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Kapcsolattartás 

P R O G R A M 

1. Munkahelyteremtés (Petőfi-akna, üres ingatlanok fejlesztése, közmunkaprogram 
összehangolása) 

2. Utak-járdák, vízfolyások rendbetétele (komplex településfejlesztés) 

3. Közbiztonság javítása (KMB-iroda helyi állandó rendőri jelenléttel, tér- 
rendszám- és/vagy vadfigyelő kamerák telepítése, polgárőrökkel szoros 
együttműködésben) 

4. Környezet rendbetétele (szeméthegy, erdei illegális hulladéklerakók 
megszüntetése, egyéni igényesség szemléletformálása) 

5. Önkormányzati „lakosságbarát” szolgáltatások elindítása (falubusz, 
kormányablak, részönkormányzat, helyi adók, közügyek „becsatornázása” 
önkormányzatra ) 

6. Fiatalok letelepedésének segítése (CSOK, NOK, stb. kormányzati programokba 
bekapcsolódás) 

7. Idegenforgalom beindítása („falusi” turizmus beindítása, termálfürdőfejlesztés) 

Mindezeket a helyi civilekkel, közösségekkel a 
vélemények, javaslatok rendszeres ki/megkérésével 

együtt, k ö z ö s e n !  
Bemutatkozás: „Kovácsoljunk előnyt adottságainkból!” 
A keleti városrészben, Vasason immár negyed évszázada élek családommal, civilként pedig 
egy évtizede szolgálom Önöket. Pontosan tudom, hogy fantasztikus lakókörnyezetünk jó 
esélyekkel fejleszthető. 
Folytatni és erősíteni kell a néhány éve megkezdett munkát. Tudjuk, látjuk, hogy 
közösségeink profitáltak legtöbbet a korábbi erőfeszítésekből: óvodák, művelődési 
intézmények újultak meg. 
Képviselőként azért fogok dolgozni, hogy a megkezdett munka lendületet kapjon. Hogy 
induljanak munkahelyteremtő beruházások a meglevő, elhagyott épületekben, erősödjenek a 
helyi közösségek, legyen a helyieknek beleszólása a városvezetés munkájába, javuljon a 
közbiztonság, segítsük a fiatalok letelepedését, helyben maradását. Önök közül valóként, 
Önökkel együtt szeretnék dolgozni! 

Eredmények: „Eddig ezek sikerültek, képviselőként 
továbblépünk!” 
11 éve, amióta én vezetem megújultak a művelődési házak; 2 új könyvtárpont és közösségi 
tér kialakítása; több, mint 150 millió Ft pályázattal, amiben a helyi civilek klubok-közösségek 
mellett minden helyi iskola óvoda részt vesz/vett (rengeteg program, szakkör tábor, stb.); 15 
munkahely-teremtése helyiek alkalmazásával; mindegyik művelődési ház és a könyvtárpontok 
körül ingyenes szabad nagy sávszélességű WiFi (20 MB) 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FELJEGYZÉS  
Képviselő feladatból eredő lakossági, céges megkeresések, illetve folyamatban lévő közgyűlési 

ügyek, amelyek a vasasi, somogyi és hirdi településrészt érintik. 

1. Petőfi-akna őrzése, a terület megóvása az „enyészettől” 

• bérlők kérése, „felháborodása” nehogy István-akna sorsára jusson 

• bérlők részéről megfogalmazódott az anyagi kötelezettségvállalási szándék, együttes 
teherviselés 

• érintett cégek képviselői, elérhetőségeik: 

o Vagyonkezelő – Ömböli Gyula gondnok – 30/242-5499 

o World Metal Kft – Bozsánovics Betti ügyvezető – 30/335-5366 

o hat magánbérlő képviselője Varga Kálmán – 30/460-7274 

2. Helyi Polgárőrségek kamerarendszer kérelme 

• a polgárőrök a felügyeletben személyes közreműködést vállalnak 

• külön-külön kérelem beadva polgármester és alpolgármester urak részére 

• saját képviselői támogatói kérelem beadva polgármester és alpolgármester urak részére 

• Futó és kiírásra kerülő NEA pályázatok, illetve Bűnmegelőzési Tanács kapcsolódó 
pályázataink felhasználása 

• Bm-i RFK, BMT-Ambrus Zoltán, Pécsi RK. támogatásával együttműködésében további 
források kiaknázása (tárgyi ügyben kapcsolódó jógyakorlat BAZ megyében már megvalósult 
2018-ban) 

• érintett szervezetek képviselői, elérhetőségeik: 

o Vasasi Polgárőrség vezetője – Tiszberger Tamás – 30/2836687 

o Somogyi Polgárőrség vezetője – Demerácz Dezső – 31/314-9151 

o Hirdi Polgárőrség vezetője – Takács László – 30/661-9233 

3. Közterületi buszmegállók telepítése 02-2/330-1/2019 sz. kgy-i előterjesztés 

• előterjesztésben a vasasi, somogyi és hirdi településrész nem tervezett, kimaradt 

• közgyűlésen felvetésemre kedvező fogadtatás, konzultáció javasolt a területünk bevonására 

• 24/2019.(II.14.) sz. Kgy-i határozata az ügyet eredménytelennek nyilvánította 

• amennyiben lesz felújítás, bővítés, akkor területünk bevonása fontos kérdés 
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FELJEGYZÉS-KIEGÉSZÍTÉS 
a zárszámadási „többlet” településrészeinket érintő keretének felosztási javaslatára 

1. Infrastrukturális környezeti rehabilitáció és lakossági „közérzetjavító” feladatok, 
megoldandó problémák 

• nagyon kevés a köztéri szobor a teleüléseinken, el lehetne gondolkodni, hogy milyen 
fejlesztések valósíthatók meg ezen a téren.  

• egy felnőtt játszótér, - vagy nevezhetjük – kondipark létesítése: kültéri nyújtó, erősítő 
berendezésekkel, amiket a Napüdvözlet Egyesület Vasas, Bethlen G. u. 8. sz. alatti 
székhelyük előtti téren képzelnek el (remélik, hogy mint ötletgazdának van esélyük az 
itteni kivitelezésre). Amit pluszban hozzá tudnának tenni a működtetéshez, az a tudás, 
melyet a vezetőjük kínai tanulmányútja során, ill. azzal kapcsolatosan ezen a téren 
megszerzett. 

• kültéri pihenők, padok buszvárók létesítése, fókuszben: „okospad” 

• elektromos autótöltőállomás 100-%os pályázatból finanszírozással történő létesítése 
településrészenként egy-egy frekventált helyen: http://materal.energiagazdasag.hu/
palyazat/palyazat-elektromos-autok-beszerzesere.html 

• Általánosságban: S-H-V településrészeket érintő járda- és útfelújítás, számos helyen 
megsüllyedt csatornafedél, Hird határában pár hónapja átadott új közúti híd súlyos 
kivitelezési hiányosságokkal, életveszélyes gyalogosközlekedés anomáliái (Hirden 6. sz. 
fkl. út „öreghird” felé vezető részén járda teljes hiánya, Somogyban Mázsaház u-ban pár 
éve egy gyermeket halálra gázoltak (emlékmű is ott áll mementóként azóta is) az 
elégtelen és megsüllyedt „járhatatlan” járdák miatt……és még sokáig lehetne sorolni, DE 
inkább JAVASLOM: egy BIOKOM, városüzemeltetési főo. pár fős „csapat” mérje fel és 
sorolja be a helyi képviselőkkel együtt a prioritásos feladatokat, mivel ezek 
költségigénye jelentős. 

• a lassan jubiláló vasasi SZEMÉTHEGY!! eltávolítása, megszüntetése (pl. BIOKOM darálja le 
a magasház mintájára (vele együtt), és hasznosítsa. Erre lenne helyi vállalkozó is, aki 
nyitott a közreműködésre és/vagy végrehajtásra. 

• Hirden Kenderfonó volt üzemi éttermi épületének egy pár éve meghiúsult közösségi 
használatba adás „újragondolása”. 

• Vasason a PTE (Állam) tulajdonában lévő volt egyetemi kollégium pusztulásának 
megakadályozása: még utolsó pillanatban vagyunk, mielőtt annyira meg/leromlik és az 
enyészetté válik, hogy ezt is, mint pár éve a moziépületet a Bencze J. utcában is le kellett 
bontani! Hasznosítási javaslat: idősek és/vagy fiatalok számára lakások kialakítása. 

• Közmunkaprogram VÁROSI szintű egységes „újragondolása”, párhuzamosságok 
megszüntetése, „központi” feladatvállalással, bevonva a partner és munkát adó és napi 
tevékenységet meghatározó civil szervezeteket a végrehajtásba. 
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• átfogó településmarketing Somogy, Vasas, és Hirdet érintve: egy kisfilmet készíteni (PKK, 
és/vagy ZSKN, és/vagy Irány PÉCS!, és/vagy PécsTV) arról, hogy miért jó itt élni. 
Bemutatva a csodálatos természeti környezetet, felvillantva a településrészek értékeit 
(csodálatos fekvés, természetközeliség, Pécshez közelég, tavak, nagy kertes parcellák, 
közösségi élet, egyesületek, kulturális, TERMÁLFÜRDŐ!!, sportolási, egyéb lehetőségek 
stb.). Ezt futtatni kéne a közösségi oldalakon, Pécs TV-ben, városi idegenforgalmi cégek és/
vagy látványossági helyszíneken mint település „image”-ként, kedvet csinálva az 
ideköltözéshez. Kiegészítve Pécsi Értéktár Bizottságba felvenni javasolt értékeinkkel: 
már 2016-ban elkészített Mestertár-Értéktár kiadvánnyal és annak idén elkészülő II. 
átdogozott és kiegészített kiadványával. 

2. Keleti városrész közbiztonsága, a „szubjektív” biztonságérzet javítása érdekében 
szükséges intézkedések 

• már az április 16-i feljegyzésben (fent a 2. pontban) alpolgármester és polgármester 
úrnak a részletes kamerarendszer telepítési terv, és ktg-vetés beadva. Ezen túl Korontos 
ezds. városi rkp. úrral személyesen is egyeztetve nyitott az együttműködésre a somogyi 
településrészen lévő jelenleg használaton kívüli KMB-iroda „beüzemelése”, az állandó 
szolgálati lehetőség kialakítása (csatolva S-H-V Polgárőr egyesületek kérelme, saját kísérő-
támogató levelem, illetve melléklet ktg-vetés) 

• a település ki és bemenő útjaira rendszámfelismerő kamerák telepítése kiegészítve a 
közintézmények, közterek területére telepítendő közterületi kamerákkal, illetve egy 
„fertőzött” területet javasolnék, ahol a drogot fogyasztók össze szoktak jönni, pl. Vasason 
a Parcsinba levezető gyalogos lépcsőfordulónál. 

• S-H-V Polgárőr Egyesületek technikai eszközökkel, felszerelésekkel való megerősítése 

• S-H-V Polgárőr Egyesületek szükséges képzése, továbbképzése biztosítása 

• S-H-V Polgárőr Egyesületek BM-NEA (Országos Bűnmegelőzési Tanács) pályázatokon való 
indulás, forrásszerzés elősegítése, további pályázatok felkutatása, kiajánlása (pl. megyei, 
városi rendőrséggel közösen, Országos Polgárőr Szövetség pályázatai stb.) 

Kelt: Pécs, 2019. július 12. 

Készítette: 
 

  Berényi Zoltán s.k. 
  Vasasért Egyesület 
  elnök-intézményvezető 
önkormányzati képviselő 

Kontakt: 
Vasasért Egyesület, Kossuth L. Művelődési Ház 
! 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47.  
☎ 72 337 838|✆20 480 76 63  
" berenyi.zoltan@kobeko.hu  
! http://www.kobeko.hu 
! http://www.shvonline.hu
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