdősi László polgármester
Ünnepi beszédet mond: Czinege Jánosné HKB elnök
Műsorral emlékeznek a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai.
Közreműködnek: Vértes Huszár Egyesület lovasai

Lekvárfőző verseny

Keressük Herceghalom legfinomabb házi készítésű lekvárjait!
A versenyre lehet nevezni a KEK-ben és a KÖNYVTÁRBAN október 11-ig.

Gesztenyés-sütemény – sütő verseny

A versenyre a KEK-ben lehet nevezni október 19-én, szombaton 10 óráig.
(Hűtés megoldott.)

FŐZŐVERSENY
Jelentkezés és bővebb információ:
szijartola@gmail.com
A főzőverseny résztvevői
a kemence körül főznek,
október 19-én, szombaton 9–15 óráig.

GESZTENYÉS NAP

Október 19-én, szombaton 9:00–15:00 óráig

Helyszín: KEK, Gesztenyés park és a kemence és környéke
(két rendezvény egy napon, egy helyszínen!)
A Gesztenyés nap programjai:
10:00 órakor kiállítás megnyitó.
Kiállítás a KEK épületében a Herceghalmi Csicsergő Óvodások
és a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjainak munkáiból.
Közreműködnek: Oláhné Erlein Judit óvodapedagógus
és Varga-Tóth Csaba óvodavezető.
Herceghalomból elszármazottak köszöntése: Czinege Jánosné.
Közreműködnek a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai.
11:00 órakor faültetés a Születés Parkjában (Petőfi utca és Füzes
utca sarok) a Herceghalomban született gyermekek tiszteletére.
A szülőket és gyerekeket köszönti: Czinege Jánosné.
Ünnepi beszédet mond: Tóth Erika védőnő.
Közreműködnek: Oláhné Erlein Judit óvodapedagógus
és Varga-Tóth Csaba óvodavezető.
12:45 órakor HEKE táncosainak előadása a KEK mögötti
aszfaltpályán.

13:00 órakor Herceghalom legjobb gesztenyés-süti készítő versenyének és a lekvárfőző verseny eredményhirdetése.
13:30 órakor a FŐZŐVERSENY eredményhirdetése.
12:00–15:00 óráig zsonglőrködés – oktatás kicsiknek és nagyoknak.
Egész nap ugrálóvár, lovagolás és lovagolási lehetőség a rendezvény ideje alatt kisebb szünetekkel, a Baba-Mama Klub játékaival
várja az apróbb gyerekeket.
Kreatív játékok és foglalkoztatók állnak rendelkezésre a rendezvény
ideje alatt.
Rossz idő esetén a rendezvény részben kerül megrendezésre.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Pekli Erika közművelődési koordinátor

‘56-os megemlékezés
Herceghalom Község Önkormányzata
az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából,
ünnepi megemlékezésre vár minden herceghalmi lakost,
október 23-án 17:00 órakor a KEK-be.
Az ünnepi műsort a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai adják.
Utána fáklyás felvonulás, koszorúzás és rövid műsor az ‘56-os
emlékműnél.
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Hétfő - Péntek: 8:00-20:00

2051 Biatorbágy, Vasút utca 7.

+36/23-310-455, +36/20-584-4775

2019. október 13-ai választásokon
A SZAVAZÓLAPOKON A JELÖLTEK AZ ALÁBBI SORRENDBEN
SZEREPELNEK
Herceghalom Helyi Választási Bizottsága a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
POLGÁRMESTER JELÖLTEK:
Csizmadia Zsuzsa független
Losonczi Csongor független
Görömbei József független
Erdősi László András FIDESZ-KDNP
KÉPVISELŐ JELÖLTEK:
1. Mészáros Ferenc független
2. Sipos Attila független
3. Nagy Gábor FIDESZ-KDNP
4. Czinege Jánosné független
5. Zsupanek Péter független
6. Csizmadia Norbert független
7. Csizmadia Zsuzsa független
8. Cserkuti Edina független
9. Holényi Miklós független
10. Dr. Szendrei Bence független
11. Galai Katalin független
12. Róka Péter független
13. Somogyi Kálmán
FIDESZ-KDNP

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Panyi János FIDESZ-KDNP
Nagy Lajos FIDESZ-KDNP
Kazány Tibor független
Makay István FIDESZ-KDNP
Vitovszki Alex
Budakörnyék Fejlődéséért
Egyesület
Pörge Sándor független
Hunya Krisztina független
Benedek András független
Erdei László FIDESZ-KDNP
Takács Mihály független
Losonczi Csongor
független

A választópolgároknak egy polgármesterjelöltre és legfeljebb
hat képviselőjelöltre kell leadni szavazataikat.
Választani október 13-án vasárnap, reggel 6:00 órától 19:00 óráig
lehet.
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PáLyAAvATó 2019. szeptember 8.
Az első hazai mérkőzés: Herceghalom - Pusztavám 4:2

TováBBi EREdMényEK
U 14 szeptember 13.
HSE - Ercsi
U 19 szeptember 14.
Szabadbattyán - HSE
Felnőtt szeptember 15.
Szabadbattyán : HSE
U 14 szeptember 20.
Etyek - HSE
U 19 szeptember 21.
HSE - Bakonycsernye
Felnőtt szeptember 22.
HSE - Szár
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