Előterjesztés
Szajol Községért Kitüntető Díj odaítélésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szajol Községi Önkormányzat 11/2010. (VII. 20) rendeletének 6. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján, 2013 évben, a Szajol Községért Kitüntető Díjra Szöllősi József
polgármestert javaslom.
Szöllősi József tősgyökeres szajoliként több évtizede tevékenykedik a település
közéletében. 1995-től 1999-ig a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában végezte
munkáját, mint pedagógus, majd 1999 és 2005 között a Fa-Centrum alkalmazottja volt.
2005-től 2006 októberéig a MÁV-REC Kft-nél dolgozott.
1994 és 2002 között 2 cikluson keresztül vett rész az önkormányzat
képviselőtestületének tagjaként a helyi közügyek irányításában, majd 2006 októberétől
már mint a település polgármestere folytatta tevékenységét.
2010 október 1-jén a település lakossága elsöprő többséggel szavazott neki ismételten
bizalmat és választotta meg újra a település első emberévé.
Munkássága alatt a település fejlődése új lendületet vett. Felépült az új iskolaépület,
teljesen újjászületett a helyi közösségi ház és könyvtár, a Vasutaskör épülete, új
nyílászárókat kapott a Szent István király úti óvodaépület, és végre megnyugtatóan
megoldódott a régi szeméttelep rekultivációja is.
Vezetésével teljesen átalakult és megszépült a szajoli Holt-Tisza környéke, a
horgászversenypálya és a homokfoci pálya kialakítása lehetővé tette, hogy évről évre
egyre többen látogassák meg a települést, egyre többen tölthessék itt aktívan a
szabadidejüket.
Mint egykori aktív sportoló rengeteg időt és energiát áldozott a település sport és
szabadidős programjainak megszervezésére, támogatására. Polgármestersége idején
vált hagyománnyá a községben a minden év júniusának utolsó szombatján
megrendezésre kerülő Falunap, ahol az elmúlt években neves művészek sora
szórakoztatta a lakosokat. Szintén hagyomány lett a Mindenki Karácsonya elnevezésű
rendezvény, ahol a gyerekek és felnőttek közös karácsonyfa mellett köszönthetik
minden év decemberében a szeretet ünnepét, illetve a legkisebbek örömére megkezdte
működését a Mikulás Kuckó is.
Közéleti tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított az idősebb korosztályra is,
amelyet a most már minden évben, hagyományosan megszervezett Idősek Napja
rendezvény sikeres fogadtatása is alátámaszt.
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Többek között az ő jó szervező és kapcsolatteremtő képességének köszönhető, hogy a
település apraja-nagyja láthatta Szajolban, élőben a Ferencváros labdarúgó csapatát és
a Magyar Öregfiúk válogatottat is.
Aktív polgárőrként hozzájárult ahhoz, hogy Szajol község az átlagnál biztonságosabb
és élhetőbb településsé váljon.
Munkája során a múltban és a jelenben is fontos tényezőként jelent meg a településen
működő civil szervezetek támogatása, az önkormányzat és a társadalmi szervezetek
együttműködésének maximális biztosítása. Az egyik legnagyobb siker, hogy a helyi
Vöröskereszt közreműködésével Szajol község az országban elsőként kapta meg a
Humanitárius Település címet, ugyanakkor mind az óvoda, mind az iskola a
Vöröskeresztes mozgalom bázis intézményévé vált.
Polgármestersége alatt az önkormányzat elnyerte az „Ifjúságbarát önkormányzat”
címet. Bővítette a település nemzetközi kapcsolatait, hiszen idén már 5 éve annak,
hogy a település vezetőjeként a romániai Kászon településsel aláírta, az ausztriai
Neumarkt am Wallersee településsel pedig megerősítette az együttműködésről szóló
megállapodást.
Hívő katolikusként és az egyház világi képviselőjeként oroszlánrészt vállalt abban,
hogy a keresztény értékek a település valamennyi lakójához eljuthassanak. Példa
értékűen pozitív kapcsolatrendszert épített ki mind a katolikus, mind a református
egyházzal, amelyek valamennyi nemzeti ünnepen, községi megemlékezésen,
közösségi megmozduláson képviseltetik magukat, karöltve a világi vezetéssel.
Együttműködésüknek is köszönhető, hogy 2008-ban a településen járt a Szent Korona.
Hivatali tevékenysége mellett a magánéletében is a keresztény és világi értékek
elkötelezett híve. 2 gyermek édesapja, felesége, mint óvónő, szintén a helyi közösséget
szolgálja.
Mindezek alapján javaslom részére a díj odaítélését.

Szajol. 2013. március 11.
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