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Tisztelt Választópolgárok! 
Tisztelt Mezıberényiek! 
 
A polgármester programja nem a képviselı-testület programja. Az egy elvi 
nyilatkozat, ami a késıbbiekben a képviselı-testület által a választási ciklusra 
elfogadandó gazdasági program alapja lehet.  
 
Az elızı ciklusra megfogalmazott gazdasági program összefoglalójában azt 
írtam: 
"Még remélni is alig lehet, hogy a felsoroltak egy ciklus alatt 
megvalósulhatnak."  
Ez a kijelentés a következı 5 év terveire is vonatkozik, hiszen menet közben sok 
minden változik, sok minden történik, jogszabályok, gazdasági környezet 
átalakulhat, s ezeket elıre nem lehet látni, így tervezni is lehetetlen. 
 
De vannak alapvetı célok, amiket rögzíteni lehet. A célokhoz rendelhetı 
feladatok változhatnak, illetve új célok és azokhoz új feladatok 
fogalmazódhatnak meg.  
Egy képzésen mondták - természetesen nem a hivatalos tananyag részeként -, hogy "tervek 
azért vannak, hogy legyen min változtatni". Ezt a nem hivatalos kijelentést az élet már 
sokszor igazolta, így a következıkben leírt elképzelésekben is fenntartom a változtatás jogát. 
 
A következı öt éves ciklusban alapvetı célnak kettıt tekintek: 

1. A lakó népesség megtartása, növelése  
2. A mezıberényi emberek megfelelı munka-, és lakáskörülmények 

között, minél jobb közérzettel élhessenek  
 
Ezekhez az alapcélokhoz azonban rengeteg tenni való, feladat, és részcél 
tartozik, olyanok is szépszámmal, amelyekrıl nem lehet egyértelmően 
elhatárolni, hogy az melyik alapcélból következik, melyiket erısíti. 
 
Néhányat szeretnék a részcélok, feladatok közül - szinte csak felsorolásként - 
felvillantani. Akik a kampány során megjelent elképzeléseimet olvasták, nagy 
meglepetést nem fognak találni a listában.  
 

1. Munkahelyek, gazdaság: 
- folytatni kell az ipari területek kialakítását, akár ipari park építését 
- gazdasági társaságot, céget kell létrehozni az önkormányzati bevételek 

növelése érdekében 
- újszerő termelési technológia feltételeinek kialakítása a kertészetnél 
- geotermikus rendszer továbbépítése nemcsak önkormányzati, de más 

gazdasági hasznosításra is 
- logisztikai terület építése a vasútnál 
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- napelemes rendszerek építése és hasznosítása a mezıberényi 
közintézményekben 

- Kálmán fürdı gyógyászati fejlesztése, meglévı gyógyvíz jobb 
kihasználása, gyógy-turizmus elısegítése, esetleg téli használatra 
alkalmassá tétel 

- tejfeldolgozó üzem építése 
- munkahelyvédelmi alap további alkalmazása 
- a geotermikus főtési rendszer lehetıségeinek minél teljesebb kihasználása 

érdekében II. lépcsı kiépítése 
- "Öngondoskodó háztáji program" folytatása, kiteljesítése. 
 
2. Infrastruktúra: 
- a szennyvíztisztító telep technológiai felújítása elkerülhetetlen 
- belterületi útjaink folyamatosan romló állapotban vannak, javítanunk kell 

a helyzeten  
- az utak állapotának védelmében meg kell vizsgálni, hogy a győjtı utak 

kivételével milyen súly- illetve sebességkorlátozás védhetné 
eredményesen a meglévı, illetve a felújítás utáni állapotokat 

- folytatni kell az intézmények felújítását 
- bár állami feladat, továbbra is cél az elkerülı út minél elıbbi megépítése 
- a sportolás feltételeinek javítása 
- folytatni kell a kistérségi informatikai hálózat bıvítését, az intelligens 

város mőszaki hátterének megteremtése a cél 
- belterületi csapadékvíz hálózat korszerősítése, II. ütem megvalósítása 
- kerékpárutak felújítása és fejlesztése 
- közösségi közlekedésfejlesztés Mezıberényben  
- a gyermekek körülményeinek javítása az óvodákban és az általános 

iskolában,  
- közintézménye - pl. Városháza, Széchenyi úti egészségügyi épület - 

akadálymentesítés  
- Puskin utcai szociális otthon komplex fejlesztése  
- folytatni kell a Wenckheim-Fejérváry kastély épületének felújítását, 

korszerősítését 
- városközpont korszerősítése, élhetıbb központ kialakítása 
- a peremterületeken élık körülményeinek javítása 
 
3. Intézmények: 
- a lakosság által már megszokott szolgáltatási színvonal emelésére kell 

törekedni minden területen: oktatás, közigazgatás, egészségügy, szociális 
ellátás, városüzemeltetés (közterületek tisztaság, virágos város, 
hóeltakarítás, temetı állapota stb.) 

- bár vannak az intézményhálózat mőködésének átszervezésére vonatkozó 
elképzelések, (pl. az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése), 
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ezek azonban csak a kormányzat intézményeket érintı elképzeléseinek 
ismeretében tervezhetık  

- elsı sorban az intézményhasználók igényeinek kielégítése a legfontosabb 
cél, ezért az intézmények dolgozóinak folyamatos szakmai fejlıdést 
biztosítunk képzésekkel, tapasztalatcserével 

 
4. Civilek, közélet: 
- a civilek támogatása, a velük való együttmőködés kiemelten fontos része 

kell legyen a következı 5 éves ciklusnak is, folytatni kell az anyagi 
támogatásukat   

- a városlakók biztonságának fokozása érdekében fontos a térfigyelı 
kamerarendszer bıvítése 

- létre kell hozni, a településıri szolgálatot, amelynek kiemelt feladata a 
szegregációval érintett városrészeken élık életvitelének, 
öngondoskodásának segítése 

- fiatalok bevonása a döntés-elıkészítésbe 
- kapcsolataink ápolása, bıvítése 
 
5. Beadott pályázataink megvalósítása 

a.) tartalék listán lévı pályázatok: 
- Petıfi Sándor Gimnázium fejlesztésére, természettudományi 

laboratóriumok modernizációja 
- Puskin utcai Idısek Otthonának korszerősítése  
- Belterületi útfejlesztés 
- Közösségi közlekedés fejlesztése 

b.) elbírálás alatt lévı pályázatok: 
- Mezıberény szennyvíztisztító telepének technológiai korszerősítése 
- Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben II. ütem 

c.) újra beadni tervezett pályázatok: 
- Wenkcheim-Fejérváry kastély felújítása 
- Óvodafejlesztés 

d.) a 2014-2020 évi EU-s fejlesztési ciklusban megjelenı lehetıségek 
 

6. Az elızı 4 év tanulságaiból kiindulva: 
- közmunka hatékonyságának növelése 
- az egész városra vonatkozóan felülvizsgálni és felújítani, bıvíteni a 

közvilágítást, 
- meglévı járdafelújítási tervet módosítani szükséges, új fontossági 

sorrendek megállapításával 
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A felvillantott elképzelések a képviselı testület gazdasági programjában 
kerülhetnek kidolgozásra, kiegészítésre, bıvítésre, esetleg szőkítésre, vagy 
pontosításra. 
 
Azt tudjuk mindannyian, akik feladatot vállaltunk a város vezetésében, hogy a 
célokat könnyő kimondani, vagy leírni, de sokkal nehezebb elérni, sıt már a 
legfontosabbakat megfogalmazni sem egyszerő! És azt is tudnunk kell hogy a 
célok eléréséhez sok-sok részcél, és még több feladat rendelıdik, amelyek sora 
szinte végtelenségig bıvíthetı aszerint, hogy kinek-kinek mi a legfontosabb 
területe a település életének. 
 
 

 

Tisztelt Választópolgárok, Mezıberényiek! 
 
Polgármesteri programon ismertetésének végén köszönetet mondok a választás 
napján szavazatokban megmutatkozó - 85% feletti - országosan is nagyon kevés 
helyen tapasztalt, elsöprı támogatásért. Jól esı érzés, hogy nemcsak személyem 
iránt volt hatalmas a bizalom, hanem több, az elızı ciklusban is egyéni 
körzetbıl bejutott képviselı irányában szintén tapasztalható volt.  
Tisztában vagyok azzal, és biztos vagyok benne hogy a képviselık is, hogy ez a 
támogatottsági arány mekkora felelısséget ró ránk.   
 
Tudjuk, hogy a választás nem a kampányidıszakban dılt el, hanem az elmúlt 
önkormányzati ciklus egészében végzett munka, emberi kiállás eredményeként 
jöhetett létre.  
Azt is tudjuk, hogy most jön a neheze, a mindennapok feladatai, a hétköznapok 
munkája. 
 
Vállaljuk és folytatjuk!!! 
 
Továbbra is nyitottan, alázattal kívánok dolgozni Városunkért, Önökért, értetek! 
 
 
 
 
Mezıberény, 2014. október 22. 
 
 
 

Siklósi István 
polgármester 

 

 


