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Tisztelt Domaszékiek!
Dr. Tatár Zoltán vagyok, 36 éves, nős, két gyermek édesapja. felháborodása és tiltakozása 
Csaknem tizenkét évet töltöttem el az önkormányzati igaz- akadályozta meg az iskola 
gatásban, ezen belül majdnem öt évig voltam Domaszéken bevitelét a szegedi mamut-
aljegyző, majd több mint három évig Zákányszéken jegyző. intézménybe.
Jelenleg ügyvédként dolgozom. (Személyemről további infor- A Röszkével létrehozott in-
mációk találhatók a www.drtatarzoltan.eoldal.hu honlapon.) tézményi társulás kevésbé 
Hosszú ideig vonakodtam a politikai szerepvállalástól, hiszen öt váltotta be a hozzá fűzött 
év mulasztásait igen nehéz bepótolni, az egymásnak feszülő reményeket. A társulás fenn-
ellentéteket nehéz lecsillapítani. Mégis úgy határoztam, vállalom tartása csak addig indokolt, 
a megmérettetést, s ringbe szállok a polgármesteri székért. amíg az ebből származó 
Szeretném ugyanis életre kelteni a helyi közéletet, felrázni a költségvetési többletbevé-
települést a csüggedtségből, s nem utolsó sorban: ismét lendü- telek jelentősek. A gyermek-
letbe hozni a falut, hiszen Domaszék az adottságainál fogva létszám növekedése miatt 
jóval többre lenne képes. ugyanis az intézmény önál-

lóan is életképes. Domaszék speciális földrajzi helyzetben van: Szeged és Móra-
halom között, a Homokhátság peremén ezer szállal kötődik Továbbra is napirenden kell 
mindkét szomszédos városhoz, s a hozzájuk tartozó kistérsé- tartani az iskola és az óvoda 
gekhez. A jelenlegi önkormányzati vezetés az elmúlt öt évben bővítését. Az óvoda udvarát 
alig tudta kihasználni a kedvező földrajzi adottságokat, s nem a park irányában növelni 

számítva) mintegy 795 millió forintból gazdálkodhat. Ebből találta meg a kiutat a pénzügyi nehézségekből sem. Pedig a kellene.
mintegy 18 % a fejlesztési előirányzat, mindössze 4 % a jelenlegi népességnövekedés fennmaradása esetén községünk 
hiteltörlesztés. A fennmaradó 78 %-ot (622 millió Ft-ot) az hamarosan nagyközség lesz. Az önkormányzat által végzett Településfejlesztés önkormányzat működésre költi, ennek is több mint felét sze-következetes községfejlesztés esetén 2020. körül Domaszék 
mélyi kiadásokra. A hiányos intézményrendszerhez viszonyítva akár a városi címre is pályázhatna. Üdvözlendő a kiskertek teljes közművesítésére, az utcák 
aránytalanul nagyok a működési kiadások.szélesítésére vonatkozó elképzelés, de a jelen gazdasági Domaszék vezetői számos üdvözlendő elképzelést, ötletet 
A működési költségek mindössze 5 %-os csökkentése ré-helyzetben nem szabad felelőtlen ígéretekkel kecsegtetni az megfogalmaztak, ezek közül azonban igen kevés valósult meg. 
vén évi 30 millió forintot lehetne megtakarítani, amiből 4 év alatt érintetteket. A kiskertekben is meg kell oldani a belvízelve-Szinte semmilyen jelentősnek nevezhető beruházás nem tör-
vissza lehetett volna fizetni a hitelállomány legnagyobb részét. zetést, valamint a közvilágítást és az egészséges ivóvíz-tént az elmúlt öt évben, az intézményrendszer – kisebb átszer-
A szükséges takarékossági intézkedések elmaradása miatt ellátást. A többi az ingatlantulajdonosok áldozatvállalásán és a vezésektől eltekintve – az öt évvel ezelőtti állapotban van. Sok 
csak hitelből tudjuk biztosítani a beruházások önerejét. (Adatok pályázati lehetőségeken múlik.hát a tennivaló. 
a mellékelt táblázatban.)Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat mindig tudjon meg-
A jelen gazdasági helyzetben az önkormányzatnak köte-fizethető árú, közművesített építési telkeket ajánlani az Szociális ellátások lessége, hogy szervezetét a leginkább takarékos és költ-érdeklődőknek, lehetőleg önköltségi áron. Ennek érdekében 
séghatékony módon alakítsa ki. A képviselők létszámának további építési telkek kialakítása indokolt.Sajnos az önkormányzat súlyosan elhanyagolta ezt a területet: 
csökkentése után a településvezetés kiadásait is csökkenteni Megfelelő pályázati lehetőségek felkutatása mellett alacsony a szociális intézmény átadásával a szegedi kistérségnek 
kell. Meg kell szüntetni a főállású alpolgármesteri tisztséget, rezsijű, megfizethető bérű önkormányzati lakások építése „letudták a dolgot” A helyi szociális ellátórendszer komoly 
valamint csökkenteni kell a bizottságok számát és létszámát, a szükséges.hiányosságokkal küzd: olyan ellátási formák hiányoznak, 
Polgármesteri Hivatal és a Domatisz Nonprofit Kft. működési amelyek nálunk kisebb településeken is elérhetők. Nem Az idei belvízhelyzet rámutatott az önkormányzati vezetés öt 
költségeit.halasztható tovább a hiányzó elemek kiépítése: gondozási éves mulasztásaira, halogatásaira. A településfejlesztés terén 
Az önkormányzat évente több millió forintot veszít a hulla-központ létesítése, ennek keretében idősek nappali ellátása, kiemelt és elsődleges feladat a belvízhelyzet rendezése – a 
dékdíjakon. A belterületi hulladékszállítás költségeit évek óta valamint – hosszabb távon – az idősek bentlakásos ellátása külterületeken és a kiskertekben is. Megfelelő pályázati 
nem fedezik a kommunális adók, ráadásul a bevezetett (idősek otthona) létesítése. lehetőség esetén meg kell teremteni a vizek visszatartásának, 
„hulladékszállítási hozzájárulás” súlyosan törvénysértő. Rendbe tárolásának lehetőségét is (pl. tározó tó). A belvízrendezést A valóban rászorulók számára valós segítséget jelentő pénz-
kell tenni a hulladékszállítás finanszírozását, helyre kell állítani nem csak akkor kell végezni, amikor már baj van.beli vagy természetbeni támogatásokat kell biztosítani,
a törvényes rendet!a munkanélküliek számára folytatni kell a közcélú foglalkozta- Rövidtávon a belterületi utcák aszfaltozása, illetve járdák 
Fontos cél, hogy az önkormányzat, mint a legnagyobb foglal-tást. Mindezt a visszaélések szigorú szűrésével és szankcioná- kiépítése fontos cél. Szilárd burkolatú külterületi utak létesítése 
koztató, biztos és hosszú távú megélhetést tudjon adni az lásával. elengedhetetlen a külterületi lakosság életkörülményeinek javí-
alkalmazottainak. Ha nem történik változás a helyi pénzügyi tására, valamint a gazdálkodók érdekében. A földutak folya-
politikában, állások kerülhetnek veszélybe, s elkerülhetetlenné matos karbantartását sem szabad azonban elhanyagolni! 

Közművelődés, sport, ifjúság válhat a helyi adók és díjak drasztikus emelése. Ezt minden-Tanyai közvilágítási program keretében napenergiával 
képpen el kell kerülni. Nem engedhető meg, hogy az önkor-működő világítótestek elhelyezésére lenne igény. A községben hosszú ideje hiányzik a művelődési ház. Ez 
mányzati vezetők mulasztásait a lakosság és a közszférában A temetőben évek óta áldatlan állapotok uralkodnak. Nem azonban nem csak falakból áll: azt meg kell tölteni kultúrával. 
dolgozók fizessék meg. Nem várhatjuk tovább, hogy mások halasztható tovább megfelelő temetőgondnok alkalmazása, Addig is, amíg a művelődési ház méltó elhelyezést nyerhet, 
oldják meg helyettünk a problémáinkat: saját sorsunk inté-vizesblokk létesítése, a ravatalozó fejlesztése.művelődésszervező alkalmazásával hozzá kell kezdeni a helyi 
zése a mi kezünkben van.Belterületen – lakossági igény esetén – ki kell alakítani lakó-közművelődési feladatok újjászervezéséhez. 

pihenő övezeteket, vagy legalább korlátozni kell a járművek Meg kellene fontolni a régi művelődési ház visszavásárlását, 
sebességét. Ezen a téren össze kell egyeztetni a lakosok és a hiszen a sportpálya mellett komplex szabadidő-, ifjúsági és Tisztelt Választópolgár!közlekedők, gazdálkodók érdekeit.sportcentrumot lehetne kialakítani belőle. Ebben helyet 
Az internethasználat elterjedésének segítése érdekében kaphatna a művelődési ház, megfelelő sportöltöző és Ha Ön úgy érzi, hogy fenti elképzeléseim megvalósítását 
ingyenes vezeték nélküli (WIFI) internethálózatot kellene vizesblokk, valamint tekepálya, internetkávézó vagy egyéb, támogatni szeretné, kérem, tiszteljen meg ajánlószelvényével. 
létesíteni a településen. a szabadidő értelmes eltöltését lehetővé tevő létesítmény. Ajánlószelvényét átadhatja a jelölésemet támogató bará-
A jelenlegi vezetés nem tudta az autópálya megépülését a helyi taimnak, vagy eljuttathatja lakásomra is. Ha elérhetőségeim A sportot nem csupán anyagiakkal, hanem szervező munkával, 
gazdaság fellendítése és munkahelyek teremtése érdekében bármelyikén jelzi számomra támogatási szándékát, szívesen pályázati lehetőségek felkutatásával is segíteni kell.
kihasználni: végre ki kell jelölni vállalkozások letelepedésére felkeresem Önt személyesen is.Az önkormányzat tulajdonában levő járművekkel megoldható 
alkalmas, közművesített területet.lenne „diszkó busz” üzemeltetése a fiatalok biztonságos 

közlekedése érdekében. Elérhetőségeim:
Telefon: 30/428-5709;Költségvetés E-mail: tatarzoli@hotmail.com;

Közoktatás Lakcím: 6781 Domaszék, Hargita u. 1.Jelentős mulasztása az önkormányzatnak a költségvetés kon-
szolidációjának elmaradása. A 2010-es költségvetés adatai A közoktatás terén az elmúlt öt évben alig történt lényegesnek 
szerint az önkormányzat (a röszkei tagintézményeket nem Dr. Tatár Zoltánnevezhető változás. Emlékezhetünk: csupán a szülők 

adatok ezer
forintban

Teljes összege Ebből saját erő

2010. évre 
esedékes 
beruházási  
összeg saját 
erővel együtt

2010.évben 
megtérülő 
bevétel

2010. után 
megtérülő 
pályázati 
bevétel (csak az 
ismertek)

2010-évben 
szükséges 
beruházási hitel

Bölcsőde Bővítés 126 000 12 600 12 600 12 600

Közösségi közlekedés 41 000 7 130 7 130 7 130

Kerékpárút 63 000 15 300 15 300 15 300

Vidéki Örökség Megőrzése 8 300 1 660 8 300 8 300

Falumegújítás 28 144 5 630 28 144 22 514 28 144

INTERREG pályázat 280Ft/Eur 18 366 887 18 366 16 853 18 366

Csapadék és belvízelvezetés 80 000 8 000 43 755 23 250 48 705 20 505

Polgárőr faház 1 334 267 1 337 1 337

Teleház fejlesztési pályázat 4 683 937 4 683 4 683

INTERREG ( magyar-szerb) 12 528 626 626 626

Mozdony felújítás 1 560 312 1 560 1 560

Településrendezési terv 6 820 7 100 7 100 7 100

Iskola nyílászáró csere 3 700 0

Domatv fejlesztése 889 0

Környezetvédelmi rendezvény 2 122 0

Összesen: 394 746 64 149 148 901 23 250 88 072 125 651

Megj.: meglevő hitelállomány 2010.01.01-én: 168 millió Ft

2010. évre tervezett hitelfelvételek. (Forrás: 2010. évi költségvetési rendelet)

Beruházás
megnevezése

A demokrácia jegyében helyet biztosítottunk a nem hatalmon lévők bemutatkozására. Az aláíró vállalja a cikk hitelességéért a felelősséget.
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