Tisztelt Ostffyasszonyfaiak!
Egy jó polgármester személye meghatározza egy közösség életét, de ne gondoljuk,
hogy ez csak egy embernek köszönhető, a felvállalt programhoz egy ütőképes testületre,
összetartó közösségre, tapasztalt elődökre van szükség.
17 évesen érettségiztem és azon a nyáron már munkába is álltam, Szombathelyen majd
Körmenden. A munkámat mindig szerettem, nem féltem a kihívásoktól, nyugodt szívvel
mondhatom a kollégáim szerettek és becsültek.
Celldömölkön a telefonvonal bekötésének idején, a RÁBA-com ügyfélszolgálati iroda
nyitása, vezetése is a feladatom volt. Majd itt Ostffyasszonyfán folytatódott, a
takarékszövetkezetben zárásig, ahol 16 évet és 10 hónapot dolgoztam. Ez idő alatt munkám
megbecsüléseként Kiváló dolgozói elismerést vehettem át.
Igyekeztem a munkámat mindig jól végezni, a helyi a takarékszövetkezet bezárását kellő
alapossággal, türelemmel, kitartással és elővigyázatossággal végeztem. Büszkén mondhatom,
hogy a sok százból, 10-nél kevesebb ügyfelet vesztettem, a bezárás miatt.
Elmondhatom, hogy vezetői, pénzügyi, gazdasági, helyi ismeretekkel, kapcsolatokkal,
rendelkezem. Másokért dolgozni, a közt szolgálni, és helyi ügyeket megoldani, ezek
tapasztalatával már rendelkezem.
Az élet ide sodort ide jöttem férjhez, két nagy gyermekem van. Mint anya, szerepeim
megváltoztak, időm több van, és férjem segítségére mindig számíthatok. Az értékrendemben
fontos helyen szerepel, nyitottság, tisztesség, becsület, és az empátia.
Szavazóimat cserben nem hagyom és a támadásoknak alapot nem adok, képes vagyok a
feladatok ellátására, mert egyetlen dolog marad az Önkormányzat. A megválasztott testület és
polgármester erős, hatékony, közös munkája fejlődést eredményez!
Úgy érzem, hogy a hátam mögött álló közel öt évtized, elegendő tudást, ötletet, és motivációt
adott nekem ahhoz, hogy mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva, jómagam is aktívan
hozzátegyek településünk fejlődéséhez.
Terveim közül, hogy csak számomra fontosabbakat említsem:
- Tennünk kell örökös problémánk, a szemét és gondozatlanság ellen!
- Szeretném a szeméttelep rendszeres felügyelete mellett, nehéz gépekkel való rendezését.
- Szeretnék egy olyan településen élni, ahol a közterületek tiszták, rendezettek,
karbantartottak.
- Szeretnék több virágos házat, díszfákat látni, megvalósításához segítséget ajánlok, szeretnék
rendszert kialakítani, és egységes arculatra törekedni.(egyforma virágtartókkal vagy fák
vásárlásával.)
- A tájékoztatását a lakosságnak egyik legfontosabb kérdésnek tekintem. Nem zárkózom el, az
információ átadás semmilyen formájától, de elsősorban az írott formát részesíteném előnyben,
amit minden háztartás megkapna.
- A falu legforgalmasabb részein fontosnak tartom, a zöld területek rendbe hozatalát, úgy,
mint például a ravatalozó előtti részen a fákat, cédrusokat megújítani. A temetőbe több
pihenésre használható padokat szeretnék.

- A településnek saját bevételi forrásokat kell szereznie, nem lehet csupán a pályázati
forrásokban bízni.
A környéken működő cégek iparűzési adók tekintetében, potenciális bevételi lehetőségek.(Új
vállalkozás, ha a telephelyeit hozzánk bejelenti, akár iparűzési adó kedvezménnyel
kecsegtetve, bevétel növekedést eredményezne.)
- Szeretnék egy olyan közösségben élni, ahol a parlagon heverő, használaton kívüli, jelenleg a
településképet romboló ingatlanjaink, bevételszerzési opciókká válnának, vagy ismét
funkciókkal ellátni.
- A tűzoltó szertár felújítása és esetleges új célra felhasználásával, használatra kialakítani, és
törekedni az emlékek, oklevelek, fényképek megfelelő elhelyezéséről.
- Szeretném a biztonságérzet növelését, a térfigyelő kamerák felhelyezésével.
- Szeretnék egy játszóteret, amit felújítunk, gondozzuk és vigyázunk rá, hogy gyerekeink,
unokáink boldogan használhassák.
- Szeretnék közösség építő, rendszeres tanfolyamokat, mint pl. elsősegély, katasztrófa
védelem, gyerekeknek KRESZ, édesanyáknak gyereknevelés, kézimunka vagy főző
tanfolyam, művészeti foglalkozásokat néptánc, vagy festészet, stb…
- Szeretném, ha a Pannonia Ringen továbbra is megtartásra kerülne, a Sport nap a
gyerekeknek. És házigazdákként minden lehetőséget megadnánk, kapcsolatépítésre
iskolákkal, gyerekekkel, érdeklődőkkel.
- A volt Petőfi ház visszavásárlásán is gondolkodom, ez a helyi érték visszaszerzése nagyon
fontos lenne a falu közösségének.
- Szeretném az Ostffyasszonyfa Hadifogolytemető fenntartását nagyobb részben átvállalni,
emlékét, tiszteletét feléleszteni. (Ezért az egyházak, tanárok, diákok és szülők segítségére is
számítok.)
- Tennünk kell a fiatalok, városokba, külföldre vándorlása ellen!
- Szeretném, ha itt maradnának és az új építési telkek kialakítását, támogatott formában olcsón
értékesíteni részükre. Az óvoda és iskola megtartása miatt is előnyös lenne.
- Szeretnék egy olyan helyen élni, ahol munkahelyek, óvoda és iskola, orvosi/fogorvosi
ellátás, van és itt elérhető mindenki számára.
- Szeretnék egy falu buszt, aminek a fenntartása lehet, hogy nagy terhet ró az Önkormányzat
nyakában, de több funkcióra is bevethető lenne. Például.: gyerekek, sportolók, idősek, betegek
szállításához, de akár heti rendszeres használatához vagy éppen az falu programok
szervezéséhez. Tudom és tisztában vagyok azzal a részével, hogy ez sok pénzbe kerül, de
ezek csak tervek. Lesz olyan közöttük, ez meggyőződésem, amit sikerül majd bevételi
forrásokkal is megtámasztani. A napi működés mellett, megvalósítható lesz néhány, és nem
pénz, hanem csak idő kérdése lesz.
Szeretnék a jövőben egy olyan falu büszke lakója lenni, ahol a lakosság és a vezetőség
együtt, egységben teremti meg a szebb, élhetőbb, és szerethetőbb környezetünket!
Szeretnék Ostffyasszonyfán főállású jó polgármestere lenni!
Ezért kérek, mindenkit támogasson, ha csak részben is egyetért velem és a programommal.
Köszönöm a lehetőséget, és a megtisztelő figyelmüket!
Mihátsiné Dózsa Hajnalka
Polgármester

