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Õszi közmeghallgatás – Október 20.
Dr. Dávid László polgármester köszöntötte a
jelenlévõket, a televízió elõtt ülõ nézõket, majd
ismertette a napirendi pontokat:
1. Beszámoló az elõzõ közmeghallgatáson vállalt feladatok teljesítésérõl
2. Tájékoztató a 2008. évben elért eredményekrõl, a nyáron történt fontosabb eseményekrõl
3. Aktuális önkormányzati pályázatok
4. Lakossági kérdések, javaslatok
1. Beszámoló az elõzõ közmeghallgatáson
vállalt feladatok teljesítésérõl
A polgármester kiemelt feladatként jelölte
meg:
• A Tókert sor javítását, amelyre éppen a napokban kerül sor, október hónap utolsó heteiben.
További vállalt és teljesített feladatok:
• Legelõ sor, Gólya utca
• Útkarbantartás – folyamatosan végzik;
• Pacsirta út, Széchényi u. keresztezõdésénél
lévõ tér örökbefogadása;
• Tanács utcai tükör kihelyezése megtörtént;
• Újhegyen 8 db konténert helyeztek el a szemét tárolása számára, amelyet hetente egyszer
ürít a Bio-Pannónia Kft.;
• Pokolhegyen szemét gyûjtése és elszállítása
megtörtént.
A polgármester felhívta az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a saját területüket tartsák
tisztán, mert a lakosság segítsége és együttmûködése nélkül a hivatal nem tud mindenhol tiszta
közterületet biztosítani.
2. Tájékoztató a 2008. évben elért eredményekrõl, a nyáron történt fontosabb eseményekrõl
Dr. Dávid László örömét fejezte ki, hogy – bár
nõttek a kötelezõ kiadások az önkormányzatok
részérõl (13. havi fizetés stb.), és csökkentek a
mûködési bevételek – a hiány összességében
csökkent.
„A város költségvetése egyensúlyban van, ezt
büszkén mondhatjuk” – jelentette ki dr. Dávid
László.
Bevételek teljesülése a tervezetthez képest
(57,4%)
Kiadások teljesülése a tervezetthez képest
(51,1 %).
Nem zártunk be intézményt, nem emeltünk
adókat, a jövõben a fejlesztésre koncentrálhatunk!
Ami a számok mögött van:
• „Egy nehéz költségvetési év vége felé közeledik Ráckeve” – mondta dr. Dávid László. A nagyon sok óra munka, viták, érvek, ellenérvek
eredménye, hogy biztonságos és takarékos módon gazdálkodott a város. A polgármester megköszönte mindenkinek, akinek szerepe és munkája volt ebben: a hivatal munkatársainak, intézményvezetõknek, képviselõknek, bizottsági tagoknak és a lakosságnak az önkéntes munkáikért.
• A FELFIN-rendszer az oktatási intézmények-

ben az idei évben több 10 millió forint megtakarítást eredményezett, ez összvárosi érdekeket szolgált.
• Lakáshasznosítás: önkormányzati lakások
lakbérének összhangba hozása a nyújtott szolgáltatással a közérdekû és a szociális lakáskategória
mellett a piaci kategória bevezetése. Az így elért
bevétel növekedés fedezet lehet a lakások felújítására, korszerûsítésére.
• Szociális segélyezés rendszerének átalakítása.
• Városi kintlévõségek behajtása, hatékonyságának növelése.
• Tervezett energia-felhasználás racionalizálása.
• Növényvédelmi bírság (parlagfû) 1,8 millió Ft.
• A testület, az intézményvezetõk és a lakosság
fegyelmezett közös munkája.
A beruházási kiadások egyensúlya:
Annak érdekében, hogy a városi vagyon ne
csökkenjen, az ingatlan értékesítésbõl származó
bevételek elkülönítését állapította meg a testület,
valamint azt a tényt, hogy ebbõl a keretbõl kizárólag beruházás valósítható meg.
Fõbb beruházások, felújítások:
• Belvárosi járdaépítések;
• Házasságkötõ terem rekonstrukciója;
• Bajcsy-Zsilinszky úti járda tovább folytatása;
• Vámház hasznosítására kiírt pályázat;
• Ifjúsági óvoda építési terv;
• Új gyalogátkelõhelyek terv;
• Bajcsy-Zsilinszky – Gábor Á. utcai keresztezõdés kialakítása;
• Tókert sori útépítés;
• Hajómalom megépítésének terve. Itt kiemelte dr. Dávid László Szõgyényi Gábor, vízimolnár
leszármazott nevét, aki összefogja a friss szálakat. Kb. 900.000–1 millió Ft adomány érkezett
eddig a hajómalom megépítésére a lakosság részérõl. Ebbõl a pénzbõl vásárolják meg azt a
mennyiségû faanyagot, amelybõl télen elkészítik
a hajómalom belsõ szerkezetét.
• Utcabútorok (arculat) tervezése Szûcs Gábor
részérõl – a PEK-en már lehetett látni néhány bemutató darabot.
Ebben az évben megvalósult fejlesztések:
• Keve Galéria felújítása – pályázat útján;
• Bercsényi utca felújítása;
• Útkeresztezõdések, parkok virágosítása;
• Tulipán játszótér;
• Gimnázium tanterem bõvítése, kerítés építése;
• Kis-Duna sétány szépítése;
• Szulai buszforduló terének rendbehozatala;
• Híd-lábánál Ráckeve címer virágosítása;
• Árpád tér, Szent János tér szépítése;
• Újtelepi óvoda udvarának építése, bõvítése;
• Bölcsõde udvarának kialakítása.
Ráckeve város vezetése, hivatala nevében a
polgármester ismét megköszönte a lakosság
munkáját.

Egyéb változások:
„Intézményeink életében, munkájában a „régiek” bölcsessége és a fiatalok lendülete hozhat
új eredményeket” – találó szlogen jellemezte a
hivatal, a képviselõk, és az intézményvezetõk
munkáját.
• Új vezetõ az IGI élén – jan. 1-jétõl.
• A Ránki György Alapfokú Mûvészeti Iskola
igazgatónõje Csizmadiáné Szomorú Judit nyerte
el ismét az intézményvezetõi tisztséget – augusztus 1-jétõl.
• Új igazgató került a Skarica Máté Városi
Könyvtár élére – szeptember 1-jétõl.
• Ráckeve város új fõépítésze, Vargáné Ágoston Julianna okt. 1-jétõl tölti be hivatalát.
Peres ügyek:
A városnak vannak évek óta húzódó peres
ügyei, amelyekrõl szintén tájékoztatta a közmeghallgatáson a lakosságot a polgármester.
• 5453 hrsz.-ú ingatlan (volt úttörõtábor) kisajátítása – pernyertesség (kompkikötõ) – a város
tulajdonjogának bejegyzése folyamatban;
• Dunai Strand – elsõfokon pernyertesség, jogorvoslat miatt másodfokon van, ezért átmeneti
megoldásként az idén nyáron a Kagylóson üzemelt a szabadstrand.
Nyáron történt fontosabb eseményekrõl is beszélt a polgármester (János Vitéz Napok, Summerfest, Ászok Fesztivál stb.), amelyeket sikeresnek és népszerûnek ítélt meg a város vezetése, a
szervezõk és a közvélemény egyaránt.
Új rendezvényeink is lettek 2008-ban.
• A Vizek éve kapcsán 2008-ban elõször került
megrendezésre és sikert is aratott a Vízikarnevál.
• Idén nyáron indult el minden pénteken 18-22
óráig a PEK, a Péntek Esti Korzó, amely szintén
nagyon népszerû volt a ráckevei lakosság és az
üdülõk körében is.
• Színházi elõadások is gazdagították a város
programjait (Elizabeth Musical, Macskajáték,
Vass Albert est, Szöktetés a szerájból-opera).
• EB és Olimpiai sátor felállítása. Dr. Dávid
László Szadai Józsefnek, a PPB elnökének köszönetet mondott az ötletért, a szervezésért!
Ami rosszul érintette a várost: a természet
pusztító ereje, a 2008. július 14-i vihar, és az ebbõl származó viharkárok.
A polgármester kiemelte a városi összefogást,
hiszen a 10 perces tornádó hihetetlen pusztítást
végzett a városban, a Duna-parton a házaknál, de
a Tûzoltóság, az Ipari Park, a Katasztrófavédelem
és a lakosság azonnali és gyors segítségének köszönhetõen hamar eltakarították a faágakat, próbálták enyhíteni a károkat.
3. Aktuális önkormányzati pályázatok
Rengeteg pályázattal indult a hivatal 2008ban.
„A sok pályázatból viszonylag sokat el is nyert
a város, de a duplájának még jobban örültünk
volna” – mondta a polgármester. Ebben az évben

