
Kívül-belül átalakul a város
Pogácsás Tiborral, Monor város polgármester évei beszélgettünk
az elkövetkező időszak fejlesztéseiről és kihívásairól.

Jelenleg or zágo zinten folyik az álla-
mi é önkormányzati intézményrend-
zer átalakítá a. Mit lehet ebből majd

tapasztalni Monoron a közeljövőben?
- Többek között a monori általáno é

középiskolák i állami fenntartá ba kerül-
nek, de termé zete en törekedni fogunk
arra, hogy megmaradjon a jó kapc olat
velük. Erre zolgáltat jó példát a középi -
kolák jelenlegi helyzete, amelyek az elmúlt
években is Pe t megyei fenntartásban mű-
ködtek. Ahogy eddig i , ezután i fontos
zerep jut nekik a váro életében. Ahogy
az or zágban mindenütt úgy Monoron i
számítani kell arra, hogy átalakul az ok-
tatá rendszere. Előtérbe kerül, hogy olyan
ver enyképes tudá sal kerüljenek ki az is-
kolából a diákok, amellyel gazda ági fej-
lőd' hez érdemben hozzá tudnak járulni.
Azt ponto an még nem tudjuk. hogy az ál-
lam c ak az i kolák fenntartását ve zi-e át,
vagy tulajdono i le z bennük, de meglá-
tá om szerint az lenne a zerenc é , ha e
két feladat egy kézben lenne. yilván le z-
nek zökkenők, de várhatóan em a diákok
em a zülők nem fognak az átalakulá ból
túl okat érzékelni. Az első ki ebb változás,
ami tapa ztalható le z, hogy beiratkozá -
kor jövőre nem az önkormányzathoz, ha-
n m a Pest Iegyei Kormányhivatal monori
kirendeltségéhez kell majd menni.

- Jóval kevesebb feladata marad az ön-
kormányzatnak, így okkal keve ebb ál-
lami forrás jut majd. Ebből el tudja majd
látni teendőit?
- Sok olyan eleme van az átalakulá -

nak, amellyel vitatkozom, mint polgár-
mester. Az vi zont biztos, hogy a jelen-
legi rendszer fenntarthatatlan. Ha tovább
maradna fent a mostani feladatkiosztás é

finan zírozás, akkor két-három éven b lül
orra mennének c ődbe a magyar városok.
Jelenleg ugyani tömény telen mennyi égű
feladatuk van, miközben már a aját be-
vételeiket is erre kell fordítaniuk, a fejle z-
téseket pedig c ak hitelből tudták, tudják
megoldani. Jelenleg a parlament újrao ztja
a feladatokat é a költ égveté i forrá okat
úgy, hogy ne lehe en olyan önkormányza-
ti teendő, amely helyi szinten hiányt ered-
ményez. Hogy egy monOl'ipéldát mondjak:
jelenleg a monori polgárok pénzéből i kell
arra fordítanunk hogy működte ük az ok-
mányirodát amely má települé ken élők
ügyeit i intézi, mert a jelenlegi zabályok
erre kötelezik az önkormányzatot. gyan-
akkor ennek a forrá át az állam jelenleg
nem adja át telje mértékben a váro nak.

- Az egészségügyi alapellátás továbbra
i önkormányzati feladat marad. Várha-
tóan október folyamán ennek a terület-
nek a rendelői átköltöznek az új egész-
égházba.
- l\Iég ő zei elké zül az új rendelő előt-

ti út é járda i . Az egé z épületet egy vál-
lalkozó építette, az épület ha ználati jogát
pedig 99 évre átengedte az önkormányzat-
nak. A vállalkozó beruházá a az épületben
már jelenleg i üzemelő patika nyere égéből
térül majd meg a tervei zerint. A zakor-
vo i rendelé ek továbbra i a régi épületb n
maradnak, a feladatot pedig a Pest 1egyei
Önkormányzattói az állam veszi áto

- Az eredeti tervek zerint idén ő zel
megkezdődött volna az új tűzoltó lakta-
nya építkezése. Egyelőre semmit nem le-
het látni ebből.
- Elké zültek a tervek folyik a közbe-
zerzé ,de újra kell gondolnunk a laktanya-
építé el kapc olato kötelezett égvállalá-
unkat, hi zen január el ejétől a lak tanya
telje vagyonával együtt az államhoz kerül.
Gondolom érthető. hogy nem zeretnénk a
monori polgárok p' nzéből százmillió forin-
tot egy olyan fejle zté r költeni, amellyel
egy teljes mértékben állami feladat való-
sul meg. Jelenleg folyik egy egyeztetés a
továbblépés lehető égéről az önkormány-
zat é a kata ztrófavédelem között.

- Mikortól lehet látni a városközpont re-
habilitáció pályázat révén megvalósuló
beruházás el ő jeleit a városban?
- A munka mindenki zárnára látványos

ré ze jövő tavas zal indul meg, addig remél-
hetőleg lefutnak a közbe zerzé i eljárá ok.
Azzal azonban zámolni lehet, hogy ezeket
az eljárá okat az erő piaci ver eny miatt
megtámadják, ez' rt csú zhat majd a kivi-
telezés megkezdése. A projekt nagy vízvá-
lasztója az lesz, amikor beérkeznek majd
az első ajánlatok é kiderül hogy a terve-
zett költ égek arányban állnak-e a piaci

árakkal. Reméljük így le z é oly módon
újul meg a város központja, ahogy azt 1-
terveztük.

- Többen aggódnak Monoron azokért a bel-
váro ban lévő japánakácokért. amelyek a
projekt látvány tervében már nem zerepel-
nek. Mi lesz ezeknek a fáknak a or a?

éhány fát mindenképpen ki kell vág-
nunk a körforgalom é a parkolá i rend
megváltoztatása miatt. Azonban azt is lát-
ni kell, hogy jelenleg em egy ége a fa or.
A tájépíté z zakemberek gyetérten k ab-
ban, hogy egy ége fa ort kellene kialakí-
tani a Ko uth Lajo utca belváro i za-
ka zán, de a korábban gyor növekedé e
miatt az egé z or zágban nép zerű japán-
akác helyett má fafajt java olnak. A fa or
kivágá a é új fa or telepíté e ninc benne
a pályázatban, ezért ez kizárólag aját rő-
ből tudjuk megvalósítani. Iielőtt a meg-
újítá mellett döntenénk, m' g vitára bo-
c átjuk a kérdé t.

- A nyár folyamán több zör i hivatalo
ügyben járt a St ráz ahegyen.
- Amikor a város ho zú távú jövőjéről

e ik zÓ. mindig elmondom. hogy k't út
áll előttünk. Egyré zt zer nc é ebb e et-
ben lehetünk Budape t egyik dinamiku an
fejlődő előyáro a. má ré zt ro zabb e et-
ben egy lee ú zÓ. zlömö ödő váro á ala-
kul ~Ionor. Jelenleg még nem dőlt el, hogy
melyik úton indul el a váro . Azt vi zont,
hogy mit akarunk. jelenleg i tudjuk. Úgy
látom. hogya jelenlegin'l i tovább polari-
zálódik a tár adalom. A jobb módúak igye-
keznek majd olyan lakókörnyezetet találni
maguknak, ahol ha onló jövedelmi h lyze-
tű c oportok élnek. Emiatt p dig nyilván
le znek olyan települé ek, ahonnan még az
al ó középo ztály i elmenekül. Annak ér-
dekében fejlesztjük folyamato an a váro t,
hogy fonor ne kerüljön ebbe a helyz tbe
és hogy vonzóvá tegyük az itt élőknek é
a beköltözőknek egyaránt. Ezért t zünk
meg mindent annak érdekében. hogya ok
problémával küzdő emb rek ne amonori
pince orokon találjanak otthont maguknak.
A tráz ahegy a közel ezer pincéjével nagy
lehető ég a váro nak turisztikai, vendéglá-
tási zempontból. ugyanakkor nagy kocká-
zatokat i rejt. ajno a legtöbb tulajdono ,
aki el zeretné adni a pincéjét nem foglal-
kozik azzal. hogy milyen okból veszik meg.
Pedig ho zú távon ő i ro zul jár, ha egy
problémá c alád nak adja el az egyébként
lakhatá céljára egyáltalán nem alkalma
ingatlanát, hi zen ha sokan te znek így, ak-
kor zép la an nyomortelep alakul majd
ki aStráz ahegyen, ami magával hozza a
monori ingatlanok értékc ökkené 't i . Így
megpróbálunk azon lenni hogy ne laká
céljára ha ználják az emberek a pincéket,
főképp napincesorokon. bár az e zköze-
ink korlátozottak. Azt azonban garantálni
tudom, hogy további belterületb voná ok
nem lesznek aStráz ahegyen, és a külterü-
leti infra truktúrát em engedjük tovább-
fejle zteni. Továbbá zigorítjuk a tráz a-
hegy szabályozá át i .
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