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Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek! 
 
 

Az év eleje mindig számadásra készteti az embert, 
de ugyanakkor arra is, hogy előretekintsen az új 
esztendő kihívásaira! Polgármesterként azt 
mondhatom, hogy településünk 2013-ban ismét 
egy eredményes évet zárt.  
Talán a legimpozánsabb eredményeink közül a 
körforgalom, de a magam részéről ezzel egy 
időben említeném a Kossuth és Kincsesi utca 
kereszteződésében elkészült gyalogos átkelőt. Ez 
utóbbi azért fontos, mert az ott közlekedők –
köztük sok kisgyerek- állandó életveszélyben 
voltak korábban. Persze a zebra felfestése, a 
sziklánál lévő kanyar ívének korrekciója és a 
komolyabb közvilágítás önmagában nem óv meg a 
balesettől, ehhez szükséges, hogy a 
gépjárművezetők és gyalogosok is betartsák a 
forgalmi szabályokat és akkor valóban elkerülhető 
a személyi sérüléssel járó baleset. 
 

 
 

A 2013-as év fontos változást hozott életünkben a 
hivatal tekintetében is: úgy döntöttünk, hogy a 
Bakonykútival meglévő körjegyzőség helyett 
Iszkaszentgyörgy központtal, Bakonykútival és 
Csórral közös hivatalt hozunk létre.  
Az évekkel korábban elkezdődött közigazgatási 
reform előbb 1000 lakosnál húzta meg az önálló 
hivatal létét, legutóbb pedig 2000 főnél. Ugyan 
településünk önmagában több, mint 2000 lakosú, 
de mi lesz akkor, ha legközelebb Budapesten úgy 
döntenek, hogy 3 vagy 4 ezer lakos kell az önálló 
hivatalhoz? Utóbbi esetben a mi jelenlegi közös 
hivatalunk megmaradhat, de például a szomszédos 
Sárkeresztes-Moha-Magyaralmás közös hivatala 
nem éri el a 4000 főt. Ezért volt szükség erre a 
stratégiai döntésre, amely reményeink szerint 
hosszú távon biztosítja Iszkaszentgyörgy számára  
a hivatalt, a helyben történő ügyintézést és ezáltal 
a záloga lehet a település további fejlődésének. 

 

 
Ilyen állapotban voltak vizes árkaink a külterületen 

 

2013-ban – a harmadik pályázati próbálkozást 
követően- végre egy jelentős beruházás 
kezdődhetett el: decemberben indult a 
belvízelvezetési pályázatunk kivitelezése. A 
munkálatok a befogadó szakasznál kezdődtek el: a 
8-as út túloldalára kell eljuttatnunk a 
településünkre lezúduló csapadékvizet és ezért 
először a Petőfi utca végétől a 8-as úti átereszig 
terjedő mederszakaszt újítjuk fel, illetve készítjük 
el a hiányzó részeit, majd azt követik a 
belterületen lévő munkálatok. 
 

 
Ilyen állapotba kerültek az árkok a felújítás után 

 

Az „Iszkaszentgyörgy vízvédelmi rendszerének 
teljes körű rekonstrukciója” című, KDOP-4.1.1/E-
11-2012-0023. azonosítószámú projekt 
132 041 778 Ft pályázati támogatást kapott, a 
teljes költségvetés 147 856 703 Ft. 
A tervezett befejezés dátuma 2014. májusa.  
 

 



Maradva a 2013-as évnél, jelentős változás 
következett be szociális téren is: július elsejével 
Csórral közösen alapítottunk szociális intézményt, 
aminek székhelye szintén Iszkaszentgyörgyön 
van, a posta mögötti helyiségben. Az új 
intézménytől azt reméljük, hogy a település 
szempontjából olcsóbb lesz a fajlagos fenntartása, 
mint a korábbi kistérségi intézmény, ugyanakkor a 
lakosságunk szempontjából hatékonyabb szociális 
jelenlétet és segítséget produkál. 
A saját társulásunk esélyt ad arra is, hogy pályázni 
tudjunk szociális ellátórendszerünk bővítésére, 
fejlesztésére, amit a Kistérségben nem lehetett. 
 

2013. az áttörés éve lehetett a kastélyhasznosítás 
szempontjából is: a tulajdonos Magyar Államot 
képviselő MNV Zrt.-vel sikerült 
önkormányzatunk ISZKOM kft-jének 2 éves 
üzemeltetési szerződést kötnie, míg a kastély 
emeleti barokk szárnyát a nyári hónapokra 
kibérelte finn díszpolgárunk Ari Kupsus, valamint 
az MNV Zrt. újabb helyiséget újított fel a barokk 
szárnyban, az erkélyes szobát. 
Az MNV Zrt. a kastély revitalizációjában 
kulcsszerepet szán a finneknek, ennek tudható be, 
hogy november végén, az általunk szervezett oului 
szakképző intézettel való tárgyalásokon a 
legmagasabb szinten képviseltette magát dr. 
Halasi Tibor, az Igazgatóság elnöke, 
miniszterelnöki megbízott személyében. 
Az Ouluban található OSAO szakközépiskolának 
11300 diákja van, 12 intézményben több, mint 30 
szakon. A diákok gyakorlati oktatása tekintetében 
- elsősorban a kertészet, logisztika, 
gépjárművezetés, biztonságtechnika, vendéglátás 
szakoknál, amelyek a későbbiekben bővülhetnek 
más szakokkal- felmerült helyszínként az 
iszkaszentgyörgyi kastély. 
A tárgyalások eredményesek voltak és a tervek 
szerint már 2014. áprilisában 20 diák és 5 tanár 
érkezik két hetes gyakorlatra, aminek sikerétől 
függ a hosszútávú, nagyobb diáklétszámú finn-
magyar oktatási együttműködés. 
Az MNV Zrt. a kert tervezésére decemberben 
megbízást is adott a Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Karának. Emiatt kérem, hogy ha 
bárki rendelkezik információkkal, emlékekkel, 
dokumentumokkal, képekkel a kastély és kert 
korábbi állapotáról, ossza meg velünk, ezzel 
segítve a tájépítészeket, hogy a lehető legjobb 
tervet tegyék le az asztalra. 

A tavalyi esztendőre való visszatekintést a 
pénzügyeinkkel zárom. 
2013. januárjában sok tisztázatlan kérdés volt: 
mire lesz elég a feladatfinanszírozás az 
intézményeknél, tudja-e Csór finanszírozni a 
közös hivatal rá eső részét, hogyan tudjuk 
teljesíteni az évet a - nemzetgazdasági visszaesés 
következményeként- drasztikus iparűzési 
adóbevétel-csökkenés miatt?! Miközben azt is 
tudtuk, hogy a Városkapu Üzletközpont egyik 
textiles cégcsoportjától a tervezett pénzek nem 
folynak be, hiszen még mindig tartozunk a 
túlfizetésük miatt.  
Az év végére aztán minden pénzügyi történet 
pozitívra kerekedett ki: a fejezeti tartalékokból 
nagyon sok önkormányzat, így Csór is, 
Iszkaszentgyörgy is részesült – erre is pályázatot 
kellett beadni-, ezáltal Csór decemberben kifizette 
a hivatal költségeinek ráeső részét, mi pedig 
kifizettük a textilesek felé fennálló tartozásunkat. 
Az év végére az is kiderült több, hozzánk adózó 
cég számára, hogy az előzőleg prognosztizálthoz 
képest jobb gazdasági évet zárt, így adófeltöltési 
kötelezettsége keletkezett, ami összességében az 
év elején katasztrofálisnak becsült iparűzési 
adóbevételünket annyira megemelte, hogy a 
korábbi évekhez képest gyenge közepesre 
értékelhetjük. Ez a különbség kb. 20 millió Ft. 
Vagyis a pénzügyileg nagyon jó decemberi 
hónapot követően úgy kezdhetjük a 2014-es 
esztendőt, hogy nincs semmilyen tartozásunk és 
biztosított az önerőnk a pályázatainkhoz. 
Megnyugtatóan alakul 2014-ben a közös hivatal 
finanszírozása is, mert idén már a közös hivatal 
teljes költségét a székhely kapja, így nem vagyunk 
más falu pénzügyi helyzetének kiszolgáltatva. 
 

Decemberben érkezett az a jó hír, hogy műfüves 
kispályás pályázatunkat az MLSZ pozitívan 
bírálta el és 30 %-os önrész mellett az edzőpálya 
mögött építenek egy 20x40 m-es pályát. 
Egy korábbi kiírásban, 2012-ben már nyertünk 
hasonló konstrukcióban, de éppen akkor derült ki 
a textiles cégcsoport túlfizetése és a mi 
visszafizetési kötelezettségünk. Abban a 
helyzetben azt a pályázatot el kellett engedjük, 
felelősen nem dönthettünk másként. Aztán ősszel 
kiderült, hogy az Állam mindenki adósságát 
átvállalja. Ha tudtuk volna….  
De most ismét megnyertük és most már 
megcsináljuk!
 

A Képviselőtestület nevében kívánok az iszkaszentgyörgyieknek egészségben, sikerekben és 
áldásokban gazdag 2014-es esztendőt! 

 
Iszkaszentgyörgy, 2014. január 3.           Gáll Attila, polgármester 


