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Hat
Azt mondom, hat. Nem, 

most nem arra a bizonyos 
kunkori számjegyre gon-
dolok, hanem az igére. 

Ez az ősi három betűs szó 
– legrégebbi szavaink ilye-
nek – gazdag tartalommal 
bír. Elmondja, hogy valami 
eredményesen működik, 
valamin egy erő az elvárt 
változást hozza. Történés 
van benne, törekvés, te-
vékenység, jótékony vál-
tozás. De példamutatás és 
ösztönzés is. És önmagába 
visszakanyarítva: ami hat, 
annak hatása van valamire 
vagy valakire.  Valakikre.

Helyhatósági választások 
közeledtével – nem csoda, 
hogy mindez éppen ekkor 
jutott eszembe – olyan tes-
tületre akarunk szavazni, 
illetve olyan személyre/sze-
mélyekre akarunk támoga-
tó voksot adni, akire/akikre 
mindezzel a tartalommal il-
lik ez a szó. Azt támogatom, 
aki hat, azaz jótékony hatása 
van egy bizonyos helyre, 
esetünkben a városunkra, 
illetve a megyénkre kiter-
jedően. Azt, aki az általunk 
elvárt irányba mozdítja az 
eseményeket, akinek a tevé-
kenysége jó irányba befolyá-
solja az életemet/életünket.

De hogy ez a ránk nézve 
kedvező befolyás megle-
gyen – mondhatnám úgy 
is, hogy jó hatása legyen 
ránk –, nekünk is hatnunk 
kell a választás eredményé-
re. Tehát oda kell hatnunk, 
hogy rátermett, mát kipró-
bált személyeket juttassunk 
városunk illetve megyénk 
élére, nekik biztosítsunk 
megfelelő hatáskört, hogy 
aztán eredményes munká-
juk visszahasson ránk!

Itt az idő, most nekünk 
kell eredményesnek len-
nünk, azaz hatnunk!

Molnos Ferenc

Akárcsak az olimpiai játékokat, a helyhatósági választásokat is négy 
évente szervezik meg – nálunk mindeddig a nyári olimpiák évében. A 
világjárvány mindkettőben az idén zavart okozott. Az olimpiát – egy-
előre – a következő évre halasztották, s a helyhatósági választások is 
csúsztak néhány hónapot. Bár vannak ötletek a további halogatásról, 
és vannak lezáratlan politikai viták arról, hogy erről a kormányé vagy 
a parlamenté legyen a döntésjog, a kormány szeptember 27-re kitűz-
te a választások időpontját. Egyfordulós rendszerben választhatunk a 
települések élére polgármestert és helyi tanácsi testületet, illetve a me-
gyék élére megyei tanácselnököt és megyei tanácsi testületet.

Választás előtt állunk tehát. Szeptember 27-én kiderül, hogy mennyi-
re tudtunk élni a választás lehetőségével.

Ha ebben a különösnek mondható évben a vírusjárvány miatt jó ideig 
az volt a jelszó, hogy maradjunk otthon, mégse tegyük ezt szeptember 
27-én, hiszen ha a munkába, a boltba és ezernyi más helyre elmehe-
tünk, akkor választani is elmehetünk. Higgyük el, ennek a választás-
nak is nagy a tétje! A vírusjárvány ellenére igazán pezsgő nyarunk volt, 
nagyon sok turista látogatott el Szovátára, és nem csupán jelenlétével, 
de hangos szóval is dicsérte mindazt, amit itt talált. Ezzel az itteni em-
berek kreativitását, szorgalmát, rendszeretetét dicsérte. De azt is, hogy 
megfelelő vezetőket választottak, akik ennek a városnak és ennek a me-
gyének a felemelkedésén láthatóan sikerrel dolgoztak.

S ha már számokat mondunk az elején, említsük meg, hogy 68 éves 
lett Szováta Város. Településünket 1952. szeptember 3-án emelték 
városi rangra. Megszámlálhatatlan jelzés van arról, hogy ez a 68 év 
Szovátán nem telt el hiába. 

Tegyünk arról, hogy ez továbbra is így legyen!
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2 önkormányzat

Városházi anyakönyvi adatok

Bejelentett újszülöttek: Nyitra Andrea (szülei: Nyitra Lehel és Nyitra Andreea Ildikó); Tankó Ko-
rona Johanna (szülei: Tankó József és Korona Bernadett); Zománcz Leonidász (szülei: Zománcz 
Sándor és Zománczné Forgó Eszter);

Házasságot kötöttek: Kirilla Levente (Pacsirta utca 31 szám) – Lőrincz Rozália (Csíkszere-
da); Rus Sebastian Eduard (Kolozsvár) – Marton Evodia (Hosszú utca136 szám); Dósa Sán-
dor (Petőfi Sándor lakótelep Z1/6 szám) – Abodi Bernadett (Tavasz utca 41/A szám); Csetri 
Zsombor István (Petőfi Sándor lakótelep H2/13 szám) – Bokor Szidónia (M. Eminescu la-
kótelep I1/16 szám); Fülöp Zsolt (Akác utca 21 szám) – Kádár Kinga (Illyésmező 10 szám); 
Marton Zsolt Attila (Fő út 68 szám) – Horváth Melánia (Illyésmező 30 szám);

Elhunytak:  Cifrea Mihail (sz. 1931) – Petőfi Sándor lakótelep K2/4 szám; Mándoki Márta 
(sz. 1960) – Szilfa utca 1/C szám;

Boldog házasságot!

Isten éltesse Őket!

70. sz. Határozat –   Szováta 
Város 2014-2020-as időszakra 
késztett fejlesztési stratégiája 
kiegészítésének elfogadásáról;

71. sz. Határozat –  Szováta 
Város utjainak karbantar-
tására szükséges gépek és 
felszerelések beszerzési ter-
vének áttekintéséről;

72 sz. Határozat – Szováta 
Város 2020. évi költségveté-
sének módosításáról;

73. sz. Határozat – egy te-
rület átadásáról a Közmunka-
ügyi, Területfejlesztési és Köz-
igazgatási minisztériumnak, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Alapon keresztül egy úszó-
medence építését kivitelezze;  

74. sz. Határozat – 
Szováta Város költségvetése 
2020.06.30-i Zárszámadásá-
nak elfogadásáról;  

75. sz. Határozat – Szováta 
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27-én választások

A Polgármesteri Hivatal 
elérhetőségei:

Cím: 545500 Szováta, 
Főút, 155 szám  

Tel: 0265 – 570218 
Fax: 0265 – 570524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

Fülöp László Zsolt 
polgármester
 fogadóórái:

– Kedd 11,00 órától;

Város Közigazgatási Terület 
2019. évi pénzügyi jelenté-
sének elfogadásáról;  

76. sz. Határozat – a Szováta 
Város területén történő keres-
kedelmi tevékenységek mű-
ködési szabályzatát elfogadó 
H.C.L. nr. 73/26.11.2015-as 
helyi tanácsi határozat 73. cik-
kelyének  módosításáról;

77. sz. Határozat – annak 
igényléséről, hogy az Írók 
villája (38-as villa) ingatlant 
helyezzék át az állam köz-
vagyonából és a Művelődési 
Minisztérium kezeléséből 
Szováta Város közvagyonába;   

78. sz. Határozat – egy 
elvi jóváhagyásról egy val-
lásos kereszt állításáról 
Szováta Város közterületén;  

79. sz. Határozat –  Szováta 
Város 2020. évi költségveté-
sének módosításáról;   

Nyugodjanak békében

Simon Ildikó
anyakönyvvezető

0762201950
– hívható hétvégén illetve

ünnepnapokon is

A szeptember 27-ei helyhatósági választásokon a 
mozgóurnának 21 órakor a választási helyiségben 
kell lennie – közölte a Központi Választási Iroda 
(BEC). A BEC határozatot adott ki a szavazati jog 
egységes érvényesítéséről a szeptember 27-ei parla-
menti választásokon. 

Ebben egyebek között leszögezik: a beteg vagy moz-
gásképtelen szavazók mozgóurnát kérhetnek laká-
sukra. A kérést a szavazást megelőző napon, 18 és 20 
óra között kell benyújtani a lakcím szerint illetékes 
szavazókörzetben. 

Az akár kézzel is megírható igénylésnek kötelező 
módon kell tartalmaznia a szavazó nevét, személyi 
számát (CNP), lakáscímét, és személyi igazolványá-
nak számát. 

A kérést bárki benyújthatja, de a kérelmezőnek kell 
aláírnia. A kéréshez mellékelni kell egy olyan orvosi 
igazolást, amiből egyértelműen kiderül, hogy az illető 
nem képes elmenni szavazni. 

A szavazókörzet elnöke két embert nevez ki a sza-
vazóirodából, akik a szavazás napján a mozgóurnával 
felkeresik a szavazót. 

A magán vagy állami egészségügyi egységbe beutal-
tak csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha az illető 
településre szól a személyi igazolványuk. A mozgóur-
nának 21 órakor kötelezően a választási helyiségben 
kell lennie.



Adresa Primăriei 
Oraşului Sovata:

Sovata, Str. Principală 
Nr. 155.

             Tel: 0265 570 218   
Fax: 0265 570 524

E-mail: 
secretariat@primaria.szovata.ro

3administrație publică locală Szovátai Hírmondó, nr.197 septemrie 2020

Hotărârea nr. 70 – cu pri-
vire la aprobarea completă-
rii Strategiei de dezvoltare 
durabilă a Orașului Sovata 
2014-2020; 

Hotărârea nr. 71 – cu pri-
vire la instrumentarea pro-
iectului  “Achiziție mașini 
și echipamente pentru 
întreținerea drumurilor lo-
cale în Orașul Sovata”;

Hotărârea nr. 72 –  cu pri-
vire la rectificarea Bugetului 
Local al Orașului Sovata, pe 
anul 2020;

Hotărârea nr. 73 – cu  privire 
la predarea către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvol-
tării și Administraţiei, prin 
Compania Națională de 
Investiții „C.N.I.” S.A., a am-
plasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea execu-
tării obiectivului de investiții 
Proiect tip – „Construire 
Bazin de înot didactic în 
oraș Sovata, Str. Gara Mică, 
județul Mureș”.

Hotărârea nr. 74 –  cu pri-
vire la aprobarea Contului de 
execuţie al Bugetului Local 

Hotărârile onsiliului Local

Program audienţe
Primar: Fülöp László Zsolt

Marţi – de la ora 11,00;

1. Fülöp László Zsolt – primar
2. Arros Dénes
3. Fekete Elisabeta
4. Kiss Ferenc
5. Dávid Katalin
6. Bartha József
7. Molnos Ferenc
8. Kiss Ibolya Enikő
9. Kiss Zoltán
10. Csortán Imre
11. Kirilla Gyula
12. Bán Moise
13. Gál Kriszta Zsuzsa
14. Nagy László
15. Portik Antal
16. Deák Károly
17. Szász Mózes
18. Kupás János
19. Pál Tamás
20. Vass Ferencz
21. Buslig dalma Mária
22. Duka István

al Orașului Sovata la data de 
30.06.2020;

Hotărârea nr. 75 –  cu pri-
vire la aprobarea situației fi-
nanciare anuale al UAT Oraș 
Sovata întocmită pe anul 
2019;

Hotărârea nr. 76 –  cu pri-
vire la modificarea art.73 
din H.C.L. nr.73/26.11.2015 
privind aprobarea Regula-
mentului de desfășurare a 
activităților comerciale în 
orașul Sovata;

Hotărârea nr. 77 –  pri-
vind solicitarea transmiterii 
unui imobil – Vila Scriito-
rilor (Vila nr.38) din dome-
niul public al statului și din 
administrarea Ministerului 
Culturii în domeniul public 
al Orașului Sovata;

Hotărârea nr. 78 –  privind 
darea acordului de principiu 
în vederea amplasării unei 
cruci religioase pe domeniul 
public al Orașului Sovata;

Hotărârea nr. 79 – cu pri-
vire la rectificarea Bugetului 
Local al Orașului Sovata, pe 
anul 2020;

LISTELE CANDIDAȚILOR

ASOCIATIA PARTIDA 
ROMILOR „PRO-EUROPA”

1. Vonya Lukács
2. Ötvös Sándor 
3. Kalányos János
4. Toader Hajdu Daniel
5. Zománc Gyula
6. Bontas Tünde Hortenzia
7. Szabó Zsolt
8. Pál András
9. Pál Mónika
10. Zománc Rita
11. Vonya Adrian
12. Grancsó Rozália
13. Szabó Árpád
14. Pál Zsuzsanna
15. Vonya Attila
16. Lőrinczi István
17. Kaló Mónika
18. Bontas Lucian 
19. Bodor Róbert
20. Piri Ibolya
21. Pál György
22. Szőcs Erzsébet

1. Popa Silviu Valentin
2. Matei Traian
3. Moldovan Iuliu
4. Corlaci Mircea 
5. Bogdan Dragoș Alexandru
6. Hărșan Ioan
7. Popa Radu Alexandru
8. Maftei Ionel
9. Piroșca Ioan Ovidiu
10. Chirila Enikő
11. Todoran Vasile
12. Mera Viorel Aurel
13. Popa Maria 
14. Matei Silvia
15. Cernea Maria Marinela
16. Kovacs Attila
17. Chirila Robert
18. Tîrnăvean Ioan Adrian
19. Benke Lajos
20. Știr Gheorghe
21. Karda Levente
22. Benke Imre

PARTIDUL 
SOCIAL DEMOCRAT

ALIANTA 
USR PLUS

PARTIDUL 
NATIONAL LIBERAL

1. Csegedi Ioan Dorin
2. Man Gherghe Constantin
3. Kovács Iulianna
4. Cofari Cristian
5. Man Elena
6. Csegedi Maria

1. Pál Károly 

PARTIDUL 
PRO ROMANIA

1. Tănase Sorin

UNIUNEA DEMOCRATĂ 
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

Candidați la alegeri locale din 27 septembrie
18 august, a fost ultima zi de depunere a 

candidaturilor pentru alegerile locale stabilite 
pentru 27 septembrie.

În orașul Sovata Uniunea 
Democrată Maghiară din 
România (UDMR) a depus 
singura candidatură pentru 
mandat de primar, în persoa-
na lui Fülöp László Zsolt, actua-
lul primar al orașului.

Pentru mandat de consilier 
local au depus liste complete: 
trei formațiuni politice: UDMR, 
Asociația Partida Romilor „Pro 
Europa”, și Partidul Social Demo-
crat. Listă incompletă – cu numai 
6 candidați – a depus Partidul 
Pro România.

Cu câte un singur candidat a depus Alianța USR 
Plus și Partidul Național Liberal.

Simon Ildikó
ofițer de stare civilă
telefon: 0762201950
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Fülöp László Zsolt az elmúlt négy év tevékenységéről röviden

Először meglepődsz, hogy a 
nap milyen gyorsan telik el, 
majd rájössz, hogy nem nap 
volt, hanem élet.

Kedves Olvasóink!

A Szovátai Hírmondó oldalairól hónapról hónapra ér-
tesülhettek az önkormányzatunk munkájáról, a város-
fejlesztésben történt változásokról, tervekről és eredmé-
nyekről. Többnyire magam soroltam az információkat,  
mondtam a véleményemet.

Most városunk polgármesterét, Fülöp László Zsoltot kér-
tem fel, hogy első mandátuma végeztével, mintegy megkö-
szönve az eddigi bizalmat és az Önök további bizalmában 
reménykedve, kérdéseimre válaszolva, röviden – inkább 
csak a beruházásokra fókuszálva – szóljon minderről.

Az általa mondottakat néhány képpel egészítem ki.
Molnos Ferenc

– Mindannyian megtapasztaljuk, hogy mintha gyorsulna 
az idő, úgy futnak el napok, hetek, hónapok, évek… És aki a 
hosszú élet ajándékát megkapja, sok-sok évtized után egyszer 
csak úgy érzi, hogy tulajdonképpen nem több, mint egy nap, 
gyakorlatilag egy villanás volt az élete.

Ám azt is megtapasztaljuk, hogy olykor alig-alig vánszorog-
nak a percek, majdhogynem mozdulatlanná merevedik az idő.

Mindez életkori sajátosság is: a türelmetlen fiatalnak alig el-
viselhetően lassan, az idősebbnek túlságosan gyorsan telik az 
idő. De tevékenységünkkel is összefügg: a céltalansággal, a tét-
lenséggel, a várakozással, a kényszerű munkával, kínlódással 
telő idő tűnik végtelenül lassúnak, míg a lekötött figyelemmel, 
érdeklődéssel, célra törő tevékenységgel telő idő elröppenőnek 
tűnik. Áldásnak tartom azt, ha az ember úgy érzi, éppen meg-
felelő gyorsasággal telik az idő, nincs fölösleges várakozás, és 
éppen belefér minden, amit el kell végeznie.

Persze, tudjuk, hogy mindez csak észlelés, az órák ugyanúgy 
mérik az időt mindig, mégis számunkra nagyon fontos, hogy 
milyen benyomással vagyunk. No, persze, a mindennapjainkban 
van ez is meg az is, de nem mindegy, hogy milyen arányban.

Polgármester úr, az Ön számára az idő viszonylatában ho-
gyan telt el ez az utóbbi négy év?

– Habár a fizikából azt tanultuk, hogy az idő állandó, egyre 
inkább azt érezzük, hogy az idő változó.

Az elmúlt négy évben nagyon sok mindennel foglalkoz-
tunk. A legtöbbször úgy éreztük, hogy versenyfutás van az 
idővel. Van, amikor úgy érezzük, hogy lassabban telik, bár 
az utóbbi négy évben úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon 
gyorsan telik, és próbáltunk megfelelni e szoros négy év alatt 
mindenféle elvárásnak. Úgy a miénknek, mint a választópol-
gárok elvárásainak a város jövőképéért tenni vágyás szem-
pontjából.

– Amikor új vezető érkezik egy munkaközösségbe, felmerül 
a kérdés, hogy mennyire alkalmazkodjon annak mindenna-
pi rutinjához, illetve mennyire alakítsa át annak megszokott, 
korábban bejáratott munkamódszerét. Ön erre a kérdésre mi-
lyen választ adott?

– Egy vezetőtől azt várják, hogy tisztességesen, korrektül 
vezesse a beosztottjait a siker érdekében úgy, hogy számukra 
is megteremtsen egy élhető munkaközösséget. Én azt tar-
tom, hogy ami jól működik, azon nem kell sokat változtatni,  
ellenben, ami nem működik, azon feltétlenül kell változtatni. 
Én megpróbáltam az elmúlt négy évben azokat a csapokat, 
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ahol források csepegtek el elzárni, úgy optimizálni a tevé-
kenységünket, hogy minél jobban gazdálkodjunk a forrá-
sainkkal. Ugyanezt vártam el az alkalmazottaktól is. Én azt 
mondom, hogy habár néha a szigorúság kellemetlen, de ha 
mellette egy korrekt bánásmód van, és tisztázásra kerül min-
denki számára, hogy pontosan mit várnak el tőle, mit kell 
megtennie, úgy a siker is közös tud lenni. Már pedig a siker 
mindenki számára újabb erőforrást jelent.

Én feltétlenül fontosnak tartom, hogy a munkaközössé-
gen belül egyetértés legyen. Feltétlenül fontosnak tartom, 
hogy az emberek, akik munkába járnak, azok érezzék, hogy 
köztisztviselők, tehát a köz érdekében tenni vágyó alkalma-
zottak, és példaértékű munkabírással kell rendelkezzenek, 
ugyanakkor a viselkedésükkel azt kell statuálják, hogy mél-
tóak ennek a feladatkörnek a betöltésére, s természetesen az 
eredmények is ezt kell tükrözzék. 

– A kívülállónak van egy elképzelése arról, hogy mi a fel-
adata, mire terjed ki a hatásköre és milyen lehetőségekkel bír 
egy település vezetője. Minden bizonnyal Ön is így volt ezzel. 
Aztán amikor megválasztott polgármesterként szembesült a 
feladattal, a tényleges lehetőségekkel, az elképzelés és a valóság 
között milyen mértékűnek találta a megfelelést?

– Egy város vezetése nagyon sokszínű feladat. Ezt gondol-
tam én akkor is, amikor még nem voltam benne. 

Én a magánszektorból jövök. Nekem nagyon nehéz volt 
megértenem, az állami szektorban lévő bürokratikus rend-
szert. Ahogy az idő telik, úgy érzem, szép dolog az admi-
nisztráció, de kellőképpen rá kell erre időben készülni, mert 
a magánszektorhoz viszonyítva itt minden sokkal lassabban 
történik. tehát hogyha nincsenek kellőképpen előkészítve 

dolgaink, terveink, akkor 
amint hirtelen bizonyos 
lehetőségek nyílnak vala-
milyen fejlesztésre, az idő 
szűkössége miatt hát bor-
zasztó nagy kapkodásba 
kell kezdeni. Ezért nagyon 
fontos az előretekintés, 
előre tervezés, felkészülten 
várakozás a lehetőségekre, 
és akkor így el tudjuk érni 
azokat a forrásokat, ame-
lyek számunkra nagyon 
fontosak.

Emellett van a napi admi-
nisztráció, amit mindenki 
elvár a polgármesteri hiva-
taltól, az ügyintézés. Ez az 
alap, ezzel még nincs sem-
mi nagy dolog megvalósít-
va, hogyha ez normálisan 
működik. Ez a munkánk-

nak egy igen jelentős részét teszi ki. Mellette rendkívül fon-
tos, hogy közép- és hosszú távú stratégiai terveink legyenek. 
Ezek kellően előkészítve legyenek. Az ingatlanjaink jogilag 
tiszta papírokkal rendelkezzenek, és akkor így meg tudunk 
pályázni városfejlesztés céljából különböző forrásokat.
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– A polgármesterre mindig egy nagy feladathalmaz vár. Eb-
ből akárhányat a megvalósítással kipipál, helyükbe újak jön-
nek Ezeket fontossági, illetve sürgősségi szempontok alapján 
mérlegelni kell. Mely területeken voltak prioritások?

– Mindig rangsorolni kell, hogy mi a fontos és mi a sürgős. 
Ha valami nagyon fontos, de mellette valami olyan lép fel, ami 
sürgősségével szorít, akkor azzal nyomban foglalkozni kell.

Komplex feladatról beszélünk, mert ugye egy nap sokféle 
feladattal szembesülünk. Vannak szociális vagy egészségügyi 
vagy akár oktatási feladatok, amelyek nem tűrnek halasz-
tást, nyomban meg kell oldani őket, azért, hogy a jövőben 
ne legyen nagyobb a gond, ugyanakkor vannak olyan vitás 
helyzetek, amiket nem tud az ember megoldani, leginkább, 
legtöbbször az egyén tudná megoldani a saját problémáját, 
de vagy nincs rá kellő hajlandósága, vagy a polgármesteri 
hivataltól várja a megoldást. Természetesen ezzel is kell fog-
lalkozni, de csodákat azért az ember nem tud tenni. Ugyan-
akkor azokat a feladatokat, amelyek akkor nem látszanak per 
pillanat, de a jövőre való tekintettel nagyon fontosak, azokat 
is kell végezni.

Úgyhogy minden nap szinte mindennel is kell foglalkozni. 
Természetesen nem egyedül, ezért vannak a polgármester ap-
parátusában a kollégák, s ezért fontos, hogy ezek a kollégák 
kellőképpen fel legyenek készülve szakmailag, emberi hozzá-
állással, hogy megfelelően tudják kezelni ezeket az ügyeket.

– Manapság, ha településfejlesztésről van szó, akkor kevés-
bé a helyi erőforrásokból megvalósított eredményekről, sokkal 
inkább a pályázatokról hallunk, pedig a költségvetés bevételi 
oldalát jelentő helyi erőforrások bővítése igen fontos. Hogyan 
is van ezzel Szováta?

– Az önkormányzatnak a bevételi oldala az adókból és il-
letékekből valamint a személyi jövedelemadóból és az ÁFA-
ból származó központi visszaosztásból tevődik össze.

Itt el szeretném mondani, hogy az elmúlt négy évben ingat-
lanadó-emelés nem történt, csupán a az infláció mértékével 
azonos kötelező  növekedés, amit a pénzügyi törvény előír. 
Még volt olyan, hogy az egyén úgy élte meg, hogy adóeme-
lés, mert az utcája leaszfaltozása révén más adókategóriába 
került, de ez a kategóriaváltás következménye, és nem adó-
emelés miatt történt.

A személyi jövedelemadónál az elmúlt négy évben sok vál-
tozás történt. Az addig 16 százalékos személyi jövedelemadó 
megváltozott 10 %-ra, majd 6 % marad helyben, amit igény-
lés alapján adnak vissza. Tehát itt egy csökkenés volt a város 
számára a bevételi oldalon az elmúlt négy évben a pénzügyi 
törvény általi rendelkezés következtében. 

A városnak bevételei még a bérből származnak illetve saját 
bevételekből. 2016-tól a fürdőtelepen a saját területein a par-
kírozást az önkormányzat működteti parkolóórák működte-
tésével illetve a szállodák melletti parkolókat egy emeltebb 
áron bérbe adtuk a szállodák körüli szolgáltatás céljából. Eb-
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ből sikerült szépen gazdálkodnia a városnak, ebből juttattunk 
támogatást a történelmi egyházaknak, ebből sikerült vásárol-
nunk ingatlanokat. Ez egy nagyon jó lépés volt. Látjuk ezt, 
fejlesztjük is tovább. Az idén, ugye, a rendőrség melletti par-
kolót a fürdőtelepi fejlesztés során bontott térkőből burkoltuk. 
Látjuk, hogy egy rendezett területen nyomban megjelennek 
az autók, a turisták szívesebben parkolják az autóikat ott, ahol 
rendezett környezet van. Ezt folytatnunk kell! 

– Manapság azok a települések sikeresek, amelyek sokat nyer-
nek pályázati kiírásokból. De mert a pénzügyi alapok végesek, 
s települések közt versengés van, ajánlott az előrefutás, tehát 
már kész tervekkel, előre összeállított dokumentációval várni 
a megnyíló pályázati lehetőségekre. A pályázatelőkészítési, 
-készítési mechanizmussal hol tart a szovátai önkormányzat?

– Ahhoz, hogy pályázatokat tudjunk lehívni, tiszta tulaj-
donviszonyokkal kell rendelkezzen az érintett tulajdon. Az 
elmúlt négy évben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk – na-
gyon sok pénzt költöttünk – az útjaink, a járdáink, a köz-
tereink illetve ingatlanjaink betelekelésére. Tettük mindezt 
annak érdekében, hogy tudjunk terveket készíteni, és pályá-
zatokra le tudjuk tenni.

Ha nincsen egy településen rendezve az ingatlanok jogi 
helyzete,  illetve nincsen pályázat-készen, akkor nagyon ne-
héz nyerni pályázatokat. ha az ember akkor fog bele ezeket 
rendezni, amikor kiírás van valamilyen forrásra, akkor egé-

szen biztos, hogy lecsúszik a listáról, lemarad, mire leteszi, 
már túljelentkezés lesz.

Folytatnunk kell a város vagyonának a felleltározását és 
jogi helyzetének tisztázását, telekkönyvek rendezését, mert 
látjuk, hogy ugyanúgy, mint otthon, ha valami nincs rend-
ben, a tulajdonjogot nem tudjuk bizonyítani papírokkal, ak-
kor patthelyzet van, nem lehet előrelépni.

– Azoknak a terveknek a megvalósításából, amikkel indult 
első mandátumára, mi fért bele ebbe a négy évbe? Melyeket 
sikerült átadni, s melyek kivitelezése van folyamatban?

– 2016-ban nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy az 
akklimatizálódással egy időben több kisebb, de nagyon fon-
tos felújítást tegyünk. Az első a Placc, a Virág lakónegyed 
sarkán lévő placc felújítása volt, ami habár nem egy óriási 
nagymértékű beruházás, de azt látjuk, hogy azóta is milyen 
sikeresen használjuk, ha az adventi ünnepségek keretében, 
ha a mindennapokban. Ténylegesen próbáltunk egy olyan 
közteret kialakítani, amit eddig is nagyon sokan használtak,  
és most is, szerencsére, használják.
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Ezzel egy időben elkezdtük aszfaltozni a Templom utcát, a 
Hársfa utcát, Csendes utcát, amit sikeresen be is fejeztünk.

A Petőfi Sándor lakónegyedben járdafelújítást eszközöl-
tünk, mert ebben a negyedben ez nagyon el volt maradva. 
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Ugyanakkor a Virág lakónegyedben is sikerült járdákat le-
aszfaltoznunk, és aszfaltréteggel ellátnunk ugyanitt az úttestet.

A Petőfi Sándor lakónegyedben ebben a mandátumban 
sikerült a kazánház épületét felújítani, átalakítani többfunk-
ciós közösségi épületté, valamint a környezetét rendezni, az 
előtte lévő parkolót felszabadítani, majd leaszfaltozni.

Kicseréltük a buszváróinkat. Huszonegy buszmegállóban  
helyeztünk ki új lefödéseket, amelyeknek a stílusát a városkép-
hez választottuk, hogy legyen fából, egy kis faragással benne.

A játszótereinket állandóan próbáljuk karbantartani. 
Emellett két új játszóteret létesítettünk. Az első az a Med-
ve-tó Mogyorósi-tó közti gumiszőnyeggel ellátott játszótér, 
a második pedig a déli óvodánál lévő játszótér, amit a gyere-
kek nagyon-nagyon szeretnek, ami nagyon biztonságos. Ezt 
folytatnunk kell a többi játszóterünknél is. 

A Medve-tó partján kialakítottunk egy bárki által ingyene-
sen használható fitneszgépekkel tűzdelt parkot, amit nagyon 
kedvelnek úgy a vendégek, mint a helybéliek.
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Az elmúlt négy évben sikerült önerőből leaszfaltoznunk 
a Pacsirta utcát, a Sómező utcát, Vadász utcát. Ezt a kezde-
ményezésünket folytatni szándékozzuk azokban a további 
utcákban, amelyekre nem sikerült eddig még pályázati lehe-
tőséget kapnunk.

Illyésmezőben sikerült felújítanunk a kultúrházat és építe-
nünk egy temetőházat. Meg kell említsük, hogy a temetőház 
alatti terület jogi tisztázása egy nagyon hosszú procedurát 
követelt, nehézkes dolog volt, de – hála Istennek! –  túl va-
gyunk rajta.
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2017-ben elkezdtük a korábban finanszírozását vesztett 
kisállomási óvoda tervének aktualizálását. Nagyon jól ha-
ladtunk. Még az idén befejezésre kerül. 

Lebontottuk a régi tűzoltóság épületét és arra a telekre napi 
piac épül. Hamarosan elkészül.
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Ezenkívül számtalan olyan tervet készítettünk, ami arra 
vár, hogy a kivitelezésükhöz anyagi forrásokat leljünk. Itt 
megemlíteném az önkormányzat épületének a tervét.  Az 
épületen részleges felújítást végeztünk. Tetőcsere történt, 
megújult a homlokzat, kicserélődött a tűzfalas megoldású 
hátsó rész sokkal kellemesebb látványt nyújtó megoldásra. 
Mindez önerőből történt. De ezt kellene folytatni egy új, ki-
egészítő szárny megépítésével.

A főtér kialakítá-
sának érdekében 
telket vásároltunk. 

Letettünk egy pá-
lyázatot az egkori  
ILEFOR-épület – 
majd későbbi isko-
laműhely – épüle-
tének átalakítására 
kulturális célokra 
alkalmas épületté. 

Nyertesnek nyil-
vánított a pályáza-
tunk, a szerződés-
kötésre várunk a 
kivitelezővel. Vár-
juk, hogy Gyulafe-
hérvárra a Központi 
Fejlesztési Régióhoz 
hívjanak szerződés-
kötésre.
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Jelen pillanatban is tervezünk infrastrukturális beruházást: 
az aszfaltozásra kijelölt tizenhárom utcában, ahol hiányos az 
ivóvízhálózat illetve a csatornahálózat, most készülnek a há-
lózatbővítési, hálózatépítési tervek. 

A tizenhárom utca aszfaltozása ugyan a jövő évben nyer 
befejezést, de a munkálatok nagyobb részt még ebben az év-
ben elkészülnek. vannak részek, amelyek már használatba 
vannak adva, és vannak olyanok is, ahol még a munkagépek 
benn vannak. Olyan utcák is léteznek e program keretében, 
amelyekben még nem kezdődtek el a munkálatok.
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Nyertes pályázatunk van a Doina mozi mögötti terület 
rendezésére. Most történik a megismételt versenytárgyalás 
a kivitelezésre. Remélhetőleg hamarosan befejeződik, és az 
ősz folyamán, de legkésőbb tavasszal, neki tudunk fogni a 
kivitelezésnek. 

– Milyen tervekkel készül új mandátumra? Mihez kér bizal-
mat a szovátai emberektől?

– Mindenképpen az elkezdett terveket szeretném folytat-
ni. Meggyőződésem, hogy az utcák aszfaltozását, a járdák, 
no meg a csatorna- illetve a vízhálózat kiterjesztését az egész 
településre ki kellene pipálnunk mint befejezettet a követ-
kező mandátum alatt, hogy az mindenhol meglegyen illetve 
rendben legyen. Azt nem tudom megígérni, hogy minden 
egyes utcában a vízhálózat ki lesz cserélve, de aktualizáljuk a 
régi, rossz állapotban lévő vezetékek cseréjét, hogy aztán ne 
legyen problémánk vele.

Ugyanakkor valami nagy dolgokat szeretnénk a városnak. 
A városi stratégiába kiegészítésként belefoglaltunk néhány 
dolgot. A régen álmodott wellnessünket, amire jelen pilla-
natban két helyen is pályázunk. Reméljük, hogy megkapjuk! 
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Mindezek mellett fontosnak tartom, hogy egy olyan város-
fejlesztési stratégiát alakítsunk ki, amely alapján lehetőséget 
tudunk biztosítani a fürdőtelep fejlődésére turisztikai célból, 
és ezzel egy időben ingatlanvásárlást szeretnénk eszközölni a 
város ipari zónájában, hogy befektetőket tudjunk idecsalni. 
Meggyőződésem, hogy a városnak ezt a szegmensét is fej-
leszteni kell.

Az illyésmezői út aszfaltozása. Ott is terv van előkészítve, le 
van téve pályázat céljából. Reméljük, hogy azzal is lesz elő-
relépés. 

Szeretnénk egy tanuszodát. Elsősorban az iskolások számára.

Egy sportkomplexum műfüves futballpályával, kosárlab-
dapályával, kézilabdapályával, mindennel, ami sportolásra 
alkalmas, lelátókkal és öltözőkkel ellátva.

Egy nyári bobpálya kialakítását.

Aztán be kellene fejezni az Eminescu lakónegyedi kazán-
ház régóta tervezett átalakítását közösségi térré az idősebb 
korosztály számára.
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