A fejlesztések éve után
is folytatódik a munka
Az idei esztendő a fejlesztések éve volt, s reményeink szerint a munkák
jövőre is folytatódnak – mondta Szabó Ádám polgármester.
Tari Ottó
KEREKHARASZT Amikor 2006-ban a Hatvanhoz tartozó, de földrajzilag
különálló község önállósodott, sokan féltették az alig ezres lélekszámú
önkormányzatot. Azóta az élet csaknem az összes aggályra rácáfolt.
Amikor Szabó Ádám polgármesterrel beszélgettünk, egyértelművé tette, hogy
2018 Haraszton a fejlesztések éve volt. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő
közreműködésének eredményeként súlyos százmilliókkal, sőt, milliárdokkal
gyarapodott a Pest megye határánál lévő falu.
– A településünket érintő 3-as főutat 2017-ben állami támogatásból újították fel,
a Kerekharasztot érintő rész 103 millió forintba került – „leltározott” a
polgármester. – Nemrég pedig, ugyancsak állami támogatásból, 450 millió
forintból elkészült a Herédre vezető szakasz a fenyőharaszti elágazódásig.
Szabó Ádám sorolja a mindennapjaikat komfortosabbá tevő beruházásokat.
Áprilisban adták át a műfüves multifunkciós sportpályát, ami több mint
tizenegymillióba került, s teljes egészében önerőből építették. Júniusban –
szintén saját forrásból – bővítették a temetői urnafalat, szeptemberben pedig
elkezdődhetett a csatornázás. Ez már igencsak „nagy falat” .
– Bruttó 750 millió forintos beruházásról beszélünk – jelenti ki. – Három hónap
alatt a kivitelező hat kilométernyi gerinchálózatot épített, s megtörtént az állam
által átvállalt – tehát minden helybéli számára ingyenes – portánként 240 ezer
forintba kerülő csonkelhelyezés is. Tavasszal folytatódik a területrendezés,
valamint a hatvani hálózatra történő csatlakozás. Ezt követően köthetnek az
ingatlantulajdonosok a rendszerre. A projekt befejezési időpontja 2021
márciusa.
Ám ez még nem minden. Nemrég húszmillió forintos állami támogatásból
elkészült az Orgona utca egy részének az aszfaltozása. Az Alkotmány és Hajnal
utcai csatlakozási pontok végleges kialakítása 2019 tavaszán várható.
Novemberben elkezdődött a járdafelújítás is, részben önerőből részben állami
támogatásból. Már megvalósult az óvoda és a polgármesteri hivatal energetikai
felújítása is, csaknem 63 milliós állami pénzből.
A jövő évi tervek is körvonalazódnak; s az összegek megérkeztek az
önkormányzat számlájára. Ennek eredményeként a mindenki által faháznak
nevezett volt kocsmát az önkormányzat megvásárolta, s közösségi házat
alakíítanak ki az épületben. Novemberre elkészül az óvoda óvoda tornaszobája,
mégpedig 30 milliós, száz százalékos intenzitású állami támogatásból.

Mindezeken túl a község vezetése továbbra is minden pályázati lehetőséget
kihasznál az utak és járdák további felújítására – zárta ismertetőjét a
polgármester.

