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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016-os időközi önkormányzati választáson sikerült ismét a szavazatok többségét nekem 

elnyernem. Ezúton is köszönöm a választók bizalmát. A következő 3,5 évben nem csak az 

engem támogatók polgármestere szeretnék lenni, hanem Söjtör minden lakosának az érdekeit 

kívánom képviselni. Ahogyan a megválasztott képviselők is azért indultak el, hogy a községért 

összefogva dolgozzanak önös érdekeket figyelmen kívül hagyva. Kívánom, hogy egymást 

támogatva dolgozzunk a következő időszakban Söjtörért. A 2014-ben kitűzött célokat továbbra 

is fenntartom: 

 Stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás 

 Járdafelújítás, önkormányzati utak felújítása 

 Közbiztonság növelése - szoros együttműködésben a Polgárőrséggel 

 Szociális program – együttműködve a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 Köznevelési program – a helyi óvoda, iskola működéséhez szükséges feltételek 

biztosítása 

 „Tiszta udvar, rendes ház” projekt – a faluban található elhagyott, eladó ingatlanok 

rendbetétele, rendezett falukép kialakítása 

 Vállalkozói klaszter – helyi vállalkozók közötti szorosabb együttműködés kialakítása 

 Idegenforgalmi fejlesztések – összefogásban Pusztaszentlászlóval 

 Civil szervezetek és civil kezdeményezések támogatása 

 Lokálpatrióta szemléletmód kialakítása – legyen büszkeség Deák Ferenc szülőfaluja 

lakosának lenni 
További rövidtávú célok: 

 A hivatali épületkomplexum energetikai korszerűsítése elengedhetetlen. A pályázati 

lehetőségek kiírásra kerültek (TOP 3.2.1-15). Prioritást kell adni ennek az infrastruktúra-

fejlesztésnek 

 A napelemfarm beruházás támogatása 

 Meg kell valósítani önerőből a felső temető bekertelését, mivel jogszabály is előírja azt 

 Falukarbantartó gépkocsi újabbra, hasznosabbra cserélése 

 A falu arculatának további javítása virágosítás, parkosítás révén 

 A Zsitkóccal való testvértelepülési kapcsolatok további elmélyítése 

 A közösségi portálok hatékonyabb kihasználása 



Álmodozni szabad és kell is nagyobb fejlesztésekről, beruházásokról (pl. tornacsarnok), de 

reálisan kell látni a helyzetet. Az intézmények esetében drasztikusan csökken a gyermeklétszám, 

központosítás várható. Az Önkormányzat államtól kapott normatívái évről-évre csökkennek, a 

feladatok viszont sokasodnak. Úgy gondolom, hogy a ciklus végén már az is nagy eredmény, ha 

az intézményeinket fenn tudjuk tartani és zavartalanul működtetni. A gazdasági társaságok, 

beruházók elkerülnek bennünket. A lakosság elöregedőben van, a fiatalok nem maradnak 

helyben, nincs vonzereje a falunak. Bízom benne, hogy a településen élő emberek felelősséget 

vállalnak személyes életük és a közösség jobbá tételében. Én érdemi, célirányos, eredményes 

munkával szeretnék rászolgálni arra a bizalomra, amit a lakosság másodszor is megadott nekem, 

illetve az újonnan felálló képviselő-testületnek. 

 

 

Söjtör, 2016. április 25. 
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