
„Összefogás a nyugodt fejlődésért”

Az Összefogás Szigethalomért Egyesületet olyan polgárok hozták létre, akik Szigethalom
város sorsát szívügyüknek tekintik. Szeretnék pártsemlegesen, pártoktól függetlenül
alakítani a település életét és fejlődését. Az egyesület a választásokon Fáki Lászlót, a jelenlegi
polgármestert támogatja.
Polgármesterünk az Önök támogatásával 25 éve szolgálja azt a települést, ahol született.
Városunk minden kisebb és nagyobb problémáját, valamint lehetőségeinket is ismeri. Nem
ígér lehetetlent, tevékenységét az eddig elvégzett munka hitelesíti. A mögöttünk lévő első 5
éves önkormányzati ciklusban az Összefogás Szigethalomért önkormányzati képviselőivel
együtt irányította a várost. Tekintsük át, hogy ebben a ciklusban az ígéretekből mit sikerült
megvalósítani.

Amit ígértünk és már eddig elértünk:Amit ígértünk és már eddig elértünk:

Újra megnyílt az önkormányzati üdülő Fehér Gém néven, a Dunaszigeten, ami
plusz bevételt jelent az önkormányzat számára.

visszanézhető az interneten, ezzel is biztosítva a nyilvánosságot.

A rendszeresen megrendezett fórumokon folyamatos volt a kapcsolattartás a

Megszüntettük az előző ciklusban kötött felesleges átalánydíjas szerződéseket.

A Nebuló Közétkeztetési Intézmény létrehozásával nemcsak saját intézményeink
ellátására, hanem piacra is termelt az iskolai konyha, ezzel plusz jövedelmet
termelve a városnak.

A közlekedés területén:

A kisebb munkák esetében előnyben részesítettük a helyi vállalkozásokat.

Az önkormányzati munka és a nyilvánosság területén:

A képviselő-testület és bizottságai rendes üléseiről felvétel készült, ami bármikor

A helyi gazdaság fejlesztés területén:

A képviselők elérhetősége és fogadóórái rendszeresen megjelentek a Szigethalmi
Híradóban.

A képviselők az egész ciklus alatt csak költségtérítést kaptak.

Az önkormányzati vagyon bérbeadásával, fejlesztésével növeltük a város bevételeit.

Folyamatosan - a pályázatokat is kihasználva - útfelújításokat hajtottunk végre.
Nyolc kilométer hosszan lettek felújítva útjaink.

vállalkozókkal, a civil és sportszervezetekkel.

Adócsökkentéssel és adókedvezményekkel támogattuk a vállalkozások
letelepedését és fejlesztéseit.



Teljeskörűen felújítottuk a Szigethalmi Széchenyi István általános Iskolát.
Kicseréltük a nyílászárokat és felújítottuk a vizesblokkokat a Sárga és Zöld
óvodákban.

A közlekedés területén:

Több helyen forgalomlassító küszöböket (fekvőrendőr) helyeztünk el a
balesetveszélyes pontokon. A lakóutcákban pedig lakossági közreműködéssel
létesítettünk ilyeneket.

Felújítottuk az Egészségház körüli parkolókat és újat hoztunk létre a Posta és az
iskola mellett az Aradi utcában.

A Mű úton – a Volán pályaudvarnál – megépítettük a gyalogátkelőt.
Fejlesztettük a csapadék szikkasztó rendszereket, így sikerült megszüntetni a
Temesvári és Kossuth Lajos utca sarkán állandóan létrejövő tavat.

Az oktatás területén:

Megszüntettük a Szociális Intézmény beázását.

Közbiztonság területén:

Befejeződött a Hegedüs Géza Városi Könyvtár belső felújítása.

Intézményi és közterületi térfigyelő rendszert hoztunk létre.

További játékokat helyeztünk el a Dunasori játszótéren.

Pályázati segítséggel két új támogató buszt vásároltunk a Szociális Intézmény
részére.
Felújítottuk az Egészségházat.

Háromszorosára növeltük a civil- és sportszervezetek támogatását.

Kazánokat cseréltünk és új napelemrendszereket hoztunk létre intézményeinkben.

Kultúra és sport területén:

Elindult a Sportpálya fejlesztése. Elkészült a kerítés és egy 20x40 méteres
műfüves pálya, valamint folyamatban van a nagypálya felújítása is.

Korszerűsítettük és bővítettük a Szigethalmi Széchenyi Iskolában lévő konyhát.

Az Élelmiszer Bankkal együttműködve, folyamatosan osztottunk és gyűjtöttünk
élelmiszert a rászorulóknak.

Szociális területen:

Bővítettük a Helytörténeti Gyűjtemény épületét.

Játszótérré fejlesztettük a Jókai teret.

Új autót vásároltunk és irodát nyitottunk a polgárőrségnek.
Növeltük a polgárőrség támogatását.

Teljes közvilágítás korszerűsítés hajtottunk végre és növeltük a világítótestek
számát.

Ezek a már megvalósult igéreteink!



Amikor a sikerekről és a megvalósított eredményekről beszélünk, az
őszinteséghez tartozik, mi az amit minden erőfeszítésünk ellenére sem
sikerült megvalósítanunk ígéreteinkből.

A Dunaparti sétányt nem sikerült felújítani, mert többszöri ígéret ellenére nem
történt ilyen jellegű pályázat kiírása.

Nem sikerült elkészíteni egy 10 éves stratégiai programot, mert a lakosság
részéről az aktivitás nagyon alacsony volt.
A Mű úton előkészítettük a járda folytatásához szükséges anyagokat, de pályázati
lehetőség elhúzódása miatt nem sikerült a beruházást véghezvinni ebben a
ciklusban.
A lakossági önerős járdaprogram, a lakosság passzivitása miatt nem hozta meg a
várt eredményeket.

A szigetszentmiklósi önkormányzattal való együttműködésben kezdeményezzük a
Kakukkfű utca rendezését.

Régi temető emlékparkká alakítását, kis játszótérrel a szomszédságban.

Tovább fejlesztjük a Szabadkai utcán már létrehozott erdei sétányt. Célunk, hogy
az önkormányzat a tulajdonjogot is megszerezze a területre.
Eddig az állatvédelem területén a felelős állattartás elősegítésére írtunk ki
pályázatokat, ebben a ciklusban tervezzük kutyafuttató kialakítását is.
Ebben a ciklusban kiépítjük a Dunaparti sétányt.

Figyelemmel kísérjük és együttműködünk az állami szervekkel a Mű úti HÉV
átjáró mielőbbi átalakításában.

Megépítjük a már megterveztetett gyalogátkelőket a Szigethalmi Szent István
Általános Iskola Szabadkai utcai épülete és a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola elé.

Az állammal és a helyi szolgáltatóval egyeztetve megoldjuk a zöldhulladék háztól
való elszállítását.

Saját és pályázati forrásokra támaszkodva folytatjuk az útjaink folyamatos
karbantartását.
Megvalósítanánk a Széchenyi, Homok, Szabadság, Nefelejcs utcák járdával való
ellátását, a közlekedés biztonságának növelése érdekében.

Azt is tudjuk, hogy nagyon sok még a tennivaló. Ezért készítettük el a nyugodt
fejlődéshez szükséges programpontjainkat. Amennyiben ismét lehetőséget
kapunk a város vezetésére, akkor az alábbiakat szeretnénk megvalósítani:

Új P+R parkolókat és bicikli tárolókat hozunk létre, hogy minél többen használják
a tömegközlekedési eszközöket.

A Mű úti járda tovább építését, melyhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetéshez már
elbírálás alatt van a pályázatunk.

Tovább folytatjuk a sportpálya megkezdett fejlesztését. Nem csak a focinak,
más sportok számára is szeretnénk lehetőséget teremteni.

A Helyi Építési Szabályzatban lévő Ipari és Gazdasági-Kereskedelmi Övezetek
minél előbbi átalakulását, hogy ezzel is növekedjen a város saját bevétele.

Felújítjuk az Iskola utcai játszóteret. Bekerítjük és felújítjuk a rajta lévő
kosárlabdapályát.

Terveink a következő ciklusra!



Kérjük, ha egyetért törekvéseinkkel, egyik szavazatával támogassa az
polgármesterjelöltjét, , és

másik szavazatával az önkormányzati
képviselőjelöltjét!

Összefogás Szigethalomért Egyesület Fáki Lászlót
Összefogás Szigethalomért Egyesület

Számítunk Önre, mert mindez csak összefogással sikerülhet!

Csurcsiáné Török Ilona

Novákné Kiss Viktória


