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Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa/ választási különszám

Helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása
Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-án 6 és 19 óra között polgármester,
önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati
képviselők, megyei közgyűlés tagjainak választására
kerül sor településünkön. Szavazni csak érvényes
személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal vagy
útlevéllel, 2001. január 1-je után kiállított
jogosítvánnyal lehet az értesítésben meghatározott
helyen.
Jelöltek, akikre szavazhatnak:

Polgármester jelölt
Lőrinczné Kiss Ilona (független)

Egyéni települési önkormányzati
képviselőjelöltek
A szavazólapon szereplő sorrend a törvényi
szabályozásnak megfelelően sorsolással került
megállapításra. Somogyjád község önkormányzati
képviselő jelöltjeinek sorsoláson megállapított
sorrendje a szavazólapon a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó Imre Győző (Munkáspárt jelöltje)
Vassné Jakabfi Marianna (független jelölt)
Torma Sándor (független jelölt)
Helyes András (független jelölt)
Szegi Gyöngyi (független jelölt)
Ottucsák Bernadett (független jelölt)
Bögös Lászlóné (független jelölt)
Györék Tiborné (független jelölt)

Nemzetiségi Önkormányzati
képviselőjelöltek
1. Végh Gáborné (Jövő Alakítók Szövetsége
Egyesület jelöltje)
2. Bogdán István (Jövő Alakítók Szövetsége
Egyesület jelöltje)
3. Bogdán Istvánné (Jövő Alakítók Szövetsége
Egyesület jelöltje)

Megyei önkormányzati listák
Dr. Sárhegyi Judit megyei főjegyző közlése szerint a
sorsolás alapján a jelölőszervezetek a következő
sorrendben kerülnek fel a szavazólapra:
1. Momentum mozgalom
2. „Somogyért” Egyesület
3. Fidesz-Magyar
Polgári
Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
4. Jobbik Magyarországért Mozgalom
5. Magyar Szocialista Párt
6. Demokratikus Koalíció

–

A polgármester választáshoz szükséges szavazólapon 1
fő polgármester- jelölt neve lesz. Az érvényes
választáshoz a jelölt neve melletti körbe X vagy + jelet
lehet elhelyezni.
Az önkormányzati képviselő választáshoz 1 egyéni
listás szavazólapon 8 jelölt neve szerepel az előre
kisorsolt sorrendben. Érvényesen szavazni csak
maximum 6 főre lehet, a nevük melletti körbe X vagy
+ jel írásával.
A nemzetiségi önkormányzati képviselő választáshoz
1 egyéni listás szavazólapon 3 jelölt neve szerepel az
előre kisorsolt sorrendben. Az érvényes választáshoz a
jelölt neve melletti körbe X vagy + jelet lehet
elhelyezni.
A megyei közgyűlés tagjainak választásához szükséges
szavazólapon a jelölőszerveztek által állított listák
szerepelnek kisorsolással meghatározott sorrendben.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet oly módon,
hogy a lista feletti körbe X vagy + jelet helyeznek el.
A választások eredményét a Jád Tv-ben előreláthatólag
13-án, vasárnap 23 órától teszi közzé a választási
bizottság. A Jádi Újság következő számában
részletesen beszámolunk az eredményekről.

ELŐZETES
- Október 13. helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek,
valamint
a
nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása
- Október 15. 17.00 Déry Tiborra emlékezünk, majd
emléktábla avatása a művelődési háznál
- Október 17. 15.00 idősek napja a művelődési házban
- Október 23. 16.00 emlékfa ültetése
- Október 23. 18.00 községi megemlékezés, koszorúzás
az emlékparkban

A somogyjádi Helyi választási
bizottság tagjai
Elnök: Benke Józsefné
Elnökhelyettes: Farkas Krisztián
Tagja: Kiss Norbert Péter
Póttagok: Pap Jánosné és Riedling-Kovács Szilvia
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Somogyjád 001 (Művelődési ház)
Szabó Sándorné elnök
Magyarné Járfás Katalin elnökhelyettes
Kovács Dezsőné
Alexáné Varga Éva
Delegált tag:
Kovácsné Lehoczky Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP)
Somogyjád 002 (iskola)
Polgár Tiborné elnök
Kovácsné Stéger Ilona elnökhelyettes
Marosvölgyi Mária Valéria
Nemes Katalin
Delegált tag:
Kovács Zsolt (FIDESZ-KDNP)
Póttagok:
Balogh Imréné
Szentpáli Zoltánné
Tóth Sándor Istvánné
Vörös Renáta

Helyes András képviselőjelölt
bemutatkozása
Helyes András vagyok, 46 éves. Születésem óta a
településen élek családommal.

Fiatal, határozott és elkötelezett ember vagyok.
Somogyjádon nőttem fel és erről a településről
indultam el azon az úton, amely odáig vezetett, hogy
készen állok a település érdekeit minden akaratommal
a közösség érdekében, a legteljesebb mértékben
szolgálni.
Már általános iskolás korom óta falumban szüleim és
testvérem támogatásával programok szervezésében
vettem
részt.
Ezen
tevékenységét
folytatva
szakmunkás koromban is az áprilisi gyerekfocik
tevékeny segítője voltam a szervező "Anti bá" mellett.
Közel egy évtizede aktív tagja vagyok a virágos porta
bíráló bizottságnak.
Szociálisan
érzékeny
ember
vagyok,
mely
tulajdonságom
családomból
hoztam.
Felnőtté
válásomig ebben nőttem fel, anyukámtól látva
elkötelezettségét
az
emberek
problémájának
megoldásában, segítésében. Ezt az utat szeretném én is
követni.
Ragaszkodom szülőfalumhoz, közösségmegtartó és
építő terveim vannak a jövőre nézve, meghatározó
célom többek között lakóhelyem, Somogyjád élhetőbb
településsé tétele.
Somogyjád ereje és szépsége, a vállalkozások és
intézmények munkájában, az idősebb generációk
tapasztalatában és a fiatalok kreativitásában, a civil
szervezetek aktivitásában, az egyházak lelki
támogatásában rejlik. Ezekre az értékekre számítva,
tudásomat és energiámat felajánlva szeretnék
Somogyjád képviselője lenni.
Amennyiben 2019. október 13-ai választáson
megtisztelnek bizalmukkal, azt tudom ígérni, hogy
mindig az Önök szolgálatában állok és az Önök
érdekeit képviselem.

Hivatásos
vadászként
dolgozom
Somogyjád
közigazgatási területeit is érintő vadásztársaságnál.

Szegi Gyöngyi képviselőjelölt
bemutatkozása

Munkámból adódóan sokat járom a települést és
környékét. Látva a falu eddigi pozitív fejlődését, úgy
érzem észrevételeimmel, ötleteimmel segíteni tudnám
a község további fejlődését.

Szegi Gyöngyi vagyok, 52 éves, 1974 óta élek
Somogyjádon, iskolai tanulmányaimat itt kezdtem,
majd Kaposváron a Munkácsy Mihály Gimnázium
egészségügyi tagozatára jártam.
1986-ban érettségiztem, 1988-ban körzeti ápolói
szakképesítést szereztem. 1986 július 01. óta dolgozom
a somogyjádi orvosi rendelőben, körzeti ápolónőként.
Két felnőtt gyermekem van, ők is itt végezték általános
iskolai tanulmányikat. Munkám során, több mint 33
éve naponta részt veszek a falu életében, segítek a
bajban, tájékoztatást nyújtok, tanáccsal látom el a
faluban, környékbeli településen élő embereket.
Aktívan részt veszek a háziorvosi ügyeletben akár
hétközi éjszaka, akár hétvégén és ünnep napokon
egyaránt. A falu rendezvényein is rendszeresen részt
veszek, munkámmal a lakosságot támogatom. Jövőben

Ottucsák Bernadett képviselőjelölt
bemutatkozása
Tisztelt Választópolgárok!
Kaposváron születtem 1989.
június 08.-án. Születésem óta
Somogyjádon élek. Általános
iskolai
tanulmányaimat
Somogyjádon végeztem, majd
Kaposváron szereztem 2009ben cukrász képzettséget.
Sokan úgy ismernek falumban
„Berni a cukrász”
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is a falu lakosságát szeretném segíteni, nem csak az
orvosi rendelőben, hanem testületi tagként is.

Beszámoló a 2014-2019 évi
önkormányzati ciklus munkájáról
Kedves Somogyjádiak!
Ismét megköszönjük, hogy 2014. október 12-én
bizalmat szavaztak nekünk, s így - a 2010-2014-es
időszakban szolgálatot teljesítő polgármester és
képviselők - az önök bizalmából változatlan
összetételben folytathattuk Somogyjád község
szolgálatát,
képviseletét.
Sajnálatos
módon
képviselőtestületünk összetételében 2018-ban változás
történt: Kovács Gyuláné képviselő elhunytát követően
Szabó Imre letette az esküt, képviselői mandátumot
szerzett.

Tisztelt Választóink!
Engedjék meg, hogy most elsődlegesen a Jádi
Újságban közzétett hosszú távú programunkról, a
2014-2019-es ciklusra tervezett, megvalósítani
kívánt elképzeléseink teljesítéséről adjunk számot,
amelyek a 2010-2014-es időszakra épültek. A
célokat egyeztetéseket követően, egyetértésben
hagytuk jóvá mint ciklusprogramot, amellyel a
változatlan összetételű képviselő-testület azonosulni
tudott, hisz a már megkezdett munkáját folytatta. A
teljes időszak alatt párbeszédet folytattunk,
pontosítottuk az elképzeléseinket, a célkitűzéseket;
felmértük a JÁDIAK pontos igényeit és elvárásait,
az értékek megőrzése mentén haladtunk.
Kiemelt figyelmet fordítottunk intézményeink
működtetésére annak érdekében, hogy azok továbbra is
magas színvonalú ellátást tudjanak biztosítani a
bölcsődei, óvodai valamint a szociális ellátások
területén egyaránt.
Minden külső hatástól megóvtuk a Sportcsarnok Kft.
működtetését, miután kiemelten fontosnak tartottuk a
közés
szociális
étkeztetést,
továbbá
a
sportlétesítmények használatát az egészséges életmód
megőrzése,
az
iskolai
és
szabadidős
sporttevékenységek érdekében.
Támogattuk a háziorvosi és fogorvosi ellátást,
elfogadtuk a fogorvosi körzet bővülését a hosszú távú
fogorvosi ellátás fenntartása érdekében. Saját
költségvetésünk terhére továbbra is vállaltuk a
gyermekorvosi ellátás heti két alkalommal helyben
történő biztosítását.

Kölcsönösen jó kapcsolatot ápoltunk az általános
iskolánkkal, amely már 2013 óta állami fenntartásba
került. Ennek ellenére rendszeres segítséget
nyújtottunk elsődlegesen a tárgyi feltételek
biztosításban.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a foglalkoztatásra, az
ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekkel minden
esetben éltünk. Minden évben több Start projektet
valósítottunk meg, mely a foglalkoztatás mellett
jelentős értéket „hozott” településünkre. Így
vásároltunk traktort, pótkocsit, kutat fúrattunk,
pagodákat építettünk, járdákat burkoltunk, utakat
kátyúztunk, javítottuk a vízelvezető rendszereket. Friss
zöldséggel láttuk el a konyhánkat, a többletet helyben
lakosainknak értékesítettük.
Társadalmi és civil szervezetekkel karöltve
valósítottuk meg szabadidős programjainkat: a
sportmajálist, a gyereknapot, a nyárköszöntőt, a
falunapjainkat, az idősek napját, a gondozott porta
elismeréseket. Különösen sokat köszönhetünk
polgárőreinknek,
akik
minden
rendezvényt
biztosítottak, segítették a gyermekek biztonságos
átkelését a zebrán, segítségére voltak a tűzoltóknak is.
Nem kis lobbival, néha erőszakos kéréssel
Somogyjádon
2015-ben
rendőrőrs
létesült.
Rendőreink a városkörnyék legkorszerűbb feltételei
közt dolgozhatnak. Az általuk használt épületrészt
önkormányzatunk költségvetésének terhére, pályázat
nélkül szigeteltettük, központi fűtéssel láttuk el és
festettük.
Hittük
azt,
hogy
a
lakosság
biztonságérzetét javítja a közvetlen elérés
lehetősége.
Közös hivatalunk dolgozóinak is köszönhetően
számtalan pályázatot nyújtottunk be, amelyek 95
%-ban sikeresek voltak.
Pályáztunk működésre, a szociális ellátások
növelésére. Így minden évben szociális tűzifát
adhattunk a rászorultaknak, beiskolázási támogatást
adtunk, melyet az előző év óta kiterjesztettünk az
óvodás korosztályra is. Év végén élelmiszersegélyt
juttattunk a 70 év feletti polgárainknak. Nem
feledkeztünk el a Mikulás ünnepségről sem,
ajándékkal és műsorral kedveskedtünk. Jutott
karácsony előtt támogatás a gyerekes szülők részére is
kiadásaik
enyhítésére,
a
közműköltségek
csökkentésére.
A megyénkben, sőt talán országosan is példaértékű
tanyagondnoki szolgálatot működtettünk. Szombat,
vasárnap is önzetlenül rendelkezésre állt Tokaji
Tamás, legyen szó civil vagy sport, akár egyházi
rendezvényeken való részvételről. Több évtizede
működik, az ún. kórházi járat, mely jó példaként
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országosan is bevezetésre került. Komfortosabb
busszal gazdagodtunk pályázati támogatásnak
köszönhetően. FORD mikrobuszt vásároltunk
10.072 ezer Ft értékben. A tanyagondnokunk nélkül
a testvértelepülési kapcsolatok ápolása sem működött
volna zavartalanul Parajddal, Fernitzcel és a
horvátországi Sirackal.
Fontosak voltak a sport- és kulturális kapcsolatok,
egymás rendezvényein kölcsönösen részt vettünk. Sok
adomány érkezett Fernitzből, közülük is ki kell emelni
az óvoda csoportszobáiba beépített várakat, melyeket
egy német településtől kaptuk Ignácz János
közbenjárásával.
Kiemelt figyelmet fordítottunk közterületeink és
sírkertjeink fejlesztésére, új parkok kialakítására.
A keleti temetőbe urnafalat, kerítést építettünk,
kegyeleti hűtőt szereztünk be pályázati támogatással.
Mindkét temetőbe padokat helyeztünk ki, kivágattuk a
veszélyes fákat, bővítettük a közlekedési utakat.
Kialakítottuk községünk Szabadidőparkját, melyre
igazán büszkék lehetünk. Itt nem csak községi és
közösségi rendezvényeket tartottunk, egyre kedveltebb
lett a park családi események helyszíneként is. A
parkba
építettünk
színpadot,
kemencét,
tűzrakóhelyeket, járdákat, burkolt területet a színpad
elé, pagodát, vizes blokkot, sportparkot, játszóteret. A
felsoroltak
mind-mind
sikeres
pályázatokból
valósultak meg. Több éve itt ültettek október 23-án
gyermekeik születésének emlékére a szülők emlékfát,
így a parkosítás különleges eseményekhez fűződik,
mely
reményeink
szerint
szimbolikusan
a
Somogyjádhoz való kötődést is elősegíti. Ez ideig kb.
80 millió forintból alakult ki a jelenlegi állapot.
Parkunkat szeretnénk tovább fejleszteni újabb
létesítmények elhelyezésével.
Az előző években a Kossuth Lajos utcán és a
Gárdonyi utcán cseréltük a töredezett járdát. A Fő
utcán két ütemben cseréltük a töredezett, már
balesetveszélyes járdát díszburkolatra a 8 - 28.
számú ingatlanok előtt. Parkolót alakítottunk ki az
orvosi rendelő előtt, új virágágyásokat építettünk
díszkő szegélyezéssel. A Fő utcán két új buszvárót
építettünk. Közterületeinkre közel 25 db padot
helyeztünk ki, törekedve az egységes, esztétikus
arculat megteremtésére.
Pályázati támogatásból felújítottuk az I - II.
világháborús emlékművet és környezetét. Az 1956os forradalom emlékére emlékművet építettünk
szintén pályázati támogatás igénybetételével. A két
emlékműre és környezetére közel 4 millió forintot
kaptunk.

Megújult az orvosi és védőnői rendelő. Szigetelve
lett az épület, napelemek felszerelésével csökkentettük
a villamosenergia felhasználását. Új burkolatot kaptak
a rendelők, akadálymentes bejáratot alakítottunk ki, a
nyílászárók cseréje a fűtéskorszerűsítéssel együtt
valósult meg 20.640 ezer forint pályázati
támogatásból. Ez évben fel lett újítva a tető is. A
szigetelésre és a tetőtéri ablakok cseréjére pályázati
támogatást és önerőt használtunk fel összesen 4.221
ezer forint értékben.
A Vidékfejlesztési Alapra is sikeres pályázatunk.
Ebből szigeteltük a művelődési házat, valamint a
fűtését is korszerűsítettük. A vendégházban szintén
energetikai
szigetelés
történt
a
napelemek
felszerelésével
együtt,
melyet
konzorciumban
valósítottunk meg a sportegyesülettel. A felújítás,
beruházás össz. értéke közel 80 millió Ft volt. A
vendégház szigetelése, fűtéskorszerűsítése mellett a
nyílászárók cseréjére és az akadálymentesítésre is sor
került az udvari kandeláberek kihelyezésével együtt.
A HÉSZ módosításával lehetőséget teremtettünk
kisebb ipari park létesítésére, melyhez 78 millió Ft
támogatást kaptunk. A területet a Zrt-től vásároltuk 3
millió Ft értékben.
Megvásároltuk a Morgos-féle lakást, ingatlant, ezzel
a volt vasútállomás épülete újra 1/1 arányban az
önkormányzat tulajdona lett. A lakást egyelőre
vendégházként üzemeltetjük, de szükség esetén akár
szolgálati lakásként is funkcionálhat a későbbiekben.
E ciklusban bővült és korszerűsödött a szociális
otthon, amely a megyénkben az egyik
legnépszerűbb bentlakásos intézmény. A képviselőtestület - amelynek hitvallása: az elődeinkről való
gondoskodás az utódok emberi kötelessége - méltán
büszke intézményére.
Az intézmény bővítésére közel 120 millió Ft-ot
költöttünk pályázati támogatásból és saját
költségvetésünkből. Folyamatosan odafigyeltünk az
idősebb korosztályra: házi segítségnyújtással,
szociális étkeztetéssel is segítettünk minden
rászorulót. A minőségi közétkeztetést saját tulajdonú
kft. biztosította.
Konyhánk a közétkeztetésen kívül rendszeresen
gondoskodott rendezvényeink ellátásról, a dolgozók
aktív szervezői voltak közösségi programjainknak.
Segítségükkel valósult meg több alkalommal a
sütőtanfolyam, amelyet helyi cukrász, Ottucsák
Bernadett vezetett, illetve főzőtanfolyam Torma
Zoltán és neje irányításával.
Együttműködést kötöttünk a Segítő Kezek
Alapítvánnyal, amelytől sorsolással a helyben
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együttműködők
lap-topot
kaptak
biztonságos
életfeltételeik megszervezéséhez. Tovább működtettük
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. DJ pont
kialakításával pályázatból fejlesztettük a községi és
iskolai könyvtárat, amelyet bárki igénybe tud venni.
Igyekeztünk
a
közös
hivatalban
dolgozók
munkakörülményeit is javítani. Pályázati forrásból új
számítógépeket szereztünk be, átépítettük a fűtést.

Nyár elején az iskola, az alapszolgáltatási központ és
az óvoda támogatásával, szervezésében 4 hetes
napközis táborokat szerveztünk, ezzel is segítséget
nyújtva a szülőknek, s nem utolsó sorban maradandó
élményben részesítve gyermekeinket. Az elmúlt
években több emléktáblát avattunk, megemlékeztünk
a Somogyjádért önzetlenül kiemelkedő munkát
végzőkről.

A két projektre közel 8 millió forintot fordítottunk.
A hivatalunkban több személyi változás volt. 2015.
március 15-től Dakos Pétert neveztük ki jegyzőnek.
A nyugdíjazást kérő vagy munkahelyet változtató
köztisztviselők helyére új kollégákat vettünk fel, így
továbbra is biztosított volt a jó színvonalú,
ügyfélbarát ügyintézés.

Tudjuk jól, meghatározó egy Somogyjád nagyságrendű
település életében a sport, különösen a „foci”–ban
elért eredményesség. A csapat azonban önkormányzati
támogatás nélkül nem tudna a megfelelő osztályban
szerepelni. Öröm, hogy az általános iskolából „jön”
az utánpótlás. Az utóbbi időben más sportágakban és
különböző programokon is jól teljesítettünk. Ez a
lelkes testnevelő tanárunknak, az önzetlen
egyesületi vezetőknek és a „foci” iránt rajongó
gyermekeknek és szüleiknek köszönhető.

Bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés.
Minden ingatlanhoz új gyűjtőedényeket biztosítottunk.
Saját költségvetésünk terhére felújítottuk a Gárdonyi,
Bocskai, Kálvin, Arany és Bajcsy utcák
aszfaltburkolatát. A helyi igények bejelentését
követően 57 darab új lámpatesttel növeltük a
közvilágítási lámpatestek számát. Térfigyelő
kamerát helyezett ki a Polgárőr Egyesület az iskola
előtti parkba, a Szabadidőparkba pedig az
önkormányzat biztosította a forrást a kamerarendszer
kiépítésére.
A hivatalra, a szociális otthonra, a művelődési házra,
az óvodára, az alapszolgáltatási központra és a
sportcsarnokra közel 50 milliós KEOP támogatást
nyertünk, napelemeket szereltettünk fel az
energiaköltségeink csökkentése érdekében.
Pályázatot nyújtottunk be Edde - Alsóbogát
településekkel, így szereztünk be Somogyjádra
Deutz-Fahr 5110 típusú traktort 15 millió forint
értékben, melyből 10 millió volt a támogatás. A
traktort elsődlegesen fűnyírásra, a külterületi utak
karbantartására használtuk.
Kiemelt figyelmet fordítottunk közösségi sport- és
kulturális rendezvényeinkre. Évente elismertük azon
polgáraink
tevékenységét,
akik
településünk
közéletének
mozgatórugói.
Rendszeresen
megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről. Évente két
alkalommal szerveztünk falukirándulást, hogy
együtt fedezzük fel csodálatos hazánk nevezetességeit.
Tudjuk jól, sok család részére csak így biztosíthatunk
kedvező feltétellel meghatározó élményt.
Egymást segítő, jó kapcsolatot ápoltunk a
református és katolikus egyházközségekkel,
megtiszteltük
egymás
rendezvényeit,
anyagi
lehetőségeink szerint támogattuk a gyülekezetek életét.

Képviselő-testületünknek
fontos,
hogy
a
településünkön
történtekről
közvetlenül
és
rendszeresen tájékoztassuk polgárainkat. Ezért
rendszeres időközönként megjelentettük a Jádi
Újságot, a Jád TV hetente tudósított a fontosabb
eseményekről.
Összegezve elmondhatjuk, hogy testületünk aktív
szolgálatának
köszönhetően
példaértékű
a
pályázatokból megvalósult fejlesztések „sorozata”,
melynek köszönhetően e ciklusban is folytatódott a
töretlen fejlődés, komfortosabb lakókörnyezet alakult
ki, amely biztonságos élettér mindannyiunk számára.
Minden olyan hazai és európai uniós pályázaton részt
vettünk, amellyel egyre magasabb színvonalra
tudtuk
emelni
Somogyjádot.
Megőriztük
körzetközponti szerepünket. Különösen jóleső érzés,
amikor Önöktől és más településen élőktől
visszahalljuk: „Bezzeg Somogyjádon!”

Kedves Somogyjádiak!
Igen, közösen Önökkel, együtt valósítottuk meg a
beszámolónkban leírtakat.
Hisszük azt, hogy Önök mint választóink
2019.október 13-án ismét a töretlen folytatásra
adják le voksaikat! Bizalmat szavaznak a
polgármesterjelöltnek, visszaválasztják a jelenlegi
képviselőket, hogy a következő ciklusban is
egyenesen és nagy léptekkel tudjunk haladni,
folytatni a megkezdett utat! Kiemelt figyelmet
tudjunk fordítani a települési komfort növelésére.
Várhatóan 2020-ban egy vállalkozás gombatermesztő
létesítményt épít. A támogatást elnyerte, a
közbeszerzés folyamatban van, így közel 20 fő
foglalkoztatására nyílik lehetőség.
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Elkészül az ipari park, ahova legalább két vállalkozó
települhet be. Mindkét beruházás munkahelyet
teremt, csak legyen elég munkaerő.
A községháza felújítására elnyertünk 28,5 millió
forintot, ehhez önerőként 1,5 milliót biztosítunk.
Kívül-belül megújul az épület (szigetelés, energetika,
padozat), korszerű körülmények között tudjuk önöket
fogadni,
munkatársaink
részére
megfelelő
munkakörülményeket tudunk biztosítani.
Beadtuk a Berkenye utcára a Magyar Falu Program
keretében kérelmünket 7.909 ezer forintra, várjuk a
támogatást. A megvalósítás üteme az építési engedély
kézhezvételét követően kezdődhet el.
Korszerűsítjük és felújítjuk az óvoda játszóudvarát
új játékokkal. A várható bekerülési költség 5 millió
forint lesz, itt szintén a támogatói okiratot várjuk.
Leader pályázaton nyertünk 4.230 ezer forintot a volt
Laskai-telek parkosítására, amelyhez 1.609 ezer
forint önerőre van szükség. A kivitelezés várhatóan a
tavasz folyamán indul.
Sikeresen pályáztunk a vendégház bútorzatcseréjére
is, 4.505 ezer forint támogatást nyertünk, így a tél
folyamán 5.652 ezer forint értékben beszerezzük az új
és igényes bútorzatot. Közkedvelt vendégházunk ez
évben kb. 2,5 millió bevételt fog realizálni.
TOP pályázatot adtunk be a volt rendőrségi épület
(Kossuth L. 48.) energetikai korszerűsítésére,
akadálymentesítésére. Reményeink szerint 26,5 millió
támogatást sikerül elnyerni.

Kedves Választóink!
Köszönjük, hogy a 2014-2019-es ciklusban
támogatták elképzelésinket, a megvalósításban
részt vettek, melyről itt röviden, a teljesség igénye
nélkül beszámolhattunk. Eredményességünket
hangsúlyozottan
önöknek
is
köszönhetjük,
köszönjük. Úgy érezzük, hogy az elmúlt időszakban
biztos alapot teremtettünk Somogyjád töretlen,
magas színvonalú működtetéséhez és fejlesztéséhez.
Vannak még feladataink, terveink.
2020-ban - ahogy már tájékoztattuk Önöket - legalább
6 fejlesztés valósul meg. A következő ciklusra ismét
kidolgozzuk
az
újabb
fejlesztésekhez
és
felújításokhoz szükséges koncepciókat és terveket,
hogy készen álljunk az újabb pályázatok
beadására.
Folytatjuk az utak és járdák felújítását. Továbbra is
pályázunk közfoglalkoztatásra, mellyel településünk

tovább épül, szépül, friss zöldséggel látjuk el
konyhánkat és a falu lakosságát.
Közterületeinket tovább szépítjük, lehetőség szerint
elindítjuk az egész településre kiterjedő faültetési
programot. Megőrizzük bölcsődénk, óvodánk magas
színvonalú ellátásának feltételeit. Továbbra is
kiemelten odafigyelünk a szociálisan rászorulók
természetbeni és pénzbeli támogatására. Megőrizzük
községünk körzetközponti szerepét; a közös
hivatalban, az óvodai, szociális és belső ellenőrzési
társulásban vállalt gesztorszerepünket.
Támogatjuk a civil és egyházi szervezeteket,
közösségi rendezvényeiket az itt élők érdekében.
Mi, önökkel együtt továbbra is olyan községben
kívánunk élni, amely más települések előtt példa,
ahogy eddig is az volt! Erre együtt képesek vagyunk,
és büszkén mondhatjuk, megbecsüljük a múlt értékeit,
de megfelelünk a 21. század kihívásainak is.
Valljuk, hogy egy település élete, jövője, annak
fenntartása csapatmunka, amelyet egy sikeres
képviselő-testület a településen élőkkel együtt,
folyamatos párbeszéddel, közös tenni akarással
képes megvalósítani!

Kedves Somogyjádiak!
Köszönjük támogatásaikat, ajánlásaikat, mellyel
polgármesterjelölt és képviselőjelöltek lettünk.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2019. október 13án menjenek el szavazni. Szavazataikkal segítsék
elő, hogy a megkezdett munkát folytathassuk.
Erősítsék bennünk azt a tudatot, hogy jó úton
járunk. Köszönjük.
Tisztelettel Lőrinczné Kiss Ilona polgármester,
Bögös Lászlóné, Györék Tiborné, Szabó Imre,
Torma Sándor, Vassné Jakabfi Marianna
képviselők.
Kérjük, hogy az új induló képviselőjelöltek közül
annak a jelöltnek szavazzanak bizalmat, aki képes
közösségben jól dolgozni, és önzetlen szolgálatot
vállalni, teljesíteni.
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