Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Választási különszám

XXIV. évf. 6. szám, 2014. október

Átadásra került a Nagyigmándi Területi
Szociális Gondozási Központ épülete
2014. szeptember 26-án, a Nagyigmándi Területi
Szociális Gondozási Központ épületének teljes
körű felújításának átadása alkalmából rendezett
ünnepségen, Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, Hajduné
Farkas Erika Polgármester Asszony ünnepélyes keretek között adta át az épületet, Szabó
Ferencné intézmény vezetőnek és munkatársainak, Bedecs Jánosnak és Lukács Jácintnak a
Falugondnokság vezetőinek és munkatársainak,
valamint mindazoknak akik az itt lévő szolgáltatásokat igénybe veszik.
Hajduné Farkas Erika ünnepi, átadó beszédében a
következőket mondta:
„Nagyigmánd Komárom-Esztergom Megye azon települései közé tartozik, amely évszázadokon át járási
székhely-még pedig a gesztesi járás székhelye volt, s
ahol már XVIII. század elején is bíróság működött.
A királyi járásbíróság megszervezésére 1871-ben került sor az 1871. évi XXXI. törvénycikk alapján.

A választás Nagyigmándra esett, feltehetően azért,
mert Nagyigmándon az 1854 előtti évtizedekben is volt
bíróság, továbbá mert a községünk tudott megfelelő
(Folytatás a 2. oldalon)
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épületet biztosítani a járásbíróság elhelyezésére...
Ezt követően ebben a mai
Kossuth Lajos utca 30. szám
alatti épületben, ahol most
állunk működött a Magyar
királyi Járásbíróság 1872től 1929 december 31-ig.
Ennek emlékére a felújított épület utcafronti
homlokzatára a képviselő-testületünk emléktáblát
helyezett el.
A későbbiekben 1930-tól
családoknak adott otthont
az épület, itt élt és rendelt
a háború után községünk
háziorvosa is Dr. Bokor István, majd ezt követően a te-

lepülésünkön élő szép korú
lakosaink szolgálatában állt
és áll a mai napig.
Az 1970-es évek elejétől
idősek klubja, 1988 júniusától Szociális Gondozási
Központ működik az épület falai között. Jelenleg
jogutódja a Nagyigmándi
Területi Szociális Gondozási Központ néven öt
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településre
kiterjedőenNagyigmánd, Bana, Csém,
Szákszend és Kisigmándlátja el az idősekkel kapcsolatos gondozási feladatokat. Az épület hátsó
részében a Falugondnokság dolgozói kaptak helyet
és a későbbi években épült
garázsok, amelyben a Falugondnokság gépjárművei, gépei és egyéb eszközei
kerültek elhelyezésre.

Kedves Vendégeink!
Mivel az épület az idők során többféle funkciót látott
el-mindig az aktuális igényeknek megfelelően ren-

geteg beavatkozás, toldás,
átalakítás és részleges felújítások megváltoztatták a
külső és belső megjelenési
formáját. Ennek köszönhetően szinte teljesen elvesztette azt a karakteres megjelenését, amellyel a XX.
század elején rendelkezett.
A homlokzati megjelenését
a díszítő motívumok eltávo-

Czunyiné Dr. Bertalan Judit államtitkár asszony

lítása, a belső elrendezését
és használhatóságát az átgondolatlan toldozgatások
és átalakítások, a ház épületszerkezeti elemeit pedig
az idő vasfoga tette tönkre.
Az épület – mely egyébként
helyi védettség alatt áll –
településképi szempontból
mára már hagyott némi kivetnivalót maga után, a leromlott állapota miatt.
2013 tavaszán lehetőségünk
nyílott arra, hogy külső
anyagi forrás igénybevételével javítsunk az épület
külső megjelenésén. Ekkor
írt ki pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal a LEADER Helyi
Akciócsoportján keresztül,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap vidéki örökség megőrzésére
nyújtandó támogatására,
melyre önkormányzatunk is
pályázott.
Ennek keretében a homlokzatfelújításra, kerítésre, illetve

kapu átalakításra, térburkolat építésre, valamint zöld terület fejlesztésre 21.059.160,forint támogatást ítélt meg az
európai uniós forrásokat kezelő szervezet, melyet ezúton
is köszönünk.
Önkormányzatunk képviselő-testülete egyhangú támogatását követően kezdődtek
meg a munkálatok előkészületei. Közbeszerzési pályázatot írtunk ki a kivitelezésre, melynek eredményeként
a tatabányai T-Mátrix Kft.
kezdhette meg a homlokzatés tetőfelújítási munkákat.
Az épületszerkezetek feltárása (vakolat leverés, tetőfedés bontása) közben értek
bennünket kellemes és kellemetlen meglepetések is.
Ekkor kerültek napvilágra
a szakszerűtlenül elvégzett
korábbi
beavatkozások,
amelyek jelentősen rontották az épület állagát, illetve
veszélyesek is voltak. Példá(Folytatás a következő oldalon)
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ul fa gerendavég a kéményben, valamint alátámasztás
nélkül a levegőben lógó
födémszakasz. Azt az előkészítés során is láttuk, hogy
az épület hátsó traktusában
valamikor valaki elbontotta
a fa födémet, de jó néhány
olyan dolog is előkerült,
melyeket tarthatatlannak
ítéltünk és menet közben
folyamatosan figyelemmel
kísértünk. Megnehezítette
és költségesebbé tette a felújítási munkákat az a tény
is, hogy az épület teherhordó- és válaszfal szerkezetei
javarészt
vályogtéglából
épültek, és a talajnedvesség elleni szigetelés hiánya
miatt károsodtak. Kellemesnek mondható meglepetés
volt ezek után, hogy a tetőszerkezet és födém szerkezeti elemeit jobb állapotban
találtuk a várhatónál. A
megfelelő födémgerendázat
korhadás és kártevő mentes
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volt, így azt a teljes feltárása és tehermentesítése után
kőzetgyapot hőszigeteléssel
láthattuk el. A fa fedélszék
elemeinek részleges cseréjét és kiegészítését követően
a teljes épület új, hornyolt
ívesvágású égetett agyag
cserépfedést kapott. Szerencsére a mai korszerű
építéstechnológia és építőanyagok lehetővé teszik az
efféle leromlott állagú épületszerkezetek felújítását, és
a további károsodásoktól
való megóvását. Ezért aztán a talajnedvesség elleni
falszigetelést injektálásos
módszerrel
megoldottuk,
valamint a teljes homlokzat
nagy légáteresztő képességű
vakolatrendszert és festést
kapott. A homlokzati nyílászáró szerkezetek elkorhadása miatt az összes ablakot
és ajtó kicseréltük a régi
formát megtartó, de új hőszigetelő üvegezésű és lég-

záró kivitelű szerkezetekre.
Az utcafronti homlokzatot
egy korabeli fotó alapján
próbáltuk meg az eredeti
állapotába helyreállítani.
Az ablakok keretezése, a
párkányok és szemöldökök kialakítása, a kváderes
lizénák felépítése a fénykép alapján történt. Miközben a homlokzat-felújítás
a pályázat szabta keretek
között folyt, egyre inkább
látszott, hogy most kell az

Igmándi Hírnök • 3

épületbelsőt is megújítani.
Ehhez a végső elhatározást
a kormányhivatal azon döntése adta, hogy a mai kor
igényeinek nem megfelelő
a funkcionális belső elrendezés, valamint az akadálymentesítettség hiánya miatt
csak ideiglenes működési
engedélyt adott ki a gondozási központra. Ezek után
önkormányzatunk
képviselő-testülete azt a döntést
hozta, hogy anyagi erőfor-
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rást biztosít az épület belső átalakítására, korszerűsítésére. Gyors tervezést, egyeztetést követően újabb
közbeszerzési pályázatot írtunk ki,
melynek eredményeként a komáromi
WF Kft-vel kötöttünk szerződést a
belső munkálatokra. Ezen kívül lehetőséget és téli munkaterületet biztosítottunk egy nagyigmándi építési
vállalkozásnak a B&F Solid-Bau
Kft-nek, akikkel a belső bontási,
vakolat-leverési munkákat készíttettük el. Sajnos itt is bebizonyosodott, hogy az épület rendkívül rossz
állapotban van,
a sok esetbeni
átalakítások, a
szakszerűtlen
beavatkozások
miatt. Például a
vakolatleverés
közben az egyébként megtartásra
szánt válaszfalak dőltek le az
alapozás hiánya
miatt. Ezen kívül
a
talajnedvesség sok évtizedes
roncsoló hatása
itt is nyomon követhető volt. A teljesen elkorhadt
faanyagot tartalmazó padlószerkezetet fel kellett bontani, helyet
adva a vízszintes padlószigetelést
és hőszigetelést is tartalmazó korszerű rétegrendnek. Visszabontásra került az összes épületgépészeti
és villamosvezeték és szerelvény. A
rossz hatásfokkal működő gázkonvektoros fűtés helyett egy kondenzációs gázkazánnal és radiátoros
hőleadókkal biztosítjuk az épület
központi fűtését. Teljesen új vízvezeték- és csatornahálózatot építettünk
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be. Az épület új, vasalt aljzatbetonjára támaszkodó válaszfalak már
korszerű falazóanyagból készültek,
de a megmaradó vályogtéglafalak
megnövelt vastagságú, vakolaterősítő üvegszövet hálót is tartalmazó
falszárító vakolattal és szilikátfestéssel lettek ellátva. Megoldottuk az
épület teljes akadálymentesítését,
illetőleg a mozgásukban korlátozottak részére új vizesblokkot-WC-t és
fürdőszobát alakítottunk ki. Az épületben az ellátottak részére étkezőt,
pihenő helyiséget, társalgót, és nőiés férfi WC-t biztosítunk. Megújult

az étkeztetési funkciót ellátó tálalókonyha, a vezetői iroda, az öltöző, és a fürdőszoba is. Az épületben
teljesen új berendezési tárgyakat és
bútorzatot helyeztük el, melyeket a
Credo-Art Bt. -Andruk Mariannabelsőépítész tervei alapján helyi
asztalos vállalkozó-Haris Ferenckészített el. Az épület hátsó részében
a Falugondnokság dolgozói munkakörülményeinek javítása érdekében
egy kis teakonyhát is tartalmazó étkezőt, öltözőt és tágas műhelyt, valamint raktárhelyiséget alakítottunk
ki. Mindeközben
az udvart lezáró
garázsokat a saját dolgozóinkkal
újíttattuk fel. Kicseréltük a régi
garázskapukat, új
tetőfedést és padozatot kapott az
épület, valamint a
főépülethez illeszkedő megjelenésű
homlokzatvakolattal láttuk el.
A régi töredezett
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udvari aszfaltburkolatot teljes egészében felbontottuk, az alatta lévő
régi közművezetékeket megszüntettük, illetve újakra cseréltük ki,
megoldottuk a felszíni csapadékvíz
elvezetését, majd esztétikus térburkoló kővel alakítottuk ki a végleges
felületet. A korábban az épület előtt
alig másfél méterre lévő és leromlott
állagú kerítést elbontottuk, megnyitva így a közterület felé a díszes
homlokzatot. A terület bezárhatóságát biztosító automata működtetésű
kovácsoltvas kapu létrehozása szintén helyi iparos Szilágyi István keze
munkáját dicséri.
Önkormányzatunk a beruházás lebonyolításában az építtetői műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásában Mogyorósi László és Bajnóczi Gábor műszaki ellenőrök nyújtottak segítséget.
Mint korábban említettem a felújítás
egy részének finanszírozásához -pályázat útján- sikerült uniós forrást
bevonnunk. Ezzel együtt a bruttó bekerülési költségek a következők szerint
oszlanak meg:
-Külső épület-, udvar- és kerítés felújítása a zöldterület fejlesztéssel együtt:
38.841.000 Ft.
-Belső átalakítás, felújítás, bútorozás:
41.562.000 Ft.
-Garázsok felújítása: 1.207.000 Ft.
Összesen 81.610.000 Ft, melyből
21.059.160,- Ft pályázati forrás,
60.550.840,- Ft-ot saját költségbevetéséből biztosította Önkormányzatunk.
És most nagy örömmel adom át a
megújult épületet a Nagyigmándi területi Szociális Gondozási Központ
vezetőjének Szabó Ferencnének és
munkatársainak, Bedecs Jánosnak és
Lukács Jácintnak a Falugondnokság
vezetőinek és munkatársainak, valamint mindazoknak akik az itt lévő szolgáltatásokat igénybe veszik.
Reméljük, hogy ebben a megújult szép
épületben a településünkön élő idős
lakótársaink újra fellendítik és gazdagabbá teszik a klub életét.”
Az átadást szimbolizáló szalagot
Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony, Czeglédi Ferenc alpolgármester úr, valamint Czunyiné Dr. Bertalan
Judit államtitkár asszony vágták át. Az
új épületet Simonics Péter római katolikus plébános úr megszentelte, majd
Sugár Tamás református lelkipásztor
úr megáldotta.
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Tisztelt Lakótársaim!
A Képviselő-testületünk elmúlt négy évi munkájáról, a ciklusprogramjának teljesítéséről szeretném
Önöket tájékoztatni.
Olyan négy évről van szó, amire árnyékot vetettek a gazdasági válság és a válságból való kilábalás nehézségei, és
amiben számtalan változásokat éltünk meg helyi és nemzeti szinten is. Mégis, ebben az időszakban a településünk
ritkán látható fejlődésen ment keresztül, sikerült kivédenünk a ránk leselkedő nehézségeket, és nemcsak a meglévő problémáinkat oldottuk meg, hanem megteremtettük a
jövő növekedésének alapjait is.
2010. október 3-án az önkormányzati választáson módosult törvényi szabályozás miatt a polgármester mellé már
csak hat képviselőt választhatott községünk lakossága.
A megalakulás után első fontos lépésünk volt, hogy készítsünk egy helyzetértékelést, az önkormányzat tulajdonát
képező intézményekről és ingatlanairól, azok műszaki állapotáról, működéséről.
A felmérés eredményeként megállapítható volt, hogy az
önkormányzati tulajdonú épületek többsége leromlott,
rossz állapotú és már nem voltak alkalmasak az önkormányzat kötelező feladatellátásaira.

helyet adó szabadtéri színpadot is kiszolgáló, aszfalt burkolatú út is kiépítésre került. 4 m széles aszfalt út épült
kétoldali nemesített padkával a Jókai utcától egészen volt
strand bejáratáig, valamint elkészült a szabadtéri színpad
megközelítését biztosító zúzottkő burkolatú út is.
2012 év végén nyertünk el az EMVA „Mezőgazdasági utak
fejlesztéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások” pályázatból 13.185.000,-Ft-ot.
A megvalósítás érdekében, 2013 március végén kötöttünk
szerződést az Ördöghegyi út vasútig terjedő külterületi szakaszának felújítására, a közbeszerzési eljárás nyertesével, a
szerződés összege bruttó 21.797.000,-Ft, volt.
A tervezett és megvalósult út hossza: 854,5 m. A teherbíró útalappal rendelkező 3 m szélességű zúzottkő burkolatú
úthoz, 3 kitérő, és csapadékvíz szikkasztóárkok is csatlakoznak.
Az Ördöghegyi gazdák kérésére az eredeti terv szerinti út
hosszát megnöveltük a vasúti átjáró után további 240 m-rel,
valamint a jobb közlekedhetőség érdekében egy terven felüli kitérőt készíttettünk, melynek értéke 4.625.000,- Ft.

Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a nagyközség közszolgáltatásainak biztosításához szükséges épületeket a
ciklus ideje alatt a kor színvonalához méltóan próbáljuk
felújítani, alátámasztott igények esetén bővíteni.
A következőkben témákra bontva, bemutatom Önöknek az
elmúlt négy év beruházásait.

Útépítések

A képviselő-testület egyik fontos döntése volt a településhez tartozó Szőkepuszta lakói által leginkább használt dűlőútjainak, és a Melkovics pusztára vezető bekötőút zúzottkővel történő megerősítése az ott élő lakosság biztonságos
közlekedése érdekében.
A településünk úthálózata az országos átlaghoz viszonyítottan jónak mondható, mindemellett igyekeztünk az anyagi
lehetőségeinkhez mérten minden évben egy-egy utca burkolatát felújítani. Így került felújításra az Arany J., Rózsa,
Kurtasor, Szabadság, Árpád, Búzavirág, Ady Endre, Vasút
utca a Búzavirág utcáig, a Győri út Rózsa utca közötti szakasz, a Győri út és Ördöghegyi út közötti szakasz teljes
felújítása. A sporttelepet és a szabadtéri rendezvényeknek

Két, a település kevésbé frekventált részén található utca
rész pedig murvás burkolatot kapott.
Útépítésekre 93. 135. 000,-Ft- ot költöttünk.

Járdaépítések

A régi összetöredezett járdáinkat is igyekeztünk a biztonságos közlekedés érdekében felújítani, kijavítani a település több pontján. A település egyik legforgalmasabb járda
szakaszát a Szendi értől a Bajcsy - Zs. út /Községmajor
közig/, a Győri úttól a Rózsa utcáig esztétikus térburkolás-

(Folytatás a következő oldalon)
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sal építettük újjá, mintegy 600 m2 –en másfél méter szélességben. Felújítottuk az Ácsi úttól a Bercsényi útig húzódó
járda, kerékpár út szakaszt is aszfaltburkolással.
Járda építésre, felújításra: 9.883.000,-Ft.- ot költöttünk.

Parkoló építések

2011 tavaszán kezdődött meg az óvodánál már régóta várt
parkoló a építése. A parkoló építése megoldotta az óvodába
igyekvők parkolási gondjait, és rendezetté tette településünknek ezt a részét. A parkoló építéssel egyidejűleg felújításra
került a járdának a parkolót megközelítő kis szakasza is, így
teljesen egységes lett az óvoda mögötti terület.
A Református templom felújítása kapcsán díszburkolatot
kapott a templom előtti parkoló és az Árpád utcai murvás
parkoló is felújításra került. Mindig is problémát okozott
az egészségügyi intézményeknél a megfelelően kiépített
parkoló hiánya, ezért döntöttünk egy új térkő burkolású
parkoló megépítéséről, mely 10 db személygépkocsi parkolót, és egy mozgáskorlátozott parkolót tartalmaz.
A Sport és Szabadidő központ új épületének beruházásához kapcsolódóan a hatályos építésügyi jogszabályok értelmében meghatározott számú, szilárd burkolattal ellátott
parkolóhelyet kell kialakítani. Így 8 db normál és 1 db
mozgáskorlátozott parkolót építettünk térkő burkolattal és
kiemelt szegélyekkel.
A katolikus temető könnyebb megközelíthetősége érdekében a bejáratokat térkőburkolással láttuk el és kialakítottunk murvás gépkocsi beállót is.
A parkoló építésre 29.281.000,-Ft-ot költöttünk.

Csapadékvíz-elvezető rendszerek építése

A 2010-es év rendkívül csapadékos volt és több ízben árvíz veszélyeztette a településünket, nem tudhattuk, hogy
az elkövetkező esztendőkben az időjárási változások miatt
hogyan változik a település mikroklímája, milyen lesz a
csapadék többéves alakulása.
A 2010-es év tapasztalatai alapján néhány ponton megpróbáltunk beavatkozni, a csapadékvíz-elvezető hálózat
felújításával, bővítésével a víz kártételének a megelőzése
érdekében.
Ennek megfelelően az Árpád utca elején korábban meglévő
csapadékvíz-elvezető árok került zárt rendszerrel kiépítésre, és a Kurtasori útépítést megelőzően a Kurtasor elejének
vízelvezetése felújításra került ugyancsak zárt rendszerrel.
A Rózsa utca, a Bajcsy-Zs. utca és a Jókai M. utca csapadékvíz elvezetésének egy része is kiépítésre került.
Szintén régi ígéretünket teljesítettük a Dobi utca páratlan
oldalán, ahol megvalósult a meglévő árokrendszer átépíté-
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se és így remélhetőleg e településrész csapadékvíz-elvezetési gondjai is megoldódnak. Ady E. utcában a csapadékvíz
elvezető hálózat mellett ezen az oldalon az útpadka is megerősítésre került, a Gábor Áron utcai felszíni csapadékvíz
rendszerek felújítása, bővítése és még további kisebb felújításokat is végeztünk az útépítések mellett.
A korábbi évek tapasztalatai alapján az árvizek visszaduzzasztó hatásának kivédésére egy zsilippel ellátott akna
műtárgyat készítettünk, illetve a Concó patak felé a vízelvezető árok kitisztítására is sort kerítettünk. A beavatkozás
eredményeként visszaduzzasztás esetén a zsilip néhány
perces munkával lezárható, így elkerülhető, hogy a Concó
az árokrendszeren keresztül betörjön a lakóházak közé a
Kandó K. utcában.
Ehhez kapcsolódik, hogy a tűzoltóság részére az esetleges
vészhelyzet elhárítása érdekében a csapadékos évek tapasztalatai alapján beszerzésre került egy nagyteljesítményű
Honda vízszivattyú, melynek kapacitása 1600 liter/perc.
Az egyéb vízelvezetési feladatokra 15.598. 000,-Ft-ot
áldoztunk.

Víziközmű hálózat felújítása

Itt említeném meg, hogy az útépítésekhez kapcsolódóan a
Szabadság utca, Kurtasor és Árpád utca érintett szakaszain
a vízművel egyeztetve az útépítések előtt elkészültek a vízbekötések cseréi. Ez azért fontos, hogy a megépített burkolatot csőtörés, csőcsere miatt már ne keljen felbontani.
A III-as számú ivóvízkúton szükséges volt a szolgáltatás
biztonsága érdekében kicserélni a szívócsövet, helyette a
nagyobb biztonságot adó kóracél cső került beépítésre.
Sok bosszúságot okoz az átemelő szivattyúk leállása miatt
a szennyvízrendszer a település néhány pontján. Ennek oka
elsősorban a helytelen használatban keresendő.
A két legkritikusabb átemelőt a szolgáltató javaslata alapján átépíttettük, így rácskosár védi a szivattyúkat, amitől az
üzembiztonság javulását vártuk.
A Ghyczi-pusztai ivóvízkút szivattyú felújítása, és
hidrofortartály cseréjét is el kellett végezni a szolgáltatás
biztonsága érdekében.
A Víziközmű hálózat értéknövelő felújítására 12.106.000,Ft-ot költöttünk.

Közös Önkormányzati Hivatal technikai fejlesztése

A megváltozott követelmények teljesítése, és a munka színvonalának emelése érdekében a költségvetésből a polgármesteri hivatal technikai korszerűsítése is megkezdődött
2011-ben. Új informatikai alaphálózat létesült, valamint
az ügyfélfogadási rend betarthatósága érdekében beléptető
rendszer került kialakításra. Ezekkel a lépésekkel azonban
még a fejlesztés nem ért véget, mivel az államigazgatás
központi szerveinél zajló modernizációhoz nekünk is csatlakoznunk kell, alkalmasnak kell lennünk az előírt rendszerek
fogadását lehetővé tevő eszközökkel. Az akkor kilenc éves
számítógépek helyett korszerűbb, két éves használt számítógépeket és monitorokat, valamint az elektronikus irattovábbítás elősegítésére szkennert, fénymásolót vásároltunk.
A technikai fejlesztésre 2.213.000,-Ft-ot fordítottunk.

Lakótelkek, ingatlanok vásárlása

A településkép megóvása és a lakótelkek számának növelése érdekében a már bontásra ítélt épületeket anyagi lehetőségeinkhez mérten felvásároltuk, a dolgozóinkkal lebontattuk, hogy a későbbiekben lakótelekként értékesíthessük.
Így került a tulajdonunkba a Táncsics u. 9., a József A. u.
(Folytatás a következő oldalon)
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15.,23.,49., a Bajcsy-Zs u. 18, a Bercsényi u. 28., a Jókai u.
9., Szikszai u.8/A., a Köztársaság u. 30.

Az ingatlanok vásárlására 14.408.000-Ft.-ot költöttünk.
Az első legnagyobb építési beruházásunk
a Községi Rendelőintézet megépítése

Két sikertelen pályázat után arra a döntésre jutott önkormányzatunk, hogy saját erőből valósítja meg a Nagyközségi Rendelőintézet komplex felújítását.
Külön aktualitást adott az egészségügyi projektnek, hogy
menetközben községünk egyik háziorvosa is külföldre távozott, és egy korszerű, szép rendelővel nagyobb esélyünk
lehetett egy új háziorvos jelentkezésére. Az új egészségügyi központban egy épületben került elhelyezésre valamennyi háziorvos, a fogászat és a védőnők.
Az új egészségügyi központ hasznos alapterülete 334 m²
lett. Az eredetileg leszerződött építési munkákon felül elkészítettük az épület külső közművezetékeinek felújítását,
illetve kiépítését.
A belső tér korszerű és esztétikus burkolatokat kapott, a
közös váró helyiség a korábbiaknál jóval nagyobb lett. Az
épülethez több az engedélyező hatóságok által előírt helyiség is készült, mint a fertőző váró, a veszélyes hulladéktároló, és az irattár. A tetőn használati melegvíz előállítására
szolgáló napkollektor kapott helyet, így a működtetési költségek alacsonyabbak lettek és az épület kifejezi az építtetőnek a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét.
Ugyanitt a felszíni csapadékvíz elvezető árok is kitisztításra került.
A rendelő környezetében igényes térburkolattal és növényszigetekkel ellátott udvart alakítottunk ki, ahol pad is szolgálja a rendelőt felkeresőket, és két kerékpártároló is került
a főbejáratokhoz.
Szintén hatalmas feladat volt a megújult egészségügyi központ megfelelő eszközökkel és bútorzattal történő berendezése.
Új fogászati egységkészüléket, a röntgent és az ezekhez
szükséges kiegészítőket vásároltunk, hogy ismét korszerű
megbízható eszközökkel legyen ellátva a fogászati szakellátás.
A váróhelyiség és az önkormányzat által üzemeltetett alapellátási intézmények berendezésére, az épület belsőépítészeti elemeivel való összhang megteremtése érdekében,
belső építészt kértünk fel, az Ő irányításával egyedi gyártású berendezéssel rendeztük be az épületet.
A Községi Rendelőintézet összköltsége: 96.735.000,-Ft.
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Az Önkormányzati lakások nyílászáró cseréire 10.123.000,Ft-ot költöttünk.

Magos Művelődési Ház felújítása

A Magos Művelődési Ház tetőfelújításának, második ütemét saját erőből a harmadik ütem elkészítéséhez pályázati
forrást vettünk igénybe.
Az EMVA „Bemutatóterek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása” pályázatból 10 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást nyertünk a Magos Művelődési ház harmadik ütemének felújítására.
A felújítás keretében megvalósult az utolsó két tetőszelvény tetőfedésének és lécezésének cseréje 369 m2 felületen. Valamint az ezen tetőszelvényhez tartozó ereszcsatornák, szegélyek, hajlatok, párkányok bádogozása, és a
födém hőszigetelése 231 m2 felületen.
Megtörtént az épület összes, szám szerint 35 db homlokzati nyílászáró szerkezetének cseréje korszerű, hőszigetelő
üvegezésű faszerkezetű nyílászáróra. Beszerzésre került 3
db új, korszerű kondenzációs fali gázkazán a fűtési rendszer megújításának első lépéseként.
A pályázati támogatással érintett munkákon kívül további
3.771.000,- Ft összegben végeztettünk el az épületen tervezési és felújítási munkálatokat.
Az 1991-ben átadott Művelődési ház kazánház épületgépészeti megoldásai tönkrementek, másrészt technikailag
elavulttá váltak. A kazánok cseréjéhez kapcsolódóan mind
a gázellátási-, mind a fűtési-, mind az elektromos energiaellátási rendszert teljesen át kellett építeni.
Az átalakítással alacsonyabb mértékű energiafelhasználás
és kevesebb károsanyag kibocsátás várható. A kivitelezés
összege 4.465.000,- Ft volt. A művelődési ház eddig elvégzett felújítására 26.272.000,- Ft-ot költöttünk.

A Magos Művelődési Ház Könyvtárának
belső felújítása

Az Önkormányzati ingatlanok felújítása

Az ingatlanok állapotának felmérése eredményeként néhány
intézmény és önkormányzati tulajdonú lakás újult meg.
A József A. u. 71. sz. lakóépület tetőszerkezetének felújítására, 4.109.000,- Ft ot költöttünk.

A felújítást a TIOP „Immateriális javak és egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére” kiírt pályázat keretében,
a „Nagyigmándi Magos Könyvtár fejlesztése” pályázatunkat az irányító hatóság 7.367.000,-Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
A pályázat során felújításra került a könyvtár és a számítógépes terem, megújult az épület villamossági vezetékrendszere, a mennyezet állmennyezettel került kialakításra. A
könyvtár 1 laptoppal, 9 db számítógéppel valamint a hozzájuk tartozó szünetmentesítő eszközökkel és projektorral
gazdagodott.
A pályázat keretében a gépekhez nem csak operációs rendszer, hanem különböző célszoftverek így a könyvtári ka(Folytatás a következő oldalon)
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talogizálást segítő vonalkód rendszer, a vakok és gyengén
látók részére könyvtári felolvasó program került beszerzésre. Ezekre 4.897.000 Ft-ot fordítottunk.
A pályázaton túl az épület minél teljesebb felújítása érdekében az önkormányzatunk saját költségvetése terhére
kicseréltette a padlóburkolatokat, felújíttatta az előteret és
a könyvtár mosdóit.
Kialakítottunk a könyvtárban egy
teakonyhát és egy oktatótermet, valamint új bútorokkal láttuk el a helyiségeket.
Figyelembe véve a saját dolgozóink által elvégzett munkák díjköltség megtakarítását is, a felújítás önkormányzatunknak további 4.228.000,-Ft-ba került.
A Magos Könyvtárban 2010 tavasza óta folyt egy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztés.
A projekt során előadások, képzések valósultak meg, valamint elektronikus feldolgozás alá került a könyvtár állománya, ami az intézmény új honlapjáról is elérhető az
interneten. A program végéig teljes beruházási összege 2,7
millió forint volt.
Könyvtárra összesen 11.825.000 Ft-ot költöttünk.
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Támogatás 100%-os volt, azaz önkormányzati saját erőre
nem volt szükség.

Napelem

A Környezet és energia operatív program keretében a 4.2.0
kódszámú Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal, című pályázaton,
Önkormányzatunk is nyújtott be pályázatott, melyen sikeresen szerepeltünk.
A pályázat keretében a polgármesteri hivatal épületére pályáztunk meg 44+1 db villamosenergia termelésére szolgáló napelemet, melyek együttes teljesítménye 12,32 kW.
A beruházás költsége az előzetes közbeszerzés szerint
14.288.000,-Ft, melyből a támogatás 85%-os, ami azt jelenti, hogy 2.099.000,-Ft. saját erő mellett jutottunk hozzá
ehhez a berendezéshez. Az elnyert pályázat értékét tovább
emeli, hogy a rendszer a polgármesteri hivatal éves fogyasztásának 2/3-át képes az időjárás függvényében megtermelni, mely az energia árak emelkedésével egyre számottevőbb összeg lehet.
Ehhez kapcsolódóan felújítottuk a villamos központunkat,
mely több alkalommal kigyulladt az elmúlt időszakban. Az
önkormányzatra jutó költség 387.000,-Ft volt.

Digitális infrastruktúra fejlesztés

A TIOP 1.1.1-07/1-2008 pályázaton a „Digitális infrastruktúra fejlesztése a nagyigmándi Pápay József Általános
Iskolában” projektünk pályázati támogatásban részesült.
Az elnyert támogatás 16.770.000,-Ft volt, amelyből 12 db
tantermi csomagot szerezhettünk be, amely tartalmazta az
interaktív táblát, valamint az ahhoz szükséges projektort és
laptopot, valamint 35 db tanulói pc-t, 1 db szervergépet a
hozzátartozó szoftverrel és vezeték nélküli csomagot.

Az Önkormányzatunk technikai dolgozóival
elvégzett felújítások
A Kincseskert Óvoda felújítása. A felújítás során megújult
az épület hátsó fala, ablakai, új kapu, és kerítés épült. Megoldásra került az épületről lefolyó csapadékvíz elvezetése.
A kerítés mellett egy 8 férőhelyes térburkolattal ellátott kerékpártároló készült, melyre már nagy szükség volt, mivel
eddig nem volt hol elhelyezni a szülőknek a kerékpárjaikat.
Az óvodánk tetőszerkezetének javítása is megtörtént. Az
épület hátsó részén és a parkoló területén dísznövények ültetésével esztétikus környezetet alakítottunk ki.
Sikerült csoport szobákat felújítanunk, és kialakításra került egy mosdó helyiség, így gyermekeinknek már nem
kell egy másik csoporton keresztül menniük, ha a mosdóba
szeretnének menni. A zavartalan nevelőmunka érdekében
is nagy szükségünk volt már erre a fejlesztésre. A kazánház
falának bontása és újjáépítése után egy kis átalakítással kialakítottunk egy személyzeti öltözőt, vasalóhelységet. Ezután került sor az épületnek a hátsó homlokzathoz hasonlóan a belső homlokzatának is az esztétikus felújítására.
Új bejárati ajtókra cseréltük a régieket és modern esőkidobókat helyeztünk föléjük, valamint kibővítettük és
(Folytatás a következő oldalon)
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tők rendszeresen szétverték, és az utazó közönség részére
használhatatlanná tették az épületet.
A buszpályaudvarnak először további funkciókat kellett
kitalálnunk, amelyek alkalmassá tehetik arra, hogy a korábbi rongálások ne ismétlődhessenek meg.
Ennek érdekében az épületben került elhelyezésre a rendőrség körzeti megbízottjának irodája és a polgárőr egyesületünk is ebben az épületben kapott egy helyiséget.
A rendőrség irodájában található közterület figyelő kamerarendszer központi egysége, mely a buszpályaudvar belsejét is figyeli.
Az épület magas-tetőt kapott, 232 m² Bramac cserépfedéssel.
A 225 m²-nyi hőszigetelő homlokzat-bevonati rendszerrel
a külső megjelenése is teljesen megváltozott.
Megújult az épület körüli térburkolat is 408 m² felülete és
az épület belül is teljesen új padló- és falburkolatokat kapott.
Kiépítésre kerültek az épületgépészeti rendszerek, a vízcsatorna hálózat, az épület gázellátása, központi fűtése
padló- és radiátoros hőleadókkal vegyesen, a szükséges
légtechnikai rendszerekkel és megújult az épület elektromos hálózata is.
A Buszpályaudvar a parkosítással együtt 40.702.000,Ft-ba került.

újra cseréltük az
esőcsatornákat.
Mindemellett
sikerült új óvodai játékokat elhelyeznünk
az
óvoda udvarán a
gyermekek legnagyobb örömére.
A
beruházás
összköltsége
7 481 000 Ft.

Közterület figyelő kamerarendszer kiépítése

Sószoba
kialakítás
a A ciklusprogramban vállalt feladatunk a közterület figyelő
K i n c s e s k e r t kamerarendszer kiépíttetése, melytől a közterületeken elkövetett jogsértések, kisebb vagyon elleni cselekmények
Óvodában

A képviselő-testületünk számára
nagyon fontos a
megfelelő, esztétikus épület és
környezet biztosítása mellett, a gyermekeink egészségének
védelme. Ennek érdekében döntöttünk arról, hogy a tornaszobában parajdi kősóból sófalat és sómokozót építtetünk,
melyre 1. 000.900,-Ft-ot költöttünk.

Autóbuszállomás felújítása
A faluközpont negatív látványeleme volt a buszpályaudvar
épülete és környezete. Az önkormányzat több évvel ezelőtt
végzett már kisebb felújítást, de ismeretlen vandál elköve-

jelentős visszaszorítását várjuk.
E tárgykörben is először pályázat igénybevételével kívántuk a forrást megszerezni, de sajnos pályázataink eredménytelenül maradtak.
Így az önkormányzatunk saját erőből építtette meg a rendszert.
A terv szerint telepítendő kamerák meglévő épületekre,
vagy villanyoszlopra kerültek, de voltak olyan helyek is,
ahol újonnan kellett oszlop- és tartószerkezetet és elektromos megtáplálást is kiépítenünk.
Az eredetileg tervezett és megépített rendszer, az üzemi
próbáik során derült ki, hogy vannak még olyan útszakaszok és épülő létesítmények, mint a Nagyigmándi Sportegyesület új épülete és a Területi Gondozási Központ épülete,
(Folytatás a következő oldalon)
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melyek megfigyelése, tovább javítaná a biztonságot, ezért
a képviselő – testület a 2014. február 5-i ülésén döntött arról, hogy további 8 db. kamerát szereltet fel e stratégiai
helyekre.
Így a településünk épületeinek, tereinek, útszakaszainak a
biztonságát, a lakosság védelmét, az elkövetkezendő időszakokban 22 db kamera figyeli.
Ezzel a beruházással a településünkön történő szabálysértések, rongálások, és egyéb jogellenes magatartások vis�szaszorítását, illetve megelőzését várjuk, növelve a településünk lakosainak biztonság érzetét.
A térfigyelő kamera rendszer kiépítésének összköltsége: 21.568.000,-Ft.

Elvégzett kisebb beruházások, tárgyi eszköz
beszerzések:

-Tehergépjármű vásárlás az Gondozási Központ és a Falugondnokság részére: 5.070.000,-Ft.
-Református Templom lépcső felújítása 601.000,-Ft.,
-Községi Sportkör cserepad, és korlát felújítása 535.000,-Ft.
A Református Templom disz-kivilágításának kiépítése, a
közvilágítási hálózat fejlesztése a Búzavirág u. - Győri út
között, a Jókai utca és Szabadtéri színpad között összesen:
2.549.000 Ft. – ba került.
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homokozó, valamint járda, térburkolási és parkosítási
munkák készültek el. Elhelyezésre került 2 db támlás
pad és egy hulladékgyűjtő edény.
A pályázat keretein kívül önkormányzatunk képviselőtestülete döntött arról, hogy egy a felnőttek, a gyermekek
és a kerekesszékkel közlekedők által is használható kivitelű ivókútat létesít. A korábban meglévő emlékparki
padok kopottsága illetve megrongálódása miatt, az igényes környezet megteremtése érdekében a régi padokat
felújítottuk, és masszívabb faanyagból készíttettük el az
ülő- és támla felületeit. Az igényes környezet kialakításához hozzá tartozik még, hogy az önkormányzatunk
kertészete és közmunkások közreműködésével tereprendezési és növénytelepítési munkákat végeztettünk el és
kihelyeztünk 2 kerékpár tárolót is.
A beruházás összköltsége: 7.116.000,- Ft-ba került,
melyből 5.000.000,- Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

Műfüves futballpálya építés

A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt futballpálya
építési program keretében önkormányzatunk is pályázatot
nyújtott be egy közepes méretű – 20x40 méteres – műfüves futballpálya és hozzá tartozó 200 főt befogadó lelátó
építésére.

Milleneumi Emlékparkban Játszótér építés

Gyermekeink oktatása- nevelése mellet törekedünk az
egészséges fejlődésüket biztosítani, az egészséges életmód
kialakítására való igényt felébreszteni és a szabadidő hasznos eltöltésére helyet biztosítani.
Gyermekeink egészséges fejlődésének egyik alapja a mozgás, a mozgásos játékok bármely formája.
Ezért döntött a képviselő-testület arról, hogy a Milleneumi
Emlékparkban játszóteret alakít ki a gyermekeink szárára.
Önkormányzatunk a játszótér terveit és pályázatát még
2012. év novemberében elkészíttette és benyújtotta, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatási pályázatára.
A támogatás elnyeréséről 2013 szeptemberében kaptunk
határozatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, melyben 5.000.000,- forint támogatási összeget sikerült e projekt megvalósítására elnyernünk
Idén a tavasz kezdetével versenytárgyalást követően a
megkezdődhetett a játszótéri eszközök és utcabútorok
telepítése és az ütéscsillapító gumi burkolat elkészítése.
A beruházás során 1 db mérleghinta, 1 db hinta két lapülőkével, 1 db forgóhinta, 1 db összetett mászóka és egy

Ez a létesítmény ugyan nem szerepelt a fejlesztési elképzelések között, de úgy éreztük a helyi sportélet érdekében pályáznunk kell rá. A pályázat önkormányzatunkra
eső része – mely a teljes beruházás összegének 30 %-a –
10.518.000,- Ft.
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

A beruházó ebben az esetben az MLSZ volt, ennek megfelelően 15 évig szerződésben biztosított használati joga van,
és a palánkok hirdetési felületével is rendelkezik.
Önkormányzatunk a helyi sportkörrel együtt végzi a pálya
karbantartási munkáit, és kidolgozta a pálya igénybevételének feltételeit.

Területi szociális gondozási központ felújítása

A területi Szociális Gondozási központ átadása szeptember 26-án történt, melyről részletesen olvashatnak külön
cikkünkben az újság elején, melyben a felújítás részletes
tartalmát és költségeit is ismertetjük.

Szabadtéri színpad felújítása, átépítése

Már a 2014. év településfejlesztési feladatainak összeállításakor önkormányzatunk jelentős figyelmet fordított a
nagyigmándi sporttelep és környezete – ezen belül a volt
strand területének rekonstrukciójára.
Ez a terület évek óta csaknem teljesen kihasználatlanul állt,
itt csupán egy-egy önkormányzati rendezvény lebonyolítására került sor. Ezen rendezvények megtarthatóságát is
nagymértékben befolyásolta az időjárási tényező, ugyanis
az előadások színteréül egy fedetlen emelvény szolgált.
Sajnos e színpad állaga a sok éves környezeti hatásoknak
köszönhetően oly mértékben leromlott, hogy eredeti funkcióját sem volt képes ellátni.
A régi színpad felújításával párhuzamosan készült a faszerkezetű felépítmény építése is. Az alapozást követően
a tervezett nagyméretű ragasztott fatartós épületváz felál-
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lítását követően a gyalult fából készített tetőszerkezet és a
zsindelyfedés készült el.
Az épületen szabványos villámvédelem és körföldelő hálózat is kialakításra került, valamint a rendezvények elektromos energiaellátását biztosító földkábel is épült az áramszolgáltató hálózatára kapcsolva.
A színpad előtt korábban meglévő kisebb aszfaltburkolatos
tánctér helyére, Semmelrock térburkoló kövekből épített
200 m2-es terület áll rendelkezésre a táncos előadók, majd
a báli forgatag részére. A beruházás 18.766.000,-Ft-ba
került

A sport és szabadidő központ új épületének megépítése/Sportöltöző/:

A Tata, illetve a 13. számú főútról Nagyigmándra érkezők
számára elsőként pillantható meg az egyik jelentős közintézményünk a sportcentrumunk.
Itt az önkormányzati tulajdonú területen találhatók a
Nagyigmándi Községi Sportkör edző- és versenypályái, a
műfüves futballpálya és egy a grundfocizásra is alkalmas
aszfaltos kézilabdapálya.
Mindezekhez tartozott egy, a múlt század közepe táján felépített, többszöri toldással javítgatással az alapfunkcióját
éppen hogy ellátni képes sportöltöző, ezért döntött képviselő testületünk arról, hogy egy új korszerű több funkciónak helyet adó épületet épít.
Alapvetően két épülettömegre tagolható a létesítmény, melyet a lépcsőház választ el egymástól.
Az öltözői szárny földszintjén a hazai csapat részére lett
kialakítva két öltöző helyiség (felnőtt csapat és ifi) Közös
fürdővel mosdóval és WC-vel. Ehhez kapcsolódóan épült
a szertár, majd a bírók öltözője és szociális blokkja következik, valamint a hazai csapatok szerelésének tisztítására alkalmas mosókonyha, mely egyben vízgépházként is
funkcionál.

A földszinti folyosó végében található a férfi WC és egy a
teljes körű akadálymentesség követelményeinek mindenben megfelelő mellékhelyiség melyet a női vendégek is
használhatnak.
Az épület végfalán található helyiségben nyert elhelyezést
a létesítmény fűtését biztosító kazánház, valamint ez a helyiség ad tárolási lehetőséget a dobóatléták sportszerei részére.
Ezen épületrész emeletén a vendégcsapatok részére készült
két öltöző a hozzájuk csatlakozó vizesblokkal együtt.
(Folytatás a következő oldalon)
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A másik épületrész földszintjén kapott helyet egy a településünk lakosságát szolgáló edzőterem, öltöző, WC és zuhanyozó. Az edzőtermi gépek, berendezések beszerzése még
folyamatban van.
Az emeleti részen a klubélet fejlődését elősegítő, klubrendezvények lebonyolítását is lehetővé tevő klubhelyiséget
alakítottunk ki, a hozzá tartozó szociális helyiségekkel és
teakonyhával.
A sportkör új épületének környezetét is igyekeztünk kicsinosítani, az épület körüli tereprendezést, a növénytelepítéseket, füvesítést a falugondnokságunk szakembereivel és a
közmunkások hathatós segítségével végeztük el.
A létesítményre fordított bruttó költségvetési összeg a járulékos költségekkel együtt 106.758.268,- Ft.

Sport és Szabadidőközpont kerítés építése

A sportlétesítményeink vagyonvédelme és állagmegóvása
érdekében képviselő-testületünk elhatározta, hogy fejlesztési forrást biztosít a teljes sporttelep körüli kerítés megépítéséhez.

Ekkor már tudtuk hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség
a Nagyigmándi Községi Sportkör pályázatát jóváhagyva
2.043.156,- Ft támogatást nyújt 875.638,- Ft önrész mellett a
terület ilyen jellegű biztonságot szolgáló beruházásához. Így
önkormányzatunknak a terület teljes bekerítéséhez szükséges összegének csak ezen felüli részét kellett fizetnie.
A betervezett illetőleg a sportkör által is megpályázott
DELTA PRIVILEG típusú, lábazati elemekkel is ellátott
kerítés önkormányzatot terhelő bekerülési költsége bruttó
3.506 000,- Ft.

KÖZLEMÉNY
A helyi választási iroda a választási eljárásról szóló
törvényben előírt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a helyi választási bizottság tagjainak és a választási iroda vezetőjének nevét.

Helyi Választási Bizottság:
Elnök: Czunyi Ferencné
Elnökhelyettes: Juhászné Mészáros Erzsébet
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Tisztelt Lakótársaim!
Számtalan, a részletezettekhez képest kisebb összegű beruházás, eszközbeszerzés is megvalósult a településünkön, melyről a megvalósulásuk évében már beszámoltunk, itt most csak a végösszegben szerepeltetjük őket.

Az elmúlt négy év összeruházásának értéke 661.259.000.- Ft, ebből saját forrásból 573.589.000,-Ft, pályázati forrásból
87.670.000,-Ft valósult meg.
A sok beruházás, az intézményeink magas szintű működtetése mellett támogattuk a civilszervezeteinket,
a történelmi egyházainkat, a település lakói számára
gyógytorna rendelést szerveztünk a régi orvosi lakásban, bevezettük a zenei előkészítő oktatást, biztosítottuk a vérszállítást, és a saját főzőkonyhánkban látjuk
el az ételallergiás gyermekek étkeztetését.
2011-ben a Plasticast Hungary Kft, az Igmándfrost
Kft, (hűtőház) kezdte meg a működését, a településünkön, majd a Cornmill Hungary Kft, bővítette az
üzemét, 2013-ban pedig a Monsanto Hungária Kft.
adta át az üzemegységein végzett nagy beruházásait,
melyek hozzájárultak a településünk foglalkoztatási
rátájának emelkedéséhez.
Az elmúlt négy év jelentős változásokat hozott az
intézményrendszer tekintetében is. Mivel számos
feladat a központi közigazgatáshoz került át, az önkormányzat terhei látszólag csökkentek, azonban az
átállás gördülékenysége javarészt annak volt köszönhető, hogy a kollégáim időt és energiát nem kímélve
végezték a munkájukat. Ezúton is szeretném megköszönni mindannyiuknak.
Szeretném megköszönni Czeglédi Ferenc alpolgármester úrnak, a képviselő-testület tagjainak az elmúlt négy
évi munkáját, hiszen a megszokottnál jóval többször
kellett üléseznünk, több fontos és gyors döntést kellett
meghoznunk, hogy a beruházásainkat megfelelő ütemben tudjuk befejezni, és a változásokból eredő problémákra időben tudjunk válaszolni. A közös munka eredménye ez a hatalmas fejlődés, mellyel megteremtettük
a jövő fejlődésének alapjait.
Hajduné Farkas Erika
polgármester
Tag: Bánházi Ferencné
Póttag: Varga József
Sebestyén Antalné
Cím: 2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 34/556-490

Helyi Választási Iroda
Vezetője: dr. Füles Zoltán
Cím: 2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 34/556-490
e-mail: jegyzo@nagyigmand.hu
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Információk a helyi önkormányzati választásokhoz
A Helyi Önkormányzati Képviselők és
Polgármester Választását a Köztársasági Elnök úr 2014. október 12. napjára
(vasárnapra) tűzte ki. A helyi választási
bizottság már augusztusban megkezdte
működését a képviselő és polgármester
jelöltek nyilvántartásba vételével. Ebben az évben a helyi választási bizottságba a jelöltek, jelölő szervezetek nem
delegáltak tagokat, és a szavazatszámláló bizottságokba is csak egy szervezet
delegált, így több szavazó körben a póttagok munkájára is szükségünk lesz.
A 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza a választási eljárás általános szabályait, amelyek a korábbi évek gyakorlatához képest több ponton is jelentősen
módosultak. A lakosságot leginkább
érintő változásokat szeretném összefoglalni a következőkben.
Az idei év választásainak tapasztalatai
alapján a kínos meglepetések elkerülése
érdekében mindenki ellenőrizze, hogy
szerepel-e a névjegyzékben, azaz kapott-e értesítőt a névjegyzékbe vételről
az Országos Választási Irodától. Aki a
névjegyzék zárásakor nem szerepel a
névjegyzékben a választás napján már
nem vehető fel - tehát szavazni sem fog.
Az átjelentkezés is korlátozott a parlamenti választásokhoz képest. A választó
polgár az önkormányzati választáson
eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt
venni. Aki a tartózkodási helye szerinti
településen kíván szavazni az átjelentkezhet. Átjelentkezéssel az a választó
polgár szavazhat, aki magyarországi
lakóhelye mellett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve,
hogy
- tartózkodási helyét 2014. június 24-ét
megelőzően létesítette és
- tartózkodási helyének érvényessége
legalább 2014. október 12-ig tart.
A korábbi években megszokott kampánycsend már nem létezik, a kampány
egészen a választások napján a szavazás
befejezéséig 19.00 óráig tarthat. Relatív
területi kampánytilalom van a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül közterületen, így választási
kampánytevékenység a szavazás napján
e körön belül nem folytatható.
A szavazóhelyiségek reggel 6 órától este
19.00 óráig tartanak nyitva, ez idő alatt
kell a választópolgároknak voksukat leadni. Szavazni kizárólag személyesen
és csak az értesítésen szereplő szavazóhelyiségben lehet. A mozgásban gátolt,
vagy beteg választópolgárt saját kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja

keresi fel a mozgó urnával. Mozgó urnát
kérni kizárólag írásban lehet, október
10-ig a Helyi Választási Irodánál vagy
www.valasztas.hu honlapon elektronikus formában, a választás napján pedig
az illetékes szavazatszámláló bizottságnál. Utóbbi esetben a mozgóurna iránti
kérelemnek 15.00 óráig kell megérkeznie az SZSZB-hez, az ezt követően érkezett kérelmeket a bizottság elutasítja.
A szavazókörök elhelyezéséül szolgáló
helyiségek címe megtalálható a Nemzeti Választási Iroda által küldött értesítőn,
de mivel változtak a négy évvel ezelőttihez képest, ezért itt is közöljük őket:
1. sz. szavazókör: Nagyigmánd, Kossuth L. u. 3. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2. sz. szavazókör: Nagyigmánd, BajcsyZs. u. 2. Régi orvosi rendelő
3. sz. szavazókör: Nagyigmánd, Vak B.
u. 17. Vadászcsárda
4. sz. szavazókör: Nagyigmánd, Szőkepuszta orvosi rendelő
Településenként egy szavazókört minimum akadálymentesíteni kellett, nálunk
az 1-3-as számú szavazókörök mind
akadálymentesítettek.
A szavazás megkezdésekor minden
egyes szavazókörben az elsőnek érkező
állampolgár aláírásával hitelesíti, hogy
az urnák a szavazás megkezdésekor
üresek voltak. Ezt követően úgy zárják le az urnát, hogy annak tartalmához
az urna szétszedése nélkül ne lehessen
hozzá jutni.
A szavazás módja: Az állampolgár
megjelenik a szavazókörben, ahol személyazonosságának igazolása után
megkapja a választáshoz szükséges szavazólapokat és egy rövid tájékoztatást is
a szavazás módjáról.
A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében a bizottság egy tagja bélyegzőnyomattal látja el, ezzel teszi érvényessé a szavazólapot. A szavazólapok
átvételét a választópolgár aláírásával
igazolja a névjegyzéken, aki a névjegyzék aláírását megtagadja annak nem adható át a szavazó lap.
Minden választópolgár három szavazólapot fog kapni, amelyek a következők:
- a Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztásához egy pártlistákat tartalmazó
szavazólap,
- polgármester választáshoz egy szavazólap,
- a helyi önkormányzat képviselő választásához szintén egy szavazólap.
A megyei listára és a polgármesterre
egy-egy szavazatot lehet leadni. A helyi önkormányzati képviselő-jelöltek
közül pedig maximum 6 nevet jelölhetünk be. Szavazni a jelölt neve mö-

gött, vagy a jelölő szervezet neve felett
elhelyezett körbe tollal írt két egymást
metsző vonallal lehet. Elfogadott mind
az „X” jel, mind pedig „+” jel. Érvénytelen minden más jelölési forma (ilyen
például a karikázás, aláhúzás, kihúzás).
A szavazólap akkor is érvénytelen, ha:
- nincs ellátva a Szavazatszámláló Bizottság bélyegző nyomatával,
- megyei listánál, illetve a polgármester
választásnál kettő vagy több szavazatot
tartalmaz,
- a helyi képviselő választás szavazólapján 6-nál több szavazatot tartalmaz.
Itt szeretném felhívni arra a figyelmet,
hogy nem érvénytelen az a szavazólap, amelyen 6-nál kevesebb képviselőt támogatott a választópolgár. A szavazólapon a jelöltek - a korábbi évektől
eltérően - sorsolás alapján megállapított
sorrendben szerepelnek, nevük mögött
tartalmazzák a „független jelölt” megjelölést. Ez lényeges változás, mindenkit arra kérek figyelmesen olvassa át a
szavazólapon szereplő neveket. Szavazás után a szavazólapokat tegyük az
erre szolgáló borítékba, de kérem a borítékot ne ragasszák le, ezt követően
dobják az urnába szavazatunkat. Előfordulhat, hogy valamit elrontanak szavazás közben (pl. több szavazatot adtak
le, mint amennyit lehet, rossz jelöltre
szavaztak, mert elnézték a neve melletti
karikát), ilyen esetben a borítéknak az
urnába történő helyezése előtt jelezhetjük a bizottságnak a rontás tényét. Ezt
jegyzőkönyvben rögzítik és a bizottság
a rontott szavazólap helyett egy alkalommal újat ad ki.
A Szavazatszámláló Bizottság Elnöke
19.00 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik ebben
az időpontban a szavazóhelyiségben
vagy annak előterében tartózkodnak,
még szavazhatnak. Ezt követően a szavazóhelyiséget bezárják és megkezdődik a szavazatok összeszámlálása.
A Helyi Választási Bizottság munkája
rendkívül felelősségteljes, ezért október
12-én 19.00 órától a végleges eredmény
megállapításáig a hivatalba csak a szavazatszámláló bizottságok tagjai léphetnek be. A jelölő szervezetek, jelöltek
jegyzőkönyv-igényeit az eredményjegyzőkönyv elkészültét követően, vagy
október 13-án (hétfőn) fogja teljesíteni
a hivatal. A választás eredményének
kihirdetésére a Választási Bizottság és
a Helyi Választási Iroda természetesen
megnyitja a hivatal kapuit az érdeklődők számára.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy a helyi önkormányzati választáson
minél nagyobb számban vegyenek részt.
dr. Füles Zoltán
HVI vezetője
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Tisztelt Nagyigmándi
Lakótársaim!

Iskolai végzettségeim: Testnevelési Egyetem középiskolai - testnevelő, gyógytestnevelő; Pénzügyi- és
Számviteli Főiskola - szakközgazdász vállalkozási
szakon; mérlegképes könyvelő.
A 1994-től 2 cikluson képviselőként, 2 cikluson
alpolgármesterként, segítettem a képviselő-testület
munkáját. 2010-ben az Önkormányzati választáson
lehetőséget kaptam Önöktől a településünk vezetésére, melyet nagyon köszönök, hiszen megvalósíthattam mindazokat az elképzeléseimet, melyek a településünk fejlődése érdekében meghatározóak voltak.
Az elmúlt négy év gazdasági válság hatásai, a közigazgatás átalakítása, átszervezése, komoly kihívást
jelentett számunkra. Mégis ebben a változásokkal, a
kiszámíthatatlansággal terhelt időszakban is sikerült,
komoly eredményeket elérni. A településünk ritkán
látott fejlődésen ment keresztül az intézményeink
magas szintű működtetése mellett.
A jövőben is a munkámmal ezt a fejlődést szeretném
tovább folytatni, hiszem maradt még feladatunk bőven és a változásoknak sincs még vége.
2011-ben kettő, 2013-ban további kettő vállalkozás kezdte meg, illetve bővítette a tevékenységét
Nagyigmándon, melynek köszönhetően javult a foglalkoztatási rátánk, de szükséges további vállalkozásoknak vonzóvá tenni településünk ipari parkjait,
hogy a nagyigmándi emberek itt helyben találjanak

2014. október
munkát és biztosítani tudják a családjuk megélhetését.
A jövőbeni terveimről, elképzeléseimről szeretném
Önöket tájékoztatni, melyek a településünk további
fejlődését és az itt élő lakótársaink életkörülményeinek javulását, biztonságát szolgálják.
A Nagyigmándi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságunk nagyon fontos szerepet tölt be az itt élő
emberek mentő-tűzvédelmének biztosításában, a katasztrófahelyzetek megoldásában és a rendezvényeink
biztosításában. A tűzoltólaktanyánk állapota, elrendezése már nem felel meg a mai törvényi előírásoknak. Annak érdekében, hogy a tűzoltóságunk megmaradhasson szükséges egy új laktanya megépítése. A
látványterveket a képviselő- testületnek már bemutattam és a terület előkészítése is elkezdődött.
• Szükséges a csapadék-vízelvezető árkok, út, járdafelújítások tovább folytatása;
• A Kossuth Lajos utca páros oldalának a rekonstrukciója, a piactér felújítása;
• Az közétkeztetési feladatokat ellátó konyháink felújítása;
• A Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása;
• Sport és Szabadidő központunk tovább fejlesztése,
új büfé, vizesblokk építése, szabadtéri sütő-főző lehetőségek kialakítása;
• Ezidáig nem írtak ki olyan pályázatot bölcsőde építésre, melyen településünk is indulhatott volna, reméljük a elkövetkezendő időkben lehetőségünk lesz
e feladat megoldására is;
• A község régi vágya, hogy legyen a településünkön
Sportcsarnok, amint lehetőségeink / pénzeszközeink
növekedése, pályázat/ jó irányban változnak, akkor
szeretném, ha megvalósulna;
A civilszervezeteink hosszú évek óta meghatározó
szerepet játszanak településünk életében. Munkájukkal nagyban hozzájárulnak a közös rendezvényeink
sikeréhez. Mindannyiunk számára fontos, hogy a jövőben is biztonságosan működjenek, és a továbbiakban is minden segítségek meg kell adni a számukra.
A Nagyigmándi Történelmi Egyházak jelentős szerepet töltenek be közösségünk életében. A gyermekeink és a felnőttek hitéletének, erkölcsi nevelésének formálásában nyújtott tevékenységük alapvető
fontosságú számunkra. Az egyházaink munkáját továbbra is a lehetőségeinkhez mérten segíteni és támogatni fogom.
Kedves Lakótársaim! Kérem Önöket, hogy 2014.
október 12-én mindenki menjen el szavazni, hiszen a
döntésük településünk további életének, fejlődésének
a meghatározó része. Fontos, hogy olyan jelöltekre
adják le a voksukat, akik építően tudják nagyközségünk érdekeit képviselni, akik nem önös érdekeket,
hanem közösségünk érdekeit szem előtt tartva, ös�szefogva tudnak munkálkodni a közös célért, településünk fejlődéséért.

Hajduné Farkas Erika
polgármester-jelölt
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ló világ, valamint az Európai Unióból a követkeTisztelt
ző ciklusban érkező fejlesztési források,remélem
Nagyigmándiak! közelebb visznek bennünket ahhoz a meggyőzőCzeglédi Ferenc vagyok,
Nagyigmándon élek születésem óta. Diplomámat a
budapesti Műszaki Egyetem főiskolai karán szereztem. Feleségem nyugdíjas,
Ákos fiam vállalkozó, Beáta lányom jogász. 20 évig
képviselőként a pénzügyi bizottságot vezettem,
az utóbbi 4 évben pedig alpolgármesterként tevékenykedtem. Úgy érzem működésemmel hozzájárultam a falu fejlődéséhez, pénzügyi stabilitásához. Javaslataim, véleményem mindig a falu
érdekeit szolgálták. A pénzügyi válságból kilába-

désemhez, hogy Nagyigmánd rendkívül jó földrajzi és gazdasági adottságait kamatoztatva új
munkahelyeket biztosító üzemek és szolgáltatók
települnek községünkbe. Megválasztásom esetén
az eddigiekhez hasonló elszántsággal, szakmai és
nem politikai szempontok, vagy egyéni érdekek
alapján végezném tevékenységem. Függetlenül
a választások eredményétől azt kívánom, hogy
Nagyigmándnak olyan képviselői legyenek,akik
összefogással képesek hasonló kimagasló eredmények elérésére, mint az a mögöttünk lévő ciklusban történt.
Ha ez a pár sor és az eddigi munkám megnyerte
tetszésüket ajánlom magam szíves figyelmükbe
október 12-én a választáson.

érdekektől mentes, alaposan átgondolt fejTisztelt
lesztések a lakosság életkörülményeinek
Nagyigmándiak! javítását szolgálják.
Szülőfalum, Nagyigmánd
nagyközség
töretlen
fejlődését kívánom támogatni szakmai hozzáértésemmel, hivatástudatommal.
Negyvenéves építőipari kivitelezői gyakorlattal elsősorban az
építésügyi beruházások előkészítésében és
megvalósulásuk esetén azok ellenőrzésében szeretném segíteni a képviselő-testület
munkáját. Arra törekszem, hogy az egyéni
Igen Tisztelt
Választópolgárok!
Szijj Ferencné
1952. március 28-án születtem
Főiskolai diplomával rendelkezem
Férjem nyugdíjas gépészmérnök.
Gyermekeim: Noémi, Ferenc egyetemi
diplomával rendelkeznek.
Öt unokánk bearanyozza az életünket:
Bendegúz, Csongor, Napsugár, Ferenc és
Viktor.
13 évig tanítottam a nagyigmándi Általános Iskolában.
1985-1990-ig négy település közös tanácsának elnöke voltam.
1990-2010-ig Nagyigmánd polgármestere, 2010-2014-ig Képviselőtestület tagja,
2012-ben Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára lettem.
Négy évvel ezelőtt is lehetőséget kaptam Önöktől, hogy településpolitikusi ismereteimet hasznosíthassam a közös jövőnk alakítása
érdekében. A kapott bizalommal úgy éltem, hogy aktív hozzászólója
voltam a képviselő-testületi üléseknek, és a kritikai észrevételeim is

Az elmúlt négy évben a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kültagjaként vettem részt
a testület munkájában, ahol beruházási
kérdésekben hasznos tanácsokkal sikerült
jó szolgálatot tennem. A jövőre nézve fontosnak tartom, ezért javaslom tanuszoda
építését az iskola területén, hogy minden
nagyigmándi gyermek a lakóhelyén tanulhasson meg úszni.
Megköszönöm mindazoknak, akik bíznak
bennem és szavazatukkal támogatnak.
Tisztelettel:
Juhász Tibor

mindnyájunk érdekét szolgálták. Nagy érdeklődéssel hallgattam az
Önök véleményét, javaslataikat, melyeket igyekeztem a munkám során
hasznosítani.
Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgáraként kötelességemnek éreztem,
hogy a képviselői tiszteletdíjam nagy részéről lemondjak és átadjam a
helyi egyházak és a civil szervezetek működésének segítésére.
A múltunk biztos alapjaira építve a jó anyagi lehetőségek birtokában
ismét magasabb ellátási szintre emelkedett hőn szeretett településünk,
melynek hasznát mindnyájan érezhetjük.
Szeretnénk továbbra is aktív részese lenni a közös jövőnk alakításának.
Ezért szeretném felajánlani a Nagyigmándon és a pusztákon élőknek
az ismereteimet, a tudásomat, a tapasztalatomat, melyet huszonkilenc
évnyi közszolgálati tevékenységem során szereztem.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy az október 12-i választás alkalmával a
szavazólapon harmadik helyen lévő nevem mellé

m
X Szijj Ferencné
sziveskedjenek tenni az egymást metsző egyenest, hogy az elkövetkezendő öt évben a képviselő-testület tagjaként szolgálhassam Önöket.
Tisztelettel: Szijj Ferencné
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Tisztelt
Nagyigmándi
Lakótársaim!
Vörös István, független képviselőjelölt vagyok. Már1990-ben
bizalmat szavaztak számomra, és
most ismét elérkezettnek láttam
az időt arra, hogy újra aktívabban
tegyekközösségünk érdekében.
Nap mint nap szembesülök Önökkel együtt azokkal a problémákkal és kihasználatlan lehetőségekkel, amelyek megoldásra, megvalósításra várnak.
Legfontosabb megoldandó feladataimnak tekintem:
1. A Kossuth Lajos utca páros oldalának parkosítása, vízelvezetés, járda térkövezése.
2. Puszták vezetékes ivóvíz-ellátásánakkiépítése, hogy
minden család egyszerűen egészséges ivóvízhez juthasson.

Dr. Müller Mária vagyok. 30 évvel ezelőtt
Nagyigmándon születtem.
Itt kezdtem meg tanulmányaimat is, melyeket a
jogi egyetem elvégeztével
néhány évvel ezelőtt sikeresen befejeztem. Hivatásomként az ügyvédséget
választottam, nagyrészt
községünkben dolgozom.
Tekintettel arra, hogy sok korombeli, nagyigmándi
származású fiatallal ellentétben a jövőmet is szülőfalumban kezdtem építeni, bízom abban, hogy
szakmai tudásomat is itt tudom majd kamatoztatni.

Kedves
nagyigmándiak!
Nagy Lászlónak hívnak,
1971-ben születtem és
azóta is Nagyigmándon
élek. Négy évet töltöttem
Pápán a mezőgazdasági technikumban. Az ott
megszerzett ismereteket
helyi családi vállalkozásunkban kamatoztatom 1992 óta, amelyben növénytermesztéssel,
állattenyésztéssel foglalkozunk. Időközben
családot alapítottam, melyből 3 fiam született, akik lelkes résztvevői a kialakult életvitelünknek. Az eddigi közéleti tevékenységem

3. A Bajcsy-Zsilinszky utcai járdájának térkövezése teljes
hosszában.
4. Újabb befektetők betelepítése ipari parkjainkba, ezzel elősegítve a stabil munkahelyek kialakítását településünkön.
5. Az idősek és a szociálisan rászorulók valódi támogatása.
6. A közbiztonság javítása, hogy szeretteinket és értékeinket biztonságban tudhassuk.
7. A szórakozási, sportolási és kulturális programok bővítése, hogy minden lakos helyben megtalálhassa a számára
megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.
Olyan képviselő szeretnék lenni, aki az itt élők érdekeit tartja szem előtt, ésküzd azért, hogy a céljaink valóban
megvalósuljanak, életkörülményeink tovább javuljanak.
Kérem, hogy október 12-én tiszteljenek meg bizalmuk-

kal, és szavazzanak rám!
Köszönettel:

Vörös István
független képviselőjelölt

Környező településeink képviselő-jelöltjeinek
ezévi bemutatkozását olvasva arra az elhatározásra jutottam, hogy én eltekintek az életrajzi
adataim részletes ismertetésétől; a „nagy szavak”, a betartható vagy éppen betarthatatlan ígéretek hangoztatásától. Ezek helyett azt osztom
meg Önökkel, amit célomul tűztem ki leendő
képviselő-testületi tagként – azt, hogy amen�nyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy mindig
igyekezni fogok a nagyigmándi polgárok kéréseit, problémáit, véleményeit meghallgatva értük,
mindannyiunkért dolgozni.
Támogatásukat, megtisztelő bizalmukat köszönöm.

Dr. Müller Mária

számtalan apróságból állt, amire külön nem
térnék ki, jelentősége csak annyi, hogy idáig
sem voltam passzív szemlélője Nagyigmánd
mindennapjainak. Ebben a választási ciklusban úgy gondoltam, hogy nem csak szereplője, hanem alakítója is szeretnék lenni a
közéletnek. Tevékenységemből kifolyólag
sok emberrel kommunikálok, a hétköznapok
ügyes bajos dolgaival közvetlenül találkozom. Minden ésszerű és építő jellegű ötlethez
adom magam, ami a közösség fejlődéséhez
vezet, Nagyigmánd gyarapodását szolgálja és
jó hírét öregbíti. Mindehhez szeretném a falu
lakosságának bizalmát elnyerni, ha szavazataikkal felhatalmaznak.
Köszönettel:
Nagy László
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Tisztelt
Nagyigmándiak!
Vincze István vagyok. A négy évvel ezelőtti választáson önöktől
kapott sok-sok bíztató szavazatból
erőt merítve döntöttem úgy, hogy
2010 után 2014-ben ismét indulok
képviselőjelöltként az önkormányzati választáson. A közelmúltban
községgazdálkodási intézményvezetőként (Falugondnok) dolgoztam a
Polgármesteri Hivatalban és Elnökként sikeresen vezettem a Községi Sportkört. Tenni, maradandót alkotni, jó hatással lenni az emberekre úgy gondolom
az első és legfontosabb kötelessége egy képviselőnek! Ennek
tükrében mit tehetek én a környezetemért? Az életem során
és vezetői munkám alatt megszerzett közösségszervezői tapasztalataimat, tudásomat, községünk lakóinak szolgálatába állítani,
a lakosságért munkálkodni! A problémákra, gyorsan felhívni
a figyelmet és megoldani azokat! Például arra, hogy a felelős
döntésekben, az utóbbi időkben egyre jobban háttérbe szo-

rul a demokrácia. Nagyigmánd jövője az egész lakosság akaratától kell, hogy függjön, nem pedig egy, vagy néhány ember
akaratától! Képviselőként fő célom: érvényt szerezni bármely
lakos véleményének, ötleteinek a testületi döntéshozásba! Mihamarabb megvalósítani a választó polgárok kívánságait, például azt, hogy készüljenek videó felvételek a testületi ülésekről,
melyeken a lakosság jobban nyomon tudja követni a képviselők
községünkért végzett munkájának hatékonyságát. További céljaim: az óvoda megtartása; az árvízvédelmi rendszer kiépítése;
a kultúra, sportélet ; fiatalosabb vezetői szemlélet; … bővebben
szóban tudom kifejteni.
Bízom benne,hogy a választások után lesz módunk rendszeresen találkozni, beszélni, gondolatot cserélni e témákról !
A közös, megfontolt, alapos gondolkodás nagyon komoly alkotó erő, a demokratikus döntéshozatal az önkormányzati munka
alapja!
Erősségeim: kitartás, kapcsolatépítés, csapatmunka, nyitottság.
Érzem magamban a lelkesedést, a tapasztalatot, a tettvágyat, ezért
független képviselőjelöltként remélem, hogy a Nagyigmándi
emberek megtisztelnek bizalmukkal, hogy bizonyíthassak –
Önöknek – Nektek.
Bízzanak bennem s szavazzanak rám október 12-én!
Tisztelettel: Vincze István (Független képviselőjelölt)

Tisztelt
Választópolgárok!

építése szépítése. Az elmúlt időszakban településünk
sokat fejlődött, de még nagyon sok a teendő.
Az autópálya közelsége vonzó lehet új cégek leteleVincze Lajos független képvi- pülésének, mert községünk egyik megtartó erejét, a
selő jelölt vagyok, születésem munkát megélhetést biztosító cégek jelentik.
óta Nagyigmándon élek, nős Helyi cégek vállalkozások támogatása, ezáltal munkét gyermek apja, Tímea és kahelymegtartó erejük növelése, beruházásoknál előRita. Tatában műszerész vég- térbe kell helyezni, foglalkoztatásukat.
zetséget, Kisbéren érettségit, Fontos a fiatalok és a lakosság, egészséges életmódBudapesten Nemzetközi áru- ra, és sportra nevelése, valamint az egyéni mozgási
fuvarozói, majd Győrben bolt- igények kielégítése.
vezetői képesítést szereztem. A közeli települések biztonságos kerékpárúttal való
Huszonhárom éve saját cégünk vezetője vagyok, ke- összekötése, valamint a pusztákon élők, egészséges,
reskedelmi tevékenységgel, és árufuvarozással fog- vezetékes ivóvízzel való ellátása.
Amennyiben elnyertem bizalmukat, kérem szavazalalkozunk.
Munkám során sok fontos, és gyors döntést kell hoz- taikkal, támogassanak,
nom, ezt a hosszú évek alatt megszerzett rutint és ta- hogy részt vehessek ennek a szép községnek további
fejlesztésében.
pasztalatot, községünk szolgálatára ajánlom.
Tisztelettel: Vincze Lajos
Céljaim közt szerepel, községünk további fejlesztése,

dagógiai Főiskolára óvodapedagógusnak. A dipTisztelt
lomán megszerzése után a helyi óvodába sikerült
Választópolgárok! elhelyezkednem. Ahol múlt év decemberéig a
Engedjék meg, hogy pár
mondatban bemutatkozzak
Önöknek! Szajkó Juditként
születtem 1983. május 17én szüleim harmadik gyermekeként. Születésem óta
Nagyigmándon élek.
Ide is jártam általános iskolába. Majd Komáromban érettségiztem a Széchényi István Közgazdasági Szakközép Iskolában.
Ugyanitt elvégeztem a Pénzügyi-számviteli ügyintőzői szakot.
Később a gyerekek iránti szeretetem vezérelt arra,
hogy jelentkezzek Sopronba a Benedek Elek Pe-

lehető legjobb szakmai tudásommal neveltem a
gyerekeket.
Jelenleg a nyolchónapos kisfiammal vagyok
Gyes-en otthon. Úgy gondolom, hogy anyai teendőim mellett elég erőt érzek ahhoz,hogy megfelelően tudjam képviselni a faluban és környékén
élőket. Négy évvel ezelőtt a képviselő- testület
bizalmat szavazott azzal, hogy megválasztottak
külső bizottsági tagnak. Így sikerült betekintést
nyernem a testület teendői közzé. Továbbra is célul tűzöm ki az öregek a családok, gyerekek érdekeit képviselni.
Kérem, szavazzanak rám október 12-én az önkormányzati választáson.
Varga-Szajkó Judit
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Tisztelt
Nagyigmándiak!
Róth Csaba vagyok. 1963-ban születtem. 28 éve vagyok az településünk
iskolájában pedagógus. Nős vagyok,
feleségem Csonka Edit tanítónő, szintén
Nagyigmándon tanít.
Két gyermekünk van. Ágnes 17 éves
gimnazista, Mátyás főiskolai hallgató.
Az általános iskolai tanulmányaimat
Nagyigmándon folytattam. Budapesten
érettségiztem le. Egy évet dolgoztam az
IKR-nél műszerészként.
1986-ban végeztem el a főiskolát, majd
másfél év katonai szolgálat után kezdtem el dolgozni.
1997-ben pénzügyi szakközgazda végzettséget szereztem a Pénzügyi
és Számviteli főiskolán.
Iskolai tevékenységem során a tanítás mellett 31 nyári tábort szerveztem és vezettem le. Túrák, kirándulások tucatjainak során bejártuk
diákjaimmal a környék természeti szépségekben gazdag helyszíneit.
Feleségemmel 26 éve szervezzük az úszás szakkört, melynek során
több száz iskolást tanítottunk meg úszni.
Az iskolai könyvtárat 25 éve vezetem, de négy évig a községi
könyvtár is az irányításom alá tartozott.

Tisztelt
Választópolgárok!
Bedecs János vagyok, független képviselő-jelölt. Évtizedek óta építőipari vállalkozóként dolgozom.
Az elmúlt ciklusban a Pénzügyi, Műszaki és Fejlesztési valamint a Szociális,
Művelődési és Sportbizottság munkájában vettem részt.
Községünk sokat fejlődött az utóbbi
években, ahhoz, hogy ez folytatódjon komoly munka és összefogás szükséges.
Célom elsősorban a lakosság megtartása, fiatalok helyben maradásának elősegítése, az idősek ellátásának, biztonságérzetének
fokozása melyet programom is tükröz.
-Szociális bérlakások építése,ideiglenes lakhatás megoldására
-Gyermekbarát, a községben maradást elősegítő intézmények
létrehozása, fejlesztése (pl. bölcsőde)
-Munkahelyteremtő vállalkozások ipari parkba történő telepítése
-Idősek és egyedül állóak védelmének biztosítása, jelzőrendszer
kialakítása polgárőrség felügyeletével

Tisztelt Nagyigmándiak!
Tisztelt Választóim!
Először is köszönetemet szeretném kifejezni újságunk lapjain
keresztül azoknak, akik az elmúlt 20 évben bizalmat szavaztak személyemnek. Nem volt mindig egyszerű helytállni, mert
voltak néha áthatolhatatlan gátak, de szerencsére ezek csak
ritkán fordultak elő. Mindig az esküben megfogalmazottak és
a személyes meggyőződésem alapján hoztam meg közösségünket legjobban szolgáló döntéseimet. Az öt ciklus alatt legtöbbször olyan képviselő-testületünk volt, ahol élmény volt
együtt dolgozni a képviselőtársaimmal. Sajnos azonban előfordult, hogy a testületben kisebbségben maradtam egy általam igazságosabbnak vélt és a településünket jobban szolgáló
döntés megszavazásában.
Ezen csalódások közé tartoznak azok az egykori tervek és
képviselői programomban szereplő elképzelések is, amelyeket nem sikerült képviselőségem alatt megvalósítani vagy
megszűnését megakadályozni, ezek közül:
- egyik nagy álmom volt a sportcsarnok megépítése, a tervdokumentáció azóta is a levéltárban porosodik

Megfelelő élettapasztalat birtokában 2006-ban indultam a választásokon és azóta az Önök jóvoltából önkormányzati képviselő vagyok.
2008 óta vezetem az Ifjúsági, Művelődési és Sportbizottságot,
amely 2010-től Szociális , Művelődési és Sportbizottság néven működött tovább.
Képviselőként, bizottság elnökeként is igyekeztem az eskümhöz híven a településünk érdekeit szolgálni. Amennyiben Önök támogatnak a jövőben is ebben a szellemben fogok tevékenykedni.
Az elmúlt időszakban nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, a környezetünk lépésről lépesre sokat fejlődött.
A szeretném, hogy a jövőben is folytatódjon ez a folyamat.
Az intézményrendszerünk biztonságos működése mellett végiggondoltan, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek szerint kell tovább haladnunk.
Néhány fontos megvalósítandó feladat a teljesség igénye nélkül.
Sok utcát, járdát újítottunk fel az elmúlt időszakban, de még vannak ezen a területen teendőink. Napirenden van a tűzoltóságunk
számára megfelelő épület kialakítása, felépítése.
Bölcsődei férőhelyek létrehozása az igények és a lehetőségek figyelembevételével szintén megoldandó probléma. Kiemelten fontosnak tartom,
hogy a régen dédelgetett álmunkat, egy TORNATEREM felépítését.
Kérem, hogy október12-én tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak szavazatukkal.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!

-Szociálishálózati rendszer fejlesztése és biztosítása minden rászorulónak
-A pusztai lakosok igényeinek felmérése, életfeltételek javítása
-Civil szervezetek biztonságos működésének segítése (Tűzoltóság, Polgárőrség, kulturális szervezetek
-Versenysport mellett tömeg és szabadidősport lehetőségeinek
növelése
-Sportcsarnok építése akár szakaszos kivitelezéssel.
-A belvíz és csapadékvíz elvezetése, tervek megvalósítása
-Szelektív hulladékgyűjtő telep kialakítása (elektronikai, műanyag, építési, stb.)
-Önkormányzati földeken kapásnövények termesztése, az üzemeltetett konyhák nyersanyaggal való ellátására
Hiszem és vallom, hogy becsületes, tisztességes hozzáállással és
szakértelemmel a köz érdekében végzendő munkámmal hozzásegíthetem községünket ahhoz, hogy új kihívásokra képes, élhetőbb település legyen, mi pedig mindannyiunk számára büszkén
vállalható község polgárai lehessünk.
Köszönöm támogatásukat.
Elérhetőségem: 06-30-2042-331
Tisztelettel:
Bedecs János

- a nyolc évig eredményesen működő Nagyigmánd Sportjáért
Közalapítvány megszűnésének megakadályozása
- az általános iskola államosítása elleni egyetlen „nem” szavazatom kevés volt a többséggel szemben, így napi ellátási
problémákkal küszködik gyermekeink és unokáink oktatási
intézménye.
Az újonnan megválasztásra kerülő polgármesternek és
képviselőknek olyan ciklusokat kívánok, mint amilyen az
utolsó négy év volt, amelyben a településünk látványosan
megszépült.
Kívánom továbbá, hogy a demokrácia tovább szélesedjen, ne
féljenek az alkotó, előremutató vitáktól. Segítsék a civil társadalmi csoportok létrejöttét, munkáját tevékenységük kiszélesítését.
Végül, ha akaratomon kívül megbántottam valakit, utólagosan
elnézést kérek.
Maradok tisztelettel továbbra is Nagyigmándért tenni akaró és
tenni képes lokálpatrióta.
Mészáros Miklós
képviselő-testület volt korelnöke

