Püspökszilágy Tisztelt Lakói !
A 2015 július 26.-i időközi önkormányzati választáson a megszavazott képviselő testület és
a magam nevében megköszönöm Önöknek a támogatást és bizalmat. A nyári időszak ellenére
a választás nagyarányú részvétele is azt mutatta, hogy minden lakos megértette milyen
jelentőséggel bir a kapott lehetőség, hogy Püspökszilágy meginduljon a fejlődés útján.
2015 július 31.-én megtörtént az polgármester és a képviselők eskütétele, megalakult az új
testület.
Az alakuló ülés keretében a testület egyhangú szavazással Hrozina Attiláné Margitot
választotta meg Alpolgármesternek. A 3 fős Ügyrendi Bizottság tagjai: Deményné Varga
Gizella , Kovács-Demény Rita és Turza Csaba. A polgármesteri átadás-átvétel megtörtént.
A Kormányhivatal törvényességi osztályának állásfoglalását kikérve erről az átadás-átvételről
később igérem a tájékoztatást.
A hivatal épitésének megkezdéséhez a tájékozódás és a hivatalokkal való egyeztetés után
tudjuk Önöket tájékoztatni a szükséges bontási és épitési munka megkezdéséről. Amint
használható tervekkel rendelkezünk, lehetővé tesszük a lakosság számára, hogy megismerjék
részleteiben mind a külső, mind a belső terveket.
Az alakuló ülésen a felesküdött új polgármester a törvényi előirásoknak megfelelően ún.
Polgármesteri Programot terjesztett a testület elé, melyet az alábbiakban közzéteszek:
Polgármesteri Program
Az Önkormányzatunk működésének azonnali helyreállítását, a gazdasági csőd elkerülését a
romos hivatal felépítését tartom a legfontosabb kezdeti lépésnek.
Lehetőségünk lesz minderre Püspökszilágy teljes lakosságának összefogásával, együttműködésével akiknek a választáson való részvételét ez úton is megköszönöm magam és a
képviselő-testület nevében is. A széles körű lakossági támogatásra támaszkodva az egységes
képviselő-testület munkájának irányításával minden problémát igyekszem a legjobb tudásom
és a lehetőségek szerint megoldani. A hivatal működését is helyre kell állítani a hiányzó
tisztviselői, alkalmazotti állásokat szakértő, a falunk iránt elhivatott, szorgalmas dolgozókkal
kell feltölteni az intézményekben is.
A környező településekkel, állami hivatalokkal a kapcsolatot helyreállítjuk.
Mindezek után a 2014 októberében mindenkihez eljutatott ötéves terveket a szükséges
fontossági sorrendben kell megvalósitani, a lakosság széles körű bevonása és folyamatos
tájékoztatása mellett. Természetesen minden adódó lehetőséget ki fogunk használni falunk
fejlődése érdekében.
Nagyon fontos a munkahelyteremtés a teljes közbiztonság, az intézmények és közterületek
fejlesztése. Az egyházainkkal, civil szervezeteinkkel a kapcsolatot erősítjük, maximálisan a
lehetőségek szerint támogatni fogjuk őket. A testvértelepülési kapcsolatot tovább ápoljuk és
fejlesztjük. Az egészséges életmódot támogatjuk, az időseknek és fiataloknak a hátrányos
helyzetűeknek, a fogyatékkal élőknek minden segítséget meg fogunk adni. Mindent
megteszünk, hogy a falu közösségi és magánvagyona gyarapodjon, értékét ne veszítse. Az
időseinket óvva az intézményeket megújítva szeretnénk a falunkat fiatalítani, a lakosság
létszámát növelni, a családokat erősíteni.
Ez a program amit meg szeretnék valósítani a képviselő-testület segítségével a lakosság
támogatásával.
Az egészséges érdeklődést a falu dolgai iránt igyekszünk mindenki számára nyilvánossá
tenni, de nem fogjuk tűrni, hogy a hivatal munkáját bárki fölösleges adatkérésekkel,
feljelentésekkel meggátolja.
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