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Nagy tisztelettel köszöntöm Szajol község megválasztott Képviselő-

testületének tagjait a bizottsági tagjelölteket, és nagy szeretettel minden 

kedves meghívott vendéget és jelenlévőt. 

 

Túl vagyunk a 2019-es önkormányzati választásokon. Először is köszönöm a 

Helyi Választási Bizottság lelkiismeretes, és kitartó munkáját, valamint 

köszönöm a szavazatszámláló bizottsági és delegált tagok  pontos, és hozzáértő 

tevékenységét a választás kapcsán A végeredmény már mindenki számára 

ismert. Képviselő-testületünk tagjai közül négy fő az előző ciklusban is 

elláthatta ezt a megbízást. Nekik külön gratulálok az újbóli megválasztásukhoz. 

Ők érezzék át azt a hosszú távú bizalmat, melyet a választópolgároktól kaptak. 

A két új képviselőtársunknak pedig azt kívánom, hogy úgy végezze munkáját, 

hogy ebben a megtiszteltetésben ők is részesülhessenek a jövőben. Szajol 

további sikereinek eléréséhez szeretném, ha jól működő, és kiegyensúlyozott 

munkakapcsolat jellemezné továbbra is a Képviselő-testület és a polgármesteri 

munkám közötti viszonyt.  

Engedjék meg, hogy itt és e helyen nyilvánítsam ki köszönetemet mindazoknak, 

akik szavazatukkal, támogatásukkal megtiszteltek, és így immár a negyedik 

alkalommal bízták rám a település vezetését. Köszönöm a bizalmat, melyet 

igyekszem a további munkámmal meghálálni. A személyemre leadott 1067 

szavazat, mely  az érvényes voksok 76,43%-át jelenti, arra bátorít, hogy az 

elkövetkezendő időszakban tovább dolgozzam településünk fejlődéséért, 

szépítéséért. Ez az eredmény jelzés, és utalás is egyben, hogy jó úton haladunk 

és tegyük ezt továbbra is, képviselőtársaimmal közösen. Itt kell megjegyezzem 

hogy személyesen, telefonon és facebookon, több mint 500-an gratuláltak 

nekem és a képviselő testületnek! 

 

Nyilvánosan szeretnék köszönetet mondani feleségemnek és családomnak, akik 

az előző ciklusok minden percében mellettem álltak jóban-rosszban egyaránt, és 

erőt adtak az elmúlt 13 év folyamán a nehéz időszakokban és az idei kampány 

során is. Egy csokor virággal köszönném meg ezt most itt Önök előtt.  

 

A továbbiakban polgármesteri programomat szeretném önökkel ismertetni. Az 

Önkormányzati kötelező feladatainkat törvények írják elő. Ezek betartásával 

célom, hogy településünk magas színvonalra juttatott működőképessége 

megmaradjon, biztosítani tudjuk a fejlesztéseinket, és a napi üzemeltetés 

folyamatos feltételrendszerét. Intézményeink működése és fenntartása 

alapfeladat, ezek mindig elsőrangú prioritást fognak élvezni a továbbiakban is. 
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Az egyik legfontosabb célok közé kell, hogy tartozzon a már felújításon átesett 

intézményeink  állagmegóvása.  

A frissen megépülő piac hasznosítására rendeletet kell alkotni, hogy mielőbb 

élővé váljon a szajoli piac. Így kulturált lehetőséget biztosítunk a helyi és 

környékbeli őstermelők részére, hogy a megtermelt áruik vevőre találjanak. 

A Tiszavirág Óvodában a még be nem fejezett tornaszoba megépítését folytatjuk 

a  pályázati kiírás és a vállalkozói szerződés szerint. 

 

 Még az idei esztendőben a közbeszerzési kiírásra kerülő Szajoli Holt-Tisza 

turizmus fejlesztése című pályázat megvalósítását megkezdjük és az erre a célra 

megnyert 60 millió forintot felhasználva egy megújított közösségi teret hozunk 

létre nemcsak a horgászni szeretők számára. 

 

A szeptember 30-án benyújtott bölcsőde építésére vonatkozó pályázatunk 

befogadást nyert. A további ezzel kapcsolatos döntések az új testület egyik fő 

feladatai közé kell hogy tartozzon.  

A magyar kormány által meghirdetett Magyar Falu Program pályázati kiírásait 

figyelembe véve járdák utak felújítását kezdeményezem az előző ciklusban 

megkezdett módon. 

Az adott évi költségvetés elfogadása szerint, az útalappal rendelkező utcáink 

aszfaltozását folytatni szükséges, a kritikus szakaszok mellé csapadékvíz 

szikkasztó árok kiépítéssel.  

A Mátyás király út kiszélesítését és forgalmi rendjének megváltoztatását szintén 

napirendi pontjaink között kell szerepeltetni. A megnövekedett számú 

személygépkocsik számára, további parkolók kialakításával tudjuk az ott 

közlekedőket segíteni.  

A Bekötő úton kialakult süllyedések felújítása is az asztalunkon lévő téma. 

Keresni fogjuk azon pályázati és financiális lehetőségeket, melyek segítségével 

az összes ilyen lakossági igény mihamarabb kielégítésére kerüljön. 

Ebben a ciklusban látom esélyét kerékpárút kialakításának Szolnok és 

Törökszentmiklós irányába. Az M4-es megépítésével kapcsolatosan ezen régi 

lakossági igény is kialakítható lesz és a bekerülési költség is így lesz majd 

lecsökkenthető településünk számára is elfogadható mértékre. 

 

A kiemelt célok közé tartozik továbbá a hulladékgazdálkodás feladatai közül az 

illegális lerakások felszámolása és megelőzése. Településtisztaságunk 

megőrzése, és növelése érdekében évente egyszer lomtalanítást szervezünk és a 

veszélyes hulladékgyűjtést is meg kell szervezni évente legalább egyszer. 
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A játszótereink eszközkészletének gyarapítása, a meglévők karbantartása mellett  

egy mezítlábas ösvény létrehozásával nem csak a gyermekek egészségét tudjuk 

megőrizni hanem a felnőtt lakosságét is. A bővítés során kültéri fittnesz park 

kiépítésével a Szajolban élők erőnlétének és fittségének megőrzését tudjuk 

biztosítani. 

 

Közterületeink, parkjaink gondozását tovább kell folytatni a közcélú 

foglalkoztatási program lehetőségeit maximálisan kihasználva, minél több 

embernek munkát biztosítva az észszerűség határain belül. Zöldfelületeink 

fásítását folytatni kell, az allergén virágú egyedek kivágása után őshonos 

növények telepítését végezzük, erdészeti szakember bevonásával. 

 

A KÖTIVIZIG bevonásával közös pályázat elnyerésével kívánjuk megoldani a 

holtág vízutánpótlásának szükségszerű gondját. 

 

Település szintű közbiztonságunk nagyon jónak mondható. A körzeti 

megbízottakkal, és a polgárőrséggel azon kell munkálkodni tovább, hogy az itt 

élők biztonságérzete minél jobb és nagyobb legyen. Ennek segítésére a kamerák 

számát növelni szükséges az üzemeltetést az önkormányzatnak kell biztosítania 

a polgárőrségtől átvett eszközökkel a hatékonyság jobbítása érdekében, hogy 

ezzel is csökkentsük az eltulajdonítások és a bűncselekmények számát. 

 

Munkahelyteremtés érdekében a meglévő vállalkozásokat segítjük. Támogatni 

kell az újonnan ide telepedni vágyókat, segítséget nyújtunk azok 

megerősödéséhez. A már meglévő helyi vállalkozásokkal, és azok vezetőivel, a 

kialakult jó kapcsolatot tovább ápoljuk, a vállalkozói szabadság tiszteletben 

tartása mellett. 

 

A civil szervezetek községünk mozgatórugói, továbbra is számítunk Szajolért és 

a Szajoliakért végzett munkájukra. Erőnkhöz mérten, továbbra is támogatjuk 

költségvetési bevételeinkből a rendezvényeiket, összejöveteleiket. Nemzeti 

ünnepeinket, községi rendezvényeinket hagyományőrző módon, a következő 

években is tisztelettel, és színvonalasan rendezzük meg. 

 

A több mint 10 éves Testvér települési kapcsolatainkat tovább kell ápolni, hogy 

minél több lehetőséget tudjunk biztosítani a Szajoliak, a Kászoniak 

találkozásához. 

 

A fent említett célkitűzéseket Szajol község gazdasági tervében konkrét 

feladatként megjelölve fogjuk kidolgozni, határidőket szabva a végrehajtást 

illetően.  
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Mindezen célok, és tervek mellett, a hétköznapi gondok sokaságát kell majd 

megoldanunk elsődlegesen. A pályázatok tekintetében minden lehetőséget meg 

kell ragadni, hogy Szajol tovább gazdagodhasson, fejlődjön az elkövetkező öt 

esztendőben.  

 

Köszönöm a Hivatal, és intézményeink vezetőinek, dolgozóinak eddig is 

áldozatkész, pontos munkáját, és kérem Őket, továbbra is lelkiismeretesen, 

pontosan teljesítsék feladataikat, tekintsék célkitűzéseimet magukénak, és a 

végrehajtásban legyenek partnerek. Hiszek az összefogás erejében, és vallom, 

hogy összefogva, közös és kitartó munkával sok probléma megoldható. 

 

Az előttünk álló időszakra választottam egy mottót, így hangzik: 

 

„ Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak tudod, 

Amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod, akivel csak tudod, ameddig 

csak tudod.” (John Wesley) 

 

Ezen gondolatokkal kérem a programom elfogadását, képviselőinket pedig arra 

kérem, hogy támogassák közös céljaink megvalósítását, megvalósulását. 


