Tisztelt Választók!
Ostffyasszonyfai lakosok!
Az Ostffyasszonyfai 2019-es önkormányzati választáson, mint polgármester jelölt, indulási szándékkal
szeretnék bemutatkozni és személyes gondolataimat megosztani!
Mihátsiné Dózsa Hajnalkának hívnak, házas, két felnőtt gyermekem van. Külföldön jártam iskoláimat
és idegen nyelvű érettségivel, mechanikus és sok más szakképesítéssel rendelkezem. Jelenleg főállásban,
mint ügyintéző a Celldömölk-i Nyugat Takarék Szövetkezet kirendeltségén dolgozom. A helyi KARITASZ
szervezet egyik alapító tagja, és több éven keresztül voltam egyházi tisztségviselő.
Az élet 30 évvel ezelőtt ide vezetett, férjem itt született, itt vettünk közösen házat, itt kezdtük el fiatalon
életünket. Férjem Mihátsi György előző több cikluson át, mint képviselő, társadalmi megbízottként
erősítette a képviselő testület munkáját. Döntésem alapján visszagondolva, sokat kaptam a helyiektől, a
településünktől, a gyerekeim itt nőhettek fel, itt járhattak iskolába, itt élünk, dolgozunk, úgy gondolom, itt
az idő… hátha tudok ebből valamit visszaadni.
Nagy élettapasztalattal, 30 éves munkaviszonnyal, ebből 17 évet, itt helyben a Takarékszövetkezet
kirendeltségén dolgoztam. Vezetői és pénzügyi tapasztalattal, helyi ismeretekkel, széles látókörrel
rendelkezem. Úgy gondolom, az empátia, az észszerűség, és a határozott döntések hozzá járulnának falunk
fejlődéséhez, működéséhez.
A rám váró munkáról és körülményekről most még kevés információval rendelkezem. A meghatározott
jelenlegi feladatokon kívül, az elsődleges feladatnak a megfelelő tájékoztatás újra indítását tartom, amit
elődjeink jól bejáratott módon végeztek. A falunak a posta kérdésének normalizálása, a játszótéren kivágott
fák körüli vita rendezése, vagy éppen a felháborodást kirobbantó csapadék elvezető árok kivitelezésével
kapcsolatos problémák, feladatok megoldása lenne.
Célom a lakosok életkörülménye, közérzetünk javítása. A lakókkal és helyi vállalkozókkal kölcsönös jó
kapcsolatok frissítése, illetve ápolása. Elsősorban munka feladatok elvégzésére, megbízásra szeretném
felkérni őket, hisz nem csak befizetéseikre van szükségünk. Növekedjenek, gyarapodjanak, hiszen ezzel
mindenki csak jól jár! Egy sikeres vállalkozás, vagy falu szülöttjének dicsősége emeli a településünk
megítélését. A modernizációt szeretném szorgalmazni, hogy büszke legyen minden Ostffyasszonyfai a
múltjára, jelenére és a jövőjére.
Nagyon sok gondolat kavarog a fejemben és nem szeretnék senkit ezzel terhelni, kívánok a választóknak
akaratot és hitet, a következő megválasztott testületnek és polgármesternek, sok sikert az eredményes
önkormányzati munkához!
Köszönöm a lehetőséget az ajánlásokat és a támogatást!
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