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Kedves Szobi Polgárok! 
Tisztelt Olvasók!

Sajátos cikluszáró számvetés a 
mostani, amely attól sajátos, hogy 
nem 4 évet, hanem egy két és fél 
éves, ún. időközi választással kezdő-
dött tört ciklust tekint át.

Rögtön adódik a kérdés, miért 
is vált szükségessé a 2012 márci-
usi és áprilisi helyhatósági válasz-
tás. A 2010 októberében megválasz-
tott képviselő-testület másfél évi ön-
kormányzati munka után feloszlatta 
önmagát. Az ezt követő, időközi vá-
lasztásokon kapott választói felhatal-
mazás egyfelől a feloszlatás okainak 
megszüntetését, másrészt a zavarta-
lan önkormányzati működőképesség 
újbóli visszaállítását várta el az új 
képviselő-testülettől. 

A zavartalan működés helyreállí-
tását nem csak egy jól hangzó szó-
fordulatként használhatjuk, hiszen az 
önkormányzatnak akkoriban szinte 
valamennyi intézménye komoly za-
varokkal küszködve működött. Egy 
téli időre bezárt művelődési ház és 
könyvtár, egy négynapos igazgatá-
si szolgálatra korlátozott polgármes-
teri hivatal, egy szintén a téli időkre 
épületének nagy része tekintetében 
lezárt zeneiskola, egy teljesen üres 
raktárkészlettel működtetett közpon-
ti konyha mind-mind okai voltak an-
nak, hogy a képviselő-testület felosz-
latta önmagát. 

Ezzel a döntésével a testület visz-
szaadta a választók közösségének az 
önkormányzás jogával felhatalmazott 
képviselők, illetve a polgármester vá-
lasztásának lehetőségét. 

Igazában most arról szeretnénk tá-
jékoztatást adni, hogy a választói aka-
ratból a település vezetésével és irá-
nyításával megbízott képviselő-tes-
tület hogyan is élt az önkormányzás 

lehetőségével és jogával. Ez a törté-
nés annál is inkább bemutatást érde-
mel, hiszen ebben az időszakban kez-
dődött a közigazgatás nagymértékű 
átalakítása, amelynek következtében 
kialakultak a járások. 

Mindjárt a legelső mozzanat arról 
szólt a képviselő-testület eskütétele 
napján, hogy az akkorra már Nagy-
marosra tervezett járási kormányhi-

vatal Szobon történő kialakítását kez-
deményezze. Ehhez a szobi indít-
ványhoz természetesen elengedhetet-
len volt a környező települések pol-
gármestereinek támogató együttmű-
ködése is. A kormányzat, illetve a 
parlament a kezdeményezésnek helyt 
adva végül is Szob mellett döntött a 
járás székhelyének kijelölése tekin-
tetében. Mindehhez voltaképpen az 
utolsó pillanatban történt meg a tele-
pülési vezetőváltás, hiszen ezt meg-
előzően nem volt figyelme senkinek 
a település közigazgatásbani új sze-
repének megszerzésére, illetve a tér-
ségben 2010-ig beöltött vezető szere-
pének megőrzésére. 

Ez az új közigazgatási funkció az 
itt élők számára egyfelől egy sokkal 
komfortosabb igazgatási kiszolgálást 
biztosít, másfelől a járási székhelyek-

re tervezhető fejlesztések a mi város-
unkat érintik, érinthetik majd. Lásd 
példának okáért a tanuszoda prog-
ramját.

A közigazgatás átszervezése mel-
lett az oktatási intézményfenntartás 
és oktatásigazgatás is, de részben a 
közgyűjteményi intézmények fenn-
tartása is megváltozott. Ennek kö-
vetkeztében került állami fenntartás-

ba általános iskolánk, zeneiskolánk, 
és került önkormányzati fenntartás-
ba a Börzsöny Múzeum. A képviselő-
testület mindezekkel egy időben úgy 
döntött, hogy a Napsugár Óvodát is-
mételten önkormányzati működtetés-
be veszi.

A 2012. év mindezeken túl talán 
legfontosabb történése az állam által 
felvállalt önkormányzati adósságren-
dezés volt. Pontosabban fogalmaz-
va ez azt jelentette, hogy az önkor-
mányzat 2012. decemberéig kelet-
kezett és addig fennálló pénzintéze-
ti hitel– és kötvényállományát az ál-
lam teljes egészében átvállalta. Ebbe 
az adósságrendezésbe nem tartoztak 
bele az önkormányzatunknak más, 
nem pénzintézetek felé fennálló tar-
tozásai. Más szavakkal fogalmazva 
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ez a központi intézkedés azzal járt, 
hogy a nagy összegű havi, illetve ne-
gyedéves tőke-, illetve kamatfizeté-
sek nem terhelték tovább az önkor-
mányzat költségvetését. 

Ugyanakkor a működés feltételei 
lényegében a felgyülemlett számla- 
és egyéb tartozások miatt továbbra is 
csak sikeres ÖNHIKI pályázatokkal 
voltak biztosíthatók. Így 2012-ben és 
2013-ban is rendkívül komoly össze-
gű (összesen több mint 93 millió fo-
rintos) vissza nem térítendő támoga-
táshoz jutott önkormányzatunk.

Az állami konszolidációval gya-
korlatilag eltűnt az önkormányzat 
hitelintézeti tartozása, és a sikeres 
ÖNHIKI pályázatok azt is lehetővé 
tették, hogy az önkormányzat egyet-
len költségvetési szervénél, illetve in-
tézményénél sem maradt tartozás. 

A legmarkánsabbak az önkor-
mányzat és a szakorvosi rendelőinté-
zet számla- és egyéb tartozásai vol-
tak. Néhányat kiragadva ezek közül, 
megemlíthetjük a 2012 márciusára ki-
alakult a METRO üzletlánc felé fenn-
állt több mint 5 millió forintos szám-
latartozást, magánszemélytől fel-
vett kölcsönből fennmaró, közel 2,5 
millió forintos tartozást, a közüzemi 
szolgáltatók felé fennálló több mint 
28 millió forintos számlatartozást, a 
munkaügyi központ felé keletkezett 
közel 8 millió forintos elszámolási 
tartozást, mint kiemelt nagyobb ösz-
szegű tételeket. Míg a szakorvosi ren-
delőintézetnél vesztett perből eredő 

12 millió forintos felperesi követelés 
és eljárási illeték, valamint több mint 
6 millió forintos bér- és szállítói tar-
tozás terhelte az intézményt. Jól lát-
ható, hogy a nagyobb összegű tételek 
kiemelése is több mint 60 millió fo-
rintot tett ki, és akkor még nem be-

széltünk az egyéb beszállítók napi fo-
lyó költségéről, a konyha raktárának 
feltöltéséről, a művelődési ház fűtés-
hez szükséges szénkészletének be-
szerzéséről, munkaruhák, védőruhák 
és egyéb a foglalkoztatásokhoz szük-
séges eszközök pótlásáról.

Röviden összegezve tehát azt 
jelenthetjük tisztelettel a telepü-
lésen élőknek, hogy amiért ide 
delegálták a település új vezető-
it, azt voltaképpen teljesítették, 
hiszen a település újra vissza-
nyerte a térségben betöltött köz-

ponti szerepét, ugyan komoly ál-
lami segítséggel, és jól előkészí-
tett pályázatokkal, de teljesen 
konszolidálta gazdálkodását és 
valamennyi intézményében nyu-
godt és kiszámítható körülmé-
nyeket teremtett. Ehhez termé-
szetesen számos személyi dön-
tést is meg kellett hoznia. 

E tört ciklus alatt 2013 júniusá-
ban megéltük az elmúlt 100 év leg-
nagyobb árvízét. A védekezésben, il-
letve a helyreállításban megtapasztal-
tak arra ösztönözték a település veze-
tését, illetve az árvízzel veszélyezte-
tett területen élőket, hogy kezdemé-
nyezéssel forduljanak a kormányzat 
felé a város árvíz elleni védelmi rend-
szerének kialakítása, illetve a veszé-
lyeztetett ingatlanok tulajdonosainak 
vagyonmegváltása tekintetében. A je-
lenben ezen intézkedéseket Harrach 
Péter képviselő úr koordinálja, illet-
ve közvetíti az intézkedésre jogosul-
tak irányába.

A települési önkormányzat, illetve 
annak hivatala alapvetően helyi köz-
igazgatási, illetve részben államigaz-

Vis maior támogatásból történt meg a sportpálya futópályának részleges helyreállítása

Megépült a műfüves focipálya, amelyet a fiatalok már birtokba is vettek
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gatási feladatokat ellátó célszerve-
zet, amely többségében intézményei 
és költségvetési szervei, illetve egyéb 
szervezeti egységei által látja el köz-
feladatait. A kötelező és önként vál-
lalt feladatai sorát teljesen új szerep-
pel bővítette ki az, hogy önkormány-
zati feladattá vált a közfoglalkozta-
tás biztosítása. Ez egy teljesen új tí-
pusú kihívást, ugyanakkor rendkívü-
li új lehetőségeket is jelent a telepü-
lés számára. 

A lehetőségek tárházát alapvető-
en két dolog korlátozhatja. Egyrészt, 
hogy milyen típusú feladatok meg-
szervezéséhez szükséges forrás el-
nyerésére lehet pályázni, illetve más-
részt az, hogy milyen végzettségű, 
képességű személyek azok, akik a 
közfoglalkoztatásba kerülnek. Ön-
kormányzatunk igen jól élt e kor-
mányzati cél végrehajtásával, hiszen 
a két és fél év alatt számos olyan fel-
adatot tudott elvégezni, amire egyéb-
ként semmilyen más forrásból nem 
lett volna, illetve nem lenne lehetősé-
ge. Például önkormányzati tulajdonú 
utak kátyúzása, karbantartása, intéz-
mény-felújítások, parkolók kialakítá-
sa történhetett meg. 

A legkiemelkedőbb talán az 
agrárium-ban végzett foglalkoztatás, 
ami igen nagy mértékben hozzájárul 
az iskolai konyha nyersanyagszük-
ségletének biztosításához. E program 
keretében sikerült az önkormányzat-
nak beszereznie egy MAN teherautót 
és egy többfunkciós kistraktort a szá-
mos kézi szerszám és fűnyíró gépek 
mellé. Ebben az évben valamennyi 
termény betakarítása után nagy bizo-
nyossággal kijelenthetjük azt, hogy 
egy teljes évi burgonya- és hagyma-
szükségletet elégít ki a megtermelt 
mennyiség, és terményenként több 
mázsát tesz ki a tök, uborka, bab, 
zöldbab, paradicsom, paprika kony-
hakerti növények betakarított és té-
lire szakszerűen eltárolt mennyisége.

Ezek után kövessük a számok és 
témák ismertetésével az elmúlt cik-
lusban történtek bemutatását.

A képviselő-testület 2012. április 
27-én tette le az esküt és kezdte meg 
működését. Négy bizottságot alakí-
tott, amelyek közül egyes bizottsá-
gok több szakterületet is lefednek. A 
két és fél év alatt a képviselő-testület 
63 ülést tartott, amelyen 51 rendele-
tet alkotott és 570 határozatot hozott. 

Az üléseken történő képviselői jelen-
lét 75 %-os volt. 

A rendeletek egy részének megal-
kotására a jogharmonizáció adott ak-
tualitást, ami más szavakkal azt jelen-
ti, hogy a helyi jogszabályoknak is 
meg kell felelniük az új Alaptörvény-

ben foglaltaknak és az egyéb új ága-
zati jogszabályi előírásoknak, azok-
tól nem lehet eltérő. A több száz hatá-
rozat, amely a képviselő-testület köz-
vetlen helyi közügyekben hozott dön-
téseit jeleníti meg, jelzést ad arról, 
hogy a képviselő-testület hogyan mű-
ködtette intézményeit, költségvetési 
szerveit és egyéb egységeit. A hatá-
rozatok arról is jelzést adnak, hogy az 
önkormányzat milyen típusú és hány 
darab pályázatot nyújtott be, milyen 
pályázati felhívással élt, illetve mi-
lyen személyi döntést hozott, továb-
bá tájékoztat minden olyan intézke-
désről, amely a közfeladatot ellátó te-
vékenységében felmerült. 

Mindezekről folyamatos tájékozta-
tást olvashattak a 2012 júniusától is-
mételten megjelenő Szobi Hírnök ha-
sábjain.

A számvetésünket most folytas-
suk annak bemutatásával, hogy a fent 
említett határozatok milyen pályáza-
tok benyújtásáról szóltak. Természe-
tesen nem törekszünk itt valamennyi 
pályázat bemutatására, hiszen azt a 
most említett módon már bemutattuk.

Első komolyabb összegre pályá-
zatunk az akkor még önkormányza-
ti fenntartásba tartozó szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény innovatív fejlesztésére,  113 
és fél millió forint értékben. A zeneis-
kola időközben a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ fenntartásá-
ba került és a pályázat sikeréről szó-
ló döntést is már a zeneiskola új fenn-
tartója kapta meg. A pályázat megva-
lósítása folyamatban van.

A központi konyha felújítására a 
ciklus során 2 alkalommal nyújtot-
tunk be pályázatot. A második alka-
lommal siker koronázta erőfeszítése-
inket így 14 millió 764 ezer forint tá-
mogatást nyertünk el. Ehhez 20 %-os 
önrészt kellett az önkormányzatnak 
hozzátennie. Mostanra a konyhában 
a próbaüzem folyamata zajlik. Ezen 
időszak alatt lehetőség van az esetle-
gesen felmerülő hibák azonnali kija-
vítására.

Az önkormányzat pályázatot nyúj-
tott be az MLSZ-hez 22x42 méte-
res műfüves pálya építésére. A pályá-
zat sikeres volt, 27 millió forint ér-
tékű műfüves pálya építését nyertük 
el, amelyhez az önkormányzat 8 mil-
lió forintot meghaladó önrész kifize-
tését teljesítette. Az elnyert forrás így 
mintegy 19 millió forint volt. Az is-
kola udvarán megépült pálya meg-
nyitotta kapuit a diákok és a sportol-
ni vágyók előtt.

A Vis maior támogatásból aszfaltszőnyegezett Park utca
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Az árvíz okozta károk helyreállítá-

sára pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat, amelyen 22 millió 410 ezer 
forint  támogatást kapott. (Ehhez  2 
millió 490  ezer forint önrészt kellett 
biztosítania.)   A támogatásból többek 
között a művelődési ház, a kerékpár-
út, a Sport, Park, Rév utcák, illetve a 
szabadidő központ salakos pályájá-
nak helyreállítása valósult meg.

Az önkormányzat a közigazgatás 
informatikai fejlesztésével kapcsola-
tosan a kistérségi társulással karölt-
ve pályázatot nyújtott be, amelyen 
13 millió 627 ezer 100 forintot nyert 
el számítástechnikai fejlesztésre (11 
gép, szoftver beszerzése). 

A Belügyminisztérium közbizton-
ság növelését szolgáló önkormány-
zati fejlesztések  keretében  megvaló-
sítandó térfigyelő kamerarendszerek 
kiépítésére is nyújtott be a város pá-
lyázatot, amely azonban sajnos nem 
részesült támogatásban.

Ugyanakkor a városunkban műkö-
dő Szobért-Szobiakért Közalapítvány 
önkormányzati támogatással pályá-
zatot nyújtott be a Leader vidékfej-
lesztési alapra a város biztonságtech-
nikai kamerarendszerének fejleszté-
sére, amelyen  4 millió 940 ezer 46 
forintot nyert el. Ugyanígy a 2014. 
évi szobi városnapok támogatásá-
ra is, amelyen 1 millió 602 ezer 400 
forintot nyert el, illetve a Duna-par-
ti csónakház (szobi sportcélú kiszol-
gáló) épületének felújítására, amely-
re  5 millió 862 ezer 237 forint támo-
gatást kapott. A beruházások megva-
lósítása önkormányzati előfinanszíro-
zással történik meg.

Az önkormányzat az Európai Uni-
óhoz 2013-ban és  2014-ben a város-
napok finanszírozására az Európa a 
Polgárokért program keretében pá-
lyázatokat nyújtott be, azonban a pá-
lyázatok egyik alkalommal sem jár-
tak sikerrel.

Itt kell megemlítenünk az elmúlt 
ciklusban folyamatosan beadott köz-
munka pályázatokat. Ezen közmun-
ka-program keretében történik meg a 
város önkormányzati kezelésben lévő 
közútjainak  karbantartása, a vízel-
vezető árkok, parkok tisztítása. De e 
program keretei között nyílt lehető-
ség a Zilahy utcai többlakásos bér-
ház kerítésének felújítására, a műve-
lődési ház színpad feletti tetőzetének 
teljes cseréjére és homlokzati vako-

latának felújítására. A börzsöny Mú-
zeumban a vizesblokk kialakításá-
ra, a polgármesteri hivatal épületének 
földszintjén szociális blokk kialakítá-
sára, köztéri padok készítésére és par-
kolók építésére és számos egyéb, vá-
rost szépítő munkák elvégzésére (vi-
rágosítás, parkosítás).

A korábban említett ÖNHIKI 
pályázatokkal - ami az önkor-
mányzati működés zavartalan 
ellátásának biztosításához el-
nyert forrás volt - együtt több 
mint 289 millió forint pályáza-
ti forrást nyert a települési mű-
ködésre, fejlesztéseke e tört cik-
lus alatt.

Természetesen nem tettünk emlí-
tést és most is csak mintegy felvil-
lantva említjük meg a BM-hez be-
nyújtott sikeres tűzifa pályázato-
kat, amelyeket szociális fa segély-
ként osztott ki a szociális bizottság, 
és ugyancsak nem tettünk említést a 
művelődési ház, a könyvtár, és más 
intézmények által elnyert több száz-
ezer forint értékű működési eszköz-
beszerzést szolgáló forráspályázatok-

ról, amelyek szintén az önkormány-
zat intézményi közszolgáltatásait ja-
vították, és javítják mind a mai napig. 
Hasonlóan ezekhez nem említettük a 
nyári gyermekétkeztetésre 2013-ban 
és 2014-ben, valamint az Itthon vagy, 
Magyarország szeretlek! program ke-
retében benyújtott pályázatokat sem. 
És még folytathatnánk tovább e fel-
sorolást ezen számvetésben, de ettől 
eltekintünk, mint említettük a Szobi 
Hírnökben minderről olvashattak már 
annak aktualitásakor.

A települési önkormányzat munká-
ját nyilván nem csupán a településfej-
lesztési, településüzemeltetési, intéz-
mény-fenntartási, igazgatási és ható-
sági munkák és egyéb közszolgálta-
tások biztosítása jelenti, hanem sok 
egyéb mellett az úgynevezett közös-
ségépítő, települési civil életet szol-
gáló tevékenység is. Ez a legnehe-
zebben mérhető misszió, hiszen en-
nek nincsen igazában számossága, 
nincsen egyszerű mérhetősége. Ezt 
igazában a települési közhangulat, a 
rendezvényeken történő aktív részvé-
tel, és a közéletbe való bekapcsoló-
dás ereje jelzi. 

A felújított csónakház vizesblokkja
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Azt kell mondjuk, hogy ennek a 
tört ciklusnak egyik legnagyobb ho-
zama volt az a civil erő, amely meg-
jelent a város valamennyi rendezvé-
nyének előkészítésében, a kulturá-
lis és helyi társadalmi rendezvények 
teljes lebonyolításában és úgymond 
a közösségi hangulat formálásának 
buzgó forrásává vált.  Megerősödtek 
a civil szervezetek, a Szobért-Szobia-
kért Közalapítvány és igen jól alakult 
az önkormányzati, kistérségi intéz-
mények és az itt létrehozott járási hi-
vatal és Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ összefogása is, ami na-
gyon jó bázisa lehet a jövő közélet-
ének és a település valamennyi szol-
gáltatásának. 

Ennek egyik legmarkánsabb pél-
dája volt a családsegítő szolgálat-
tal való együttműködés, amely intéz-
mény segítségével újra lehetett te-
lepülésünkön segélycsomag-osztás, 
nyári gyermekétkeztetés és szintén 
ezt példázta a segítő kezek kormány-
zati programjának helyi megvalósu-
lásában történő bekapcsolódása. Igen 
jó kapcsolat volt e tört ciklusban a ka-
tasztrófavédelem illetékeseivel, a he-
lyi rendőrőrssel, a Váci Rendőrkapi-
tánysággal és voltaképpen szinte va-
lamennyi, a települést ellátó szolgál-
tatóval, állami, illetve kincstári va-
gyonkezelővel, továbbá az itt műkö-
dő nem önkormányzati intézmények-
kel, vállalkozásokkal. 

Elmondhatjuk záró gondolat-
ként itt azt, hogy sikerült az ön-
kormányzatnak szinte minden, 
a települést érintő közfeladat és 
közellátás, közszolgáltatás, köz- 
és vagyonbiztonság valameny-
nyi szervezetével rendkívül gyü-
mölcsöző kapcsolatot kialakítani 
és fenntartani. Határozottan jó a 

kapcsolatunk a járás valamennyi 
polgármesterével, önkormányza-
tával, de ugyanez elmondható a 
járáson túlmutatóan, sőt az or-
szágos önkormányzati szövetsé-
gekkel is. Kifogástalan kapcsola-
tot tartunk fenn a magyar állam-
kincstár és az állam egyéb köz-
igazgatási szervezeteivel, ország-
gyűlési képviselőnkkel.

Kedves Szobi Polgárok! 
Tisztelt Olvasók!

A cikluszáró tájékoztatás nyilván 
nem tud kiterjedni a két és fél év vala-
mennyi eseményének, folyamatának, 
történésének bemutatására. Ennyit 
gondoltunk tájékoztatásul közzétenni. 

Egyidejűleg arról is szeretnénk tá-
jékoztatni Önöket, hogy a ciklus alatt 
mind az alpolgármester, mind pedig a 
képviselők az önkormányzati munká-
jukat tiszteletdíj és minden ellenszol-
gáltatás nélkül, a település közérdek-

ének szolgálatában végezték. 2012 
szeptemberétől ugyanis hatályon kí-
vül helyezte a képviselő-testület a 
megelőző önkormányzat által megál-
lapított tiszteletdíjakról szóló rende-
letét. Ezen intézkedésével az önkor-
mányzat két és fél év alatt több mint 
20 millió forintot takarított meg. Úgy 
gondolták ugyanis a képviselők, hogy 
a rendkívül nehéz anyagi helyzetben 
lévő önkormányzat működőképessé-
gének visszanyeréséhez ennyivel ők 
is hozzájárulhatnak.

Ezúton köszönjük meg tisztelettel 
a bizalmat, hiszen a választó a képvi-
selői munkára történő felhatalmazás-
sal saját sorsának alakításáról és kép-
viseletéről dönt. 

Ezért is rendkívül fontos tudni a 
választás alkalmával, hogy a szava-
zással a választó az önmaga legjobb 
érdekképviseletének tudatában te-
szi le voksát, hiszen egyáltalán nem 
mindegy, hogy ki is az, aki a köz ér-
dekében hozzáértéssel, jó szándékkal 
és cselekvő aktivitással végzi e kép-
viseleti tevékenységet. 

Kívánunk településünk valamen�-
n�i polgárának jó egészséget, kíván-
juk továbbá, hog� a 2014-2019 kö-
zötti önkormán�zati ciklusra  pol-
gármesteri szolgálatra és képvise-
lői munkára jelentkezők közül józan 
bölcsességgel válasszák meg telepü-
lésünk új vezetőit.

                                          
Tisztelettel: 

Szob Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Az árvízi károk után megújult a művelődési ház aulája

A csónakház földszintje megújult
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A polgármester elköszön...
Szeretve Tisztelt Kedves Szobiak!

Ritkán, és keveseknek 
adatik meg az a lehetőség, 
hogy méltó módon köszön-
hessenek el azoktól az em-
berektől, akiknek hálá-
val és köszönettel tartozik. 
Magam abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy 
mindezt megtehetem, és ez 
úton szeretnék is élni vele!

Természetesen a köszönet-
nyilvánítás nem terjedhet ki 
a 22 és fél év valamennyi ön-
kormányzati mozzanatára. 
Csak néhány villanásnyi visz-
szaemlékezést szeretnék ten-
ni, hogy mi mindenhez kap-
hattam cselekvési lehetőséget.

Amikor 1990. szeptem-
ber 30-án Szob nagyköz-
ség választóközössége az-
zal a kitüntető bizalommal 
tisztelt meg, hogy polgár-
mesternek választott, né-
hány téma fogalmazódott 
meg, amit a településen 
mindenképp megvalósítan-
dónak terveztem. Minde-
nekelőtt egy középfokú ok-
tatási intézmény idetelepí-
tését, ami a településünkön, 
illetve annak közelében la-
kók gyermekeinek esélyt és 
lehetőséget ad egy középis-
kolai végzettség megszer-
zésére. Ugyanígy a járóbe-
teg-szakellátás minden kö-
rülmények közötti megőr-
zése szerepelt még a súlyo-
zott feladatok között. 

Közel ilyen hangsúllyal 
merült föl a település útjai-
nak és a Duna-partnak a re-
habilitálása, hiszen a meg-
kezdett, de abbahagyott 
Bős-nagymarosi beruházás 
településünket sújtó kárté-
teleinek felszámolását kel-
lett megtennünk. Akkoriban 
még a lakossági telefonel-
látásért folytatott küzdelem 
is rendkívül komoly önkor-
mányzati szervező munkát 
igényelt, amiben mi is már 
a kezdetek-kezdetén komo-

lyan kapcsolódtunk be. 
E ciklusnak sok egyéb 

között talán legmarkánsabb 
eredménye volt, hogy kép-
viselői indítványra, az ön-
kormányzat és a MÁV kö-
zös beruházásában meg-
építettük Szob-alsó vas-
úti megállóhelyet. Eben a 
ciklusban új elnevezéseket 
kaptak a város olyan utcái, 
amelyek addig a megelőző 
rendszerhez tapadóan visel-
ték nevüket. 

Amikor 1994. decem-
ber 11-én ismételten bizal-

mat kaptam a település vá-
lasztóitól, akkor a nagyköz-
ség közműveinek teljes kö-
rűvé tétele volt az első szá-
múnak megcélzott feladat, 
hiszen már akkor kirajzoló-
dott a városi jogállás meg-
szerzésének gondolata, ami-
re a sejthető közigazgatási 
átszervezés miatt feltétlen 
szükség látszott. 

Itt ebben a ciklusban épült 
ki teljes körűen a vezetékes 
gázhálózat, épült meg szá-
mos utcában a kommuná-
lis csatorna, és készült el a 

település sok utcájának át-
építési terve, illetve néhány 
át is épült. Ekkor kezdtük 
meg az új iskolaszárny épí-
tését is, aminek abban volt 
nagy üzenete, hogy a meg-
épülés időpontjától egy he-
lyen, egy időben, „egymű-
szakos” iskolában tanulha-
tott Szob általános iskolás 
gyerekserege. 

Ez a ciklus a települési 
jelképek megalkotásának is 
időpontja, hiszen képvise-
lői kezdeményezésre meg-
alkottuk a település címe-

rét, zászlaját, sőt az önkor-
mányzat megalapította köz-
alapítványát is. Megkezdtük 
az óvodánk bővítését.

1998. október 18-án is-
mételten elnyert válasz-
tói bizalommal már konk-
rét megfogalmazása volt a 
várossá válásnak. Ez szin-
te parancsolóan volt adott, 
hiszen a tervezett okmány-
irodák kialakítása és a köz-
igazgatás várható átszerve-
zése mindenképp a városi 
jogállású településekre ter-

vezte a helyi igazgatás és 
az államigazgatás egyes fel-
adatainak ellátását. Mivel az 
önkormányzatnak határo-
zott szándéka volt az, hogy 
az itt élők lehetőleg helyben 
intézhessék el minél több 
ügyüket, ehhez elengedhe-
tetlen feltétel volt a városi 
jogállás megszerzése. 

Ezen stratégiai döntés 
mára legjobban igazolódott 
vissza abban is, hogy így 
válhattunk járási székhely-
lyé. A várossá nyilvánítás 
okiratát 2000. júniusában 

írta alá Göncz Árpád köz-
társasági elnök úr. 

Ebben a ciklusban igen 
intenzív út- és járdaépítés, 
továbbá felszíni vízelveze-
tő rendszerek kiépítése va-
lósult meg. Ekkor kaptuk 
meg a millenniumi zász-
lót is, amely ünnepségen a 
zászlóanya az igen szép em-
lékű, mindannyiunk által 
szeretett és tisztelt Laczus 
Gézáné, Panni néni volt. 
Ekkor helyeztük el a Szent 
László térre Szabó Imre mű-
vész úr által alkotott Szent 

Remitzky Zoltán polgármester a Szent László templomban megszegi az új kenyeret
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László bronz mellszobrot is. 

Az ELMŰ Nyrt-vel kö-
tött megállapodás keretében 
az Ipolysági utca egy részén 
(a Szabadság térhez, Szent 
Imre utcához, Rév utcához 
és Árpád utcához csatlako-
zóan) az elektromos háló-
zat korszerűsítését végeztük 
el: eltűntek a csúf memen-
tót hordozó vasoszlopok és 
a vasoszlopra szerelt transz-
formátor. Helyette földká-
bel és egy ízléses transzfor-
mátorház került elhelyezés-
re.  Ebben a ciklusban foly-
tatódott az óvodabővítési 
program, amelynek kereté-
ben 2002. augusztus 20-án 
Harrach Péter képviselő úr 
közreműködésével helyez-
tük el az intézményi fej-
lesztést befejező, új épület-
szárny alapkövét is.

A 2002. október 22-én 
megrendezett választáson 
megszerzett polgármeste-
ri tisztséggel már az uniós 
csatlakozás adta fejlesztési 
lehetőségekből lehetett cik-
lusprogramot tervezni. Eb-
ben az időszakban már belé-
pett a Leader kísérleti prog-
ramja is, amelyben a telepü-
lésünk élenjárón vett részt. 

E ciklus két nagy progra-
mot célzott meg uniós for-
rásból. Az egyik a főtér I. 
üteme (Szabadság tér, Köz-
társaság utca), a másik a 
kisvasút Szob-Márianosztra 
szakaszának kiépítéséhez 
szükséges forrás elnyeré-
se és a beruházási munká-
latok megkezdése. Mindkét 
pályázatunk, köztudomású, 
hogy sikerrel járt. 

Ugyanakkor ebben a cik-
lusban fejeződött be az óvo-
da építése és a polgármeste-
ri hivatal új épületszárnyá-
nak kialakítása is, amely 
épület ma a Szobi Járási Hi-
vatalnak ad otthont. Kiépült 
a kerékpárút az ötlyukú hí-
dig, korszerűsítést kapott a 
város teljes közvilágítása 
új, akkor korszerű fényfor-
rások elhelyezésével.

Elkészült a városköz-

pont II. ütemének komp-
lex tervdokumentuma, a 
Szob-Zebegény közötti ke-
rékpárút teljes tervanyaga, 
valamint a városközpont 
III. ütemének tervvázlata 
is, amely a később benyúj-
tandó pályázatokhoz adott 
megfelelő alapot.

A 2006. október 20-án 
lefolytatott önkormányzati 
választásokon immár foly-
tatólagosan ötödik alkalom-
mal sikerült a város válasz-
tóközösségének bizalmát 
elnyernem. Ez a ciklus volt 
az, amelyben a fejlesztések 
forint értékét nézve a legna-
gyobb összeget, közel 1,5 
milliárd forintnyit sikerült 
produkálni. 

Ugyanakkor mégis ez a 
ciklus vált eredményeiben a 
legvitatottabbá, hiszen szá-
mos kritika érte mind a P+R 
parkoló, mind pedig a fő-
tér II. ütemének programját, 
vagy akár a kisvasút építé-
sét is. Így utólag visszagon-
dolva sem tartom hibás dön-
tésnek az akkor hozott ön-
kormányzati vállalást, amit 
jól láthatunk abból is, hogy 
mára már kilátás sincs for-
rások megszerzésére város-
központok kialakítására. 

Erre legutoljára 2010-
2014 között lett volna még 
lehetőség. Így sajnos elma-
radt a városközpont kiala-
kításának III. üteme, amely 
az Árpád  utca, Arany Já-
nos utca, valamint az ötlyu-
kú híd környékének igen 
szép, impozáns átalakítását 
jelenthette volna.

A P+R parkoló megépíté-
se is igen komoly kritikát ka-
pott, ami azért nagyon meg-
lepő, mert egy olyan állapo-
tot számolt föl pályázati for-
rásból, ami a város nyuga-
ti bejáratát éktelen, csúf sze-
métdombként jellemezte. A 
több mint 130 millió forintos 
beruházás az önkormányzat-
nak mindösszesen 4 millió 
forintjába sem került.

Ebben a ciklusban sike-
rült végre több évtizedes há-

nyattatott helyzetéből a vé-
dőnői szolgálatot végleges, 
szakmailag is megfelelő kö-
rülmények közé elhelyezni. 

Ezen ciklus közösség-
építő megmozdulásai min-
denképpen említésre érde-
mesek, hiszen a karácso-
nyi forgatag e ciklusban ke-
rült először megrendezésre. 
Erősebben jelent meg a civil 
kurázsi, és a települési köz-
életnek egy szép polgária-
sult mozzanata jelent meg 
városunkban.

Végezetül a 2012. ápri-
lisa és 2014. októbere kö-
zötti időszakról szólva azon 
örömmel szólíthatom meg 
mindannyiukat, hogy ugyan 
komoly állami, központi se-
gítséggel, de igen intenzív 
testületi és hivatali mun-
kával sikerült teljesen kon-
szolidálni városunk önkor-
mányzatának gazdálkodását. 

A  járási székhely Szob-
ra való kerüléséhez nagyon 
komoly személyes közben-
járást is meg kellett ten-
ni, amelyhez a környékbeli 
polgármester-kollégák elis-
merő támogatása adott tér-
ségi muníciót. Ha csak ezt a 
két mozzanatot nézzük csu-
pán, már akkor is értelmet 
nyert az úgymond „időközi 
választás”. 

E tört ciklusban megépült 
műfüves pálya, az árvízi vé-
dekezés, és a károkozások 
felszámolása, valamint az 
uszodaprogram országosan 
első ütemébe (első ütem: 
23 település) történő beke-

rülésünk is igen szép ön-
kormányzati siker. A tervek 
szerint ugyanis 2015. szep-
tember 1-jéig átadásra kerül 
a szobi tanuszoda.

Kedves Szobiak!

Nehéz szavakba önteni 
mindazt, amit ebben a hely-
zetben az ember elmondhat 
akkor, amikor valójában 22 
és fél év közszolgálati meg-
bízatásától köszön el. Ma-
gam is keresem a fogalma-
kat, mivel tudnám legpon-
tosabban elmondani a hála 
és köszönet legjobb kifeje-
zését. 

Nem gyakori ugyan-
is, hogy a település több 
mint két évtizeden át bi-
zalmat szavaz egy telepü-
lési vezetőnek.  Jómagam 
szobi választópolgárok kö-
zösségének akaratából jut-
hattam ahhoz a megtisz-
telő szerephez, amellyel 
szolgálhattam mind a he-
lyi, Pest megyei képviselő-
ként a megyei, számos al-
kalommal pedig sok tele-
pülés közös érdekét (gáz-, 
csatornaberuházások stb.). 

Mél�séges tisztelettel, kö-
szönettel és hálával adózom 
mindazoknak, akik szava-
zatukkal bizalmat adtak ne-
kem bármikor is e szolgálat 
betöltésére.

Őszinte tisztelettel:

Remitzky Zoltán
polgármester

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán
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Közfoglalkoztatás: mezőgazdaság, városszépítés

A közfoglalkoztatás révén a városi kertészetben burgonyát, hagymát és más növényeket termeltünk

A közfoglalkoztatottak a városszépítésből is kivették részüket


