„Nekem Félegyháza jelenti apámat, az ő derűjét, és anyám simogató kezét….”
Móra Ferenc e szép megnyilatkozása városunkról az, ami számomra inspirációt és
késztetést jelent arra, hogy erőmnél, tudásomnál fogva egy olyan várost teremtsünk,
aminek lakói nemcsak élnek itt, hanem otthonuknak tekintik azt. Kiskunfélegyháza
legyen olyan hely, ahova érdemes letelepedni, ahol érdemes itthon maradni. A város
legyen képes a polgárait munkával, lakással, oktatással, egészségügyi ellátással
kiszolgálni olyan szinten, hogy gyermekeink is itt akarjanak majd családot alapítani.
Az elmúlt 4 évben élesen elkanyarodtunk az élhető város ideáljától.
Meghonosodott a munkahely és a családtagok iránt érzett féltés mellett a félelem
ezek elvesztése miatt. A városnak újra élővé kell válnia az elmúlt 4 év tetszhalott
állapot után. A város lakóinak, akik még maradtak, munkahely kell!
Ennek megvalósításához nem elég csupán megfelelő gazdasági környezetet,
kiterjedt szociális ellátórendszert, pezsgő kulturális és sportéletet létrehozni, ehhez
hiteles városvezetőre, nyugodt közéletre és szakértő hivatali stábra van szükség.

BEVEZETŐ
Annak érdekében, hogy megtaláljuk a helyes utat a városfejlesztési elképzeléseink
kialakításánál fontos, hogy megfelelő képet kapjunk Kiskunfélegyháza jelenlegi
helyzetéről, lehetőségeiről és esetleges hátrányairól.
Kiskunfélegyháza történelme során mindig, mint mezőváros élte napjait. E
hagyomány mentén vált azzá a várossá, amit az ország megismert, amit Petőfi
megénekelt.
Az elmúlt évszázad 50-es éveitől jelentős iparfejlesztés volt a városban, mely csak
az elmúlt 2 évtizedben vesztett jelentőségéből. A XX. század végére a város iskolái
erre a két fő területre rendezkedtek be a képzésükkel. Kiskunfélegyháza különlegesen
jó adottságokkal rendelkező város, mely lehetőségek kiaknázására a jelenlegi
városvezetés képtelen volt, a feladat a miénk, hogy éljünk ezekkel.














ELŐNYÖK
Többszörös közlekedési csomópont. Mind a
vasútvonalak,
mind
a
közutak
kereszteződésében található.
Távol van a Tisza évente megjelenő áradásainak
hatásaitól.
Oktatási központ a város, hiszen nemcsak
középiskolái, de még az általános iskolái is
vonzzák a könyék településeiről a diákokat.
A város több iskolányi pedagógus tartalékkal
rendelkezik. A pedagógusok magasan képzettek.
A város kistérségi központ volt, ma pedig járási
székhely.
A város élvezi Kecskemét és Szeged közelségét.
A városban jelentős fémmegmunkálási kultúrával
és iparral rendelkezik.
A városban a mezőgazdasági oktatás országos
hírű.
A város klímája közel mediterrán. Magas a
napsütéses órák száma éves átlagban 1250
feletti.
A város óriási, több ezer fő befogadására
alkalmas sportcsarnokkal rendelkezik.
Nagy hagyományokkal rendelkezik a szabadföldi
és fóliás kertészeti zöldségtermesztés terén.
A városban a feldolgozó ipar számára hatalmas
kiaknázatlan területek várják a befektetőket.
Az országos informatikai gerinchálózat mentén
fekszik. Az infrastruktúra szabadon bővíthető.













HÁTRÁNYOK
Az oktatási intézményeket a jelenleg is
regnáló városvezetés évek hosszú
munkájával igyekezett a parciális
érdekei érvényesülése, érvényesítése
miatt visszabontani.
A város lakosságával elhitették, hogy
nincs jövő, és csak a központi hatalom
különleges kegye miatt kaphatnak
képességeiket messze alulmúló munkát.
A
közigazgatás
egypártrendszerű
befolyásolása. A cél nem a problémát
megoldani, hanem a főnököt túlélni.
A polgármesteri hivatal magas szakmai
szintű tudással rendelkező hivatalnokait
csak a munkahely elvesztése miatti
félelem motiválja.
A város vezetés jelenlegi állapotában
képtelen a gazdaság megerősödésének
feltételeit megteremteni.
A város intézményire vonatkozóan
nincsenek közép és hosszú távú
fejlesztési tervek.

A MEGOLDÁS, AJÁNLAT KISKUNFÉLEGYHÁZA POLGÁRAINAK:

A Kiskunfélegyházán is tapasztalt drasztikus lakosságszám csökkenés több tényező
együttes hatásának eredménye, így az elhibázott kormányzati intézkedések mellett a
városvezetés felelőssége is felvetődik. Az országosan ismert kedvezőtlen demográfiai
folyamatokon túl a kiskunfélegyházi munkahelyek hiánya, a külföldre elvándorlók
sokasága eredményezte azt, hogy mára 30.000 alá csökkent a városunkban élők
létszáma.
Olyan várost szeretnék, ahol a helyi szociális ellátások révén a kisgyermekesek
lakáshoz jutását kiemelten támogatjuk, melyet a bérlakás program kiterjesztésével,
prioritásainak áthangolásával érünk el. E program keretében arra törekszünk, hogy
megteremtsük a fiatal családok - ifjú házasok, regisztrált élettársak - első lakáshoz
jutásának feltételeit.
A jövőben a hátrányos helyzetben élők mindennapjait ingyenes bölcsődei ellátással
segítjük, a felmerült igényeknek megfelelően új és korszerű bölcsődét építve a
következő öt évben tovább növeljük Kiskunfélegyházán a bölcsődei ellátási férőhelyek
számát. Az új férőhelyek kialakításánál - amennyiben szükséges - magánbefektetők
bevonását is igénybe vesszük, továbbá támogatni kívánjuk a helyi családi napközik
létrehozását és működtetését.
A hátrányos helyzetben élők, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelő szülők
és az idősek számára kiszámítható, széles körű szociális ellátórendszert biztosítunk az
elkövetkező években. A jelenlegi intézmények infrastruktúrája ugyan kielégítőnek
mondható, a szakmai munka példás, ám a vezetői kinevezéseknél - hasonlóan más
közigazgatási posztoknál- a politikai motiváció tetten érhető. A kialakult helytelen

gyakorlaton változtatunk, újra a szakmaiságot és a rátermettséget részesítve
előnyben az intézményvezetői pályázatoknál.
A Kiskunfélegyházán élő fiatalkorúak több mint 30%-a, 1795 fő gyermek „csonka
családban” nevelkedik. Képviselői munkám egyik sikerének tekintem, hogy a
gyermeküket egyedül nevelő szülők számára sikerült kedvezményt beépíteni a város
szociális rendeletébe. Erre építkezve, a következő öt évben város által működtetett
intézmények – fürdő, múzeumok – adta lehetőségeket további kedvezményekre
váltjuk, ezáltal az új szociális támogatásokat a nyugdíjasok, a nagycsaládosok is
igénybe vehetik. A jelenlegi helyi támogatási formákat, így az újszülöttek és a
sokgyermekesek támogatását minden jogosult számára elérhetővé tesszük, és
fenntartjuk a következő öt évben is. Azoknak a családoknak, ahol a nyári iskolaszünet
alatt a gyermekek felügyelete nehézséget okoz, önkormányzati nyári napköziket
szervezünk, ahol a tartalmas időtöltés mellett a rászoruló diákok kedvezményes
étkeztetéséről is gondoskodunk.

Nem hagyhatjuk, hogy iskoláink sorsáról a fejünk felett, nélkülünk döntsenek! A
város jövője múlik azon, hogy miként gondoskodunk az új nemzedékekről! A
jobboldali városvezetés amilyen könnyen lemondott a kórházunkról, olyan felelőtlenül
adta át működtetésre az államnak a város általános és középiskoláit. A város
iskoláiban a vezetők kinevezésekor sem a szakmai ajánlásokat, sem a város érdekeit
nem veszik figyelembe, politikai motivációk mozgatják azokat, melynek helytelen
gyakorlatát a jövőben meg kell szüntetni.
Sokan nem is tudják a választópolgárok közül, hogy évente 400 millió forintot
meghaladó összeget fizetünk olyan – állami fenntartásba került – helyi intézmények
működésének biztosításához, melyek munkájára cseppnyi rálátásunk sincs.

Fontosnak tartjuk, és a következő 5 évben az indokoltság és a jelenlegi állapotok
figyelembe vételével ösztönözzük az iskolák tornatermeinek fejlesztését, a
mindennapi testneveléshez szükséges tárgyi feltételeket megteremtjük az összes
intézményben. A Móra Ferenc Gimnázium teljes rekonstrukciója, a Platán Általános
Iskola és a Dózsa György Általános Iskola teljes korszerűsítése sürgető feladat, mely
beruházások előkészítését a szükséges tervek elkészítésével már 2015-ben
megkezdjük.
A korszerű oktatási rendszerhez nemcsak az épületek állapota, hanem az ott
dolgozók szakmai hozzáértése, elhivatottsága is hozzájárul. A kiskunfélegyházi
pedagógusok az elmúlt években a bizonytalan és sokszor átláthatatlan oktatási
reformok ellenére példásan teljesítettek. A jövőben kiemelt figyelmet kap a
pedagógusok anyagi, erkölcsi elismerésére, melynek új rendszerét alakítjuk ki és
működtetjük a következő öt évben az érintettek széles körének bevonásával. A
pedagógusok

elismerése

mellett,

azzal

párhuzamosan

a

legtehetségesebb

kiskunfélegyházi diákok továbbtanulását új ösztöndíj-rendszerrel segítjük, melyben az
első helyi munkahely megszerzése mellett a további szakmai előmenetel
biztosításához is hozzá kívánunk járulni.
Speciális és fontos közoktatási feladat a fejlesztésre szoruló és fogyatékkal élő
gyermekek szakszerű képzése. A jelenlegi oktatási rendszer nem képes helyén kezelni
a problémát finanszírozási nehézségekre hivatkozva. Ennek feloldása a mi feladatunk,
nem hagyjuk, hogy más vidéki városokba vagy akár a fővárosba kelljen járatni a
gyermekeket csak azért, mert helyben nem vagyunk képesek a megfelelő szolgáltatást
biztosítani.

Az egyébként is súlyos forráshiánnyal küszködő egészségügy helyzetét
Félegyházán újabb és újabb téves önkormányzati döntések súlyosbították az elmúlt
négy évben. Célunk, hogy helyben tudjunk korszerű, aktív betegellátást biztosítani
Önnek, melyet az egészségügyi infrastruktúra átalakításával, ésszerű és hatékony
ellátórendszer kialakításával érünk el.
A szocialista kormányzás alatt létrehozott korszerű rehabilitációs részleg
szolgáltatásainak további fejlesztési lehetősége a szomszédos fürdő révén elmaradt,
sőt, az ellátás további részekre szakadt, összességében a városi egészségügyi
viszonyok romlottak az elmúlt években.
A jövőben az orvosi ügyelet elhelyezését és az azt ellátó szakorvosi team létszámát
felülvizsgáljuk, a Hunyadi utcában működő ügyeletet a kórház jelenlegi épületébe
visszahelyezzük. Az egészségügyi ellátásért felelős szakszemélyzet létszámát bővítjük
a gyermek és felnőtt rendelés esetén egyaránt, annak érdekében, hogy a kialakult
hosszas várakozásoknak elejét vegyük a következő években.

A helyben megvalósított beruházások kivitelezésekor prioritást kapnak a
kiskunfélegyházi vállalkozások és azok, akik ide települnek. A közbeszerzések révén
minden törvényes eszközt felhasználunk, hogy helyi cégek kapjanak megbízást,
munkát adva a kiskunfélegyháziaknak, a kivitelezők így itt fizetnek majd adót, és a
megtermelt jövedelmet is városunkban költik el a vállalkozások és munkavállalóik. A
következő években hatékony városmarketinggel tesszük vonzóvá településünket a
beruházók számára. A már kialakított testvérvárosi kapcsolatok felhasználásával

nemzetközi befektetői kapcsolatokat keresünk, melynek kiaknázása és gyakorlatba
átültetése máig kihasználatlan, kézenfekvő lehetőség.
A Polgármesteri Hivatal beruházási csoportját olyan szakemberek bevonásával
segítjük az elkövetkezőkben, akik mind a marketing mind a településfejlesztés terén
tapasztalattal bírnak. Az ő feladatuk az önkormányzat és a helyi vállalkozások
pályázati lehetőségének felkutatása, támogatása.
A közmunkaprogram keretein belül csaknem 400 kiskunfélegyházi dolgozik idén
városunkban. A közmunkaprogram lehetőségeit továbbra is kihasználva olyan termelő
és látható feladatot adunk a programban résztvevőknek, ami hasznot hajt a városnak,
ezáltal a befektetett önkormányzati és állami forrást készpénzre váltjuk a
foglalkoztatás biztosítása mellett.

Új kerékpárutak révén kapcsoljuk be a település vérkeringésébe külterületi
városrészeinket, mely az Aranyhegy, Halesz és a Zöldmező városrészek lakói felé régi
adósságunk. A belterületi kerékpárutak közül a Bercsényi utcai szakasz megépítésére
kerül sor az elsők között, így a terveink szerint már 2015-ben megkezdődnek a
kiépítés előkészítő munkálatai. A kerékpárút építést Bugac és Tiszaalpár felé vezető,
elsősorban turista és sportcélú szakaszok megépítésével térségi együttműködéssel
kívánjuk folytatni, e beruházásokra azonban csak a szükséges városi szakaszok
megvalósulását követően lesz lehetőségünk az évtized végén.
Célunk, hogy a belterületi gyalogutak megújuljanak, épüljenek tovább. Az
önkormányzat által támogatott járdaépítéshez kapcsolódó támogatás fenntartásával
ösztönözzük a jövőben is az erre irányuló lakossági beruházásokat.

A Felső temetőn átvezető út és járdaszakaszok egyaránt felújításra szorulnak, a
sírkertjeink ez irányú fejlesztését az elsők között hajtjuk végre.
Ugyan részsikereket értem el az önkormányzatban a mozgáskorlátozottak
parkolóhelyeinek kialakításánál - pl. a nagyposta épületénél -, ám ezek számának
növelésére továbbra is szükség van, elsősorban a közintézmények és az egészségügyi
ellátók közvetlen környezetében.
A szennyvízcsatornázást követően kialakult kaotikus útviszonyokat megszüntetve
teljes körű útrehabilitációt hajtunk végre a jelentős forgalmú utcákban. A Molnártelep
bevezető útjának szélesítésére az önkormányzat részvételével és az ott működő
vállalkozások partnerségével kerülhet sor. A kezdeményezés sikere esetén a város
más útjaira is kiterjesztjük az együttműködés alapú útfelújításokat és az egyéb
közterület felújításokat.
Az elmúlt évek rossz gyakorlatát megtörve a következő 5 évben a szilárd
útburkolattal nem rendelkező utcákat lakossági önerő bevonásával leaszfaltozzuk, de
a tervezői munkákkal a fejlesztéseket előkészítjük.
A városi fenntartású utak rendszeres karbantartására pluszforrást biztosítunk, a
külterületi utak vonatkozásában a meglévő géppark célzott fejlesztésével
rendszeressé tesszük ezt, melyhez partnerséget kérünk a gazdálkodóktól, így
biztosítva a dűlőutak járhatóságát egész évben.
Az esővíz elvezetők rendszertelen tisztítása és azok hiánya jelenleg városszerte
probléma. A városi csapadékvíz elvezető hálózatot 2015-ben felülvizsgáljuk, 3 éven
belül a feltárt hibákat és hiányzó szakaszokat megújítjuk és pótoljuk, a fenntartást a
lakosság bevonásával alakítjuk ki annak érdekében, hogy elkerüljük a belvizek
megjelenését, közösen védve ingatlanainkat a károktól.

A közterület felügyelői státuszt és létszámot megerősítjük, két éven belül hatékony
városrendészetet hozunk létre, mely olyan jogosítványokkal rendelkezik majd, melyek
hatékonyak a bűnmegelőzés terén. A városrendészet, mint új hatékony önkormányzati
szervezet a rendőrség munkájának segítésére jön létre. A városrendészek jogosultak
lesznek a térfigyelő kamerák kezelésére, a közterületen elkövetett szabálysértések
megelőzésére és kivizsgálására, a tetten értekkel szembeni intézkedéstételre.
A közvilágítás fejlesztése az elmúlt időszakban leállt városunkban. Mind
külterületen, mind a belterületi utcákon és tereken új lámpatestek elhelyezésére van
szükség a közbiztonság, a közlekedésbiztonság, és a bűnmegelőzés javítása céljából.
A polgárőrség jelenlegi támogatását fenntartjuk a jövőben is, az ő önkéntes
munkájuk megbecsülést és köszönetet érdemel!
Elindítjuk 2015-től a Félegyházi Térfigyelő Programot. A tervezett fejlesztés
keretében

olyan kamerarendszert

építünk ki a

lakótelepeken, melyek a

bűncselekményekkel már fertőzött területeken és a lakossági igények szerinti is
fontosnak tartott helyszíneken felállítva járulnak hozzá a jövőben a közbiztonság
fokozásához. A drogterjesztők ellen a jelenleginél határozottabb fellépés szükséges a
jövőben, az illegális szerekről és azok használatáról, veszélyeiről új prevenciós
felvilágosító programot indítunk, melyben az érintett ifjúságot városrészenként, mint
helyi szervező csoportot vonjuk be. A város közlekedésbiztonságát fejlesztve a
forgalmas útszakaszokon sebességmérőket helyezünk el, illetve forgalomlassítókat
alkalmazunk nagy terheltségű utcákban minden olyan esetben, ahol a szakemberek
mellett a kezdeményezést az ott élő lakosok többsége is támogatja és elfogadja.

A jövőben szigorúan ellenőrizzük a játszótéri dohányzást és a közterületi
alkoholfogyasztást, valamint rendeletet alkottunk arról, hogy nem engedünk több
kocsmát nyitni a városban, és korlátoztuk a már meglévők nyitva tartását is.
Tudom, minden rendelet annyit ér, amennyit be lehet tartatni belőle, ezért a
szabályok betartatásáért mind a városi rendőrséggel, mind a közterület felügyelettel
együttműködve még szigorúbban fogjuk ellenőrizni a jövőben az apróbb, de mindenki
számára zavaró közterületi szabálysértéseket, minden év végén felülvizsgálva és
szükség szerint átszervezve az ellenőrzések rendjét.

A

hulladékgazdálkodás

újragondolása

elkerülhetetlen

feladata

lesz

az

önkormányzatnak az elkövetkezőekben. A környezetterhelés kialakult gyakorlatának
megváltoztatásában elkötelezettek vagyunk.
A meglévő hulladékudvar kapacitásának növelését biztosítjuk 2 éven belül, annak
aktívabb használatára ösztönözve a város lakóit.
A szelektív hulladékgyűjtés terén teljes reformra van szükség. A jelenlegi „szigetes”
megoldást házhoz érkező begyűjtéssel kívánjuk felváltani. Az új rendszerben a
jelenlegi, elhanyagolt közterületi gyűjtőhelyek által generált folyamatos lakossági
reklamációk megszűnnek, hatékony és szakszerű hulladékkezelési mód kerül
bevezetésre Kiskunfélegyházán.
A zöldhulladék begyűjtését a jelenleginél átgondoltabban és több alkalommal
végeztetjük a jövőben. A felhalmozódott zöldtömeget gazdasági célokkal hasznosítjuk.
Az önkormányzat szerepének fontosságán túl, a lakókörnyezet rendben tartásához
a lakosság partnerségére is szükség van. Ennek egyik eleme a „Tiszta udvar, rendes

ház” program újraélesztése, a saját környezetükért legtöbbet tevő félegyháziak
munkájának elismeréséül.
Új, sokszínű, különféle energiatermelő szolgáltató telepek, biomassza-erőművek,
fagáz előállító hőközpontok, szélerőművek kialakítását készítjük elő és valósítjuk meg,
amelyekkel elektromos áramot és melegvizet állíthatunk elő.

A

város

gazdasági

helyzetének,

stabilizációjának

egyik

sarokköve

az

ingatlanvagyonunk ésszerű hasznosítása.
Az üresen álló, leromlott állapotú középületek nemcsak bántó „látványosságot”,
hanem jelentős bevételkiesést is jelentenek a városnak. A romokban heverő sporttelep
területének építési telekként való hasznosítása, a volt SZTK épületének kereskedelmi
célú értékesítése kézenfekvő elképzelés. Az Innovációs Központ kongó üressége is azt
üzeni nekünk, hogy bizony az eltelt években nem fordítottak kellő figyelmet a
közvagyon kezelésére. A fürdőszálló és a strand épületkomplexumának hasznosítása
nem tűr halasztást.

Az ipari parkunkba ugyan települtek vállalkozások, de

kihasználtsága töredéke az elvárhatónak.
A korosztályom számára a kemencei táborban eltöltött vakáció jelentette a nagy
kalandok idejét, ez sokunk gyermekkorának meghatározó élményé volt. Mára a tábor
szinte teljesen megsemmisült, a hely az enyészeté lett. Be kell látnunk, hogy az
utóbbi évek félmegoldásai már nem segíthetnek, a jövőben átgondolt fejlesztési és
működtetési stratégia szerint kell cselekednünk, és újjá kell építenünk a tábort!
A városi repülőtér fenntartásában és hosszú távú hasznosításában új
szemléletmódra van szükség az elkövetkező években, mely csak az érintettek széles

körének bevonásával, konszenzusos úton vezethet eredményesebb működéshez,
ebben elengedhetetlennek tartjuk a lakosság véleményének megismerését.
A népszerű havi vásárok megérdemelnek egy infrastrukturális szempontból
megújult területet, ezért a vásárteret és közvetlen környezetét ennek érdekében
rehabilitáljuk, és az igények szerint fejlesztjük tovább az elkövetkező években.
Az önkormányzati földvagyon hasznosításának átgondolásával a bérletből
származó bevételeink jelentősen növelhetőek.
A nem lakáscélú ingatlanjaink hasznosításakor a piac diktálta árképzést
alkalmazzuk.

A

nagyszámú,
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nem

frekventált

elhelyezkedésű kiadatlan önkormányzati üzlethelyiség indokolttá teszi, hogy ezek
bérleti díjainak mértékét felülvizsgáljuk.

Kiskunfélegyházához való kötődésünk, identitástudatunk alapvető motívumai a
város híres szülötteinek üzenete, a jövő nemzedékei számára állított példamutatása.
Ehhez kell ragaszkodnunk, az általuk kikövezett utat követni, megőrizni
hagyományainkat. Újraéleszteni népszerű rendezvényeinket, és újabbakat létrehozni,
hogy az itt élőknek több alkalmat teremthessünk közösségi életünk aktívabbá
tételére. Olyan programokat szervezni, ahol nemcsak egymással találkozhatnak, de
egy időben szórakozhatnak is és ismereteket szerezhetnek a kultúra különböző
területéről.
Új, állandó otthont teremtünk a Holló László Képzőművész Kör tehetséges helyi
művészeinek a Petőfi házban. A „Miénk itt a tér” rendezvényeinek megvalósításához

kézzelfogható segítséget nyújt a város, a Városalapítók napja és a Május 1-jei
programoknak visszaadjuk régi rangját és helyszíneit.
A kulturális élet támogatásához fontos, de nem elégséges az aktív jelenlét a
közélet szereplőitől. A képviselői munkám megkezdésekor tett vállalásom nyomán, az
első tiszteletdíjam teljes összegét a kiskunfélegyházi kultúra támogatására fordítom,
és erre buzdítom a testület többi tagját is!

A város közösségi életének mozgatórugói az aktív civil szervezetek. A civil
szervezetekkel történő együttműködés a jövőben is fontos feladatunk. Az
önkormányzatnak a kicsinyes politikai célok helyett a következő években a közös
szakmai munkát kell erősítenie a helyi civilekkel. Működésük támogatásával,
tevékenységük a város közéletébe illesztésével és preferálásával egy olyan helyi
közösség kialakulását segítve elő városunkban, ahol büszkeség félegyházinak lenni és
elismerés civilnek lenni.
Civilházat

hozunk

létre,

mely

otthont

ad

rendezvényeiknek,

megfelelő

infrastruktúrát biztosít a mindennapi működésükhöz.
Célzott támogatást biztosítunk, a legaktívabb, szociális téren kiemelkedő társadalmi
hasznot nyújtó civil szerveződéseknek, annak érdekében, hogy működésük
kiszámítható és tervezhető legyen.

A városban jól átlátható sportkoncepciót és az eredményes tömeg- és versenysport
lehetőségét megteremtő infrastruktúrát alakítunk ki. A kihasználatlanul álló
sportcsarnok hasznosításához szakértő menedzsmentet alkalmazunk, ami képes
bevételt hozó tartalommal megtölteni azt.
A Honvéd Sporttelep öltözői és kiszolgáló helységei felújításra szorulnak. A
versenysportokon túl helyet adunk itt az amatőröknek, rendszeres kispályás
bajnokságokat rendezve.
A Kossuthvárosban, az óvoda mögötti területen, a Petőfi lakótelepen az elhanyagolt
biciklis körpálya helyett utcai kosárlabdának, kispályás focinak és gördeszkásoknak
adunk helyet, építünk ki pályákat.
Az

utánpótlásképzést

megfelelő
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szakemberekre

bízzuk,

összehangoljuk irányítását, a jelenlegi szétaprózódott struktúrát eredményes,
gazdaságos működés váltja fel, mely hatékonyan használja fel a sporttámogatásokat.
Az önkormányzati támogatások odaítélése során a TAO által nem preferált
sportágak támogatására törekszünk.

A döntések meghozatalába bevonjuk a

városunknak dicsőséget szerző sportembereket. Az eredményes, sok kiskunfélegyházit
megmozgató sportegyesületek célzott támogatáshoz jutnak.

Polgármesterré történő választásom esetén külső szakértők bevonásával
átvilágítom a Polgármesteri Hivatal jelenlegi működési rendjét, melynek tanúságai
alapján újjászervezem a hivatalt. Célom, hogy olyan hivatal működhessen a

városunkban, ahol a kötelező önkormányzati feladatokat szakszerűen ellátják, a vállalt
feladatokat pedig az elvárható mértékben elvégzik. Biztosítani fogom, hogy a
szervezet a jövőben a megfelelő szaktudással és létszámmal működhessen, melynek
érdekében mind a pénzügyi mind a fejlesztési szakterületeken fejleszteni kívánom a
humánerőforrást és a technikai hátteret egyaránt. Az elmúlt évek gyakorlatával
szakítva újra be kívánom vonni a lakosságot a fontosabb önkormányzati döntések
előkészítésébe, így a jövőben újra teret és időt fog kapni a választópolgárok kérése és
véleménye Kiskunfélegyháza életében.

Tisztelt Választópolgár, a programban szereplő célok megvalósításához az Ön
támogatását kérem! Egy a politikai és társadalmi konszenzusra támaszkodó
városvezetés megteremtésével nyugodt, fejlődő és polgárai számára igazi otthonként
szolgáló Kiskunfélegyházát építünk közösen!

Horváth Tamás
a Magyar Szocialista Párt
és a Demokratikus Koalíció
polgármesterjelöltje

