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Szerethető és élhető város képét vázoltunk fel a dunaszerda-
helyieknek négy évvel ezelőtti választási programunkban. 
Az elért eredmények azt tanúsítják, hogy terveink és szándéka-
ink javarésze megvalósult és jó úton járunk. Ha nem így lenne,
akkor az évek óta folyamatosan apadó lakossági összlétszám
az idén nem emelkedett volna újra huszonháromezer fölé. 
A lakossági nyilvántartó adatai szerint 2014. májusában Duna-
szerdahely lakosságának lélekszáma elérte a 23 284 főt, ami
560-nal több, mint a múlt év végén. Nyilvánvalóan Dunaszer-
dahely olyasmit tud kínálni, ami itt tartja, sőt, máshonnan is ide-
vonzza az embereket. 

Bízunk abban, hogy a tősgyökeres dunaszerdahelyieknek és a
hosszabb-rövidebb ideje már a városban élőknek egyaránt tud
a Magyar Közösség Pártja az Önök által is támogatható és meg-
valósítható célokat felvázolni a 2014 – 2018-as időszakra. 

Erős várként vizionáljuk Dunaszerdahelyt, amely igazán akkor
képes kiegyensúlyozottan fejlődni és szükség esetén felvenni a
küzdelmet a viszontagságos körülményekkel is, ha egyes bástyái
– vagyis a város egészét alkotó városrészek is erősek. Progra-
munkban ezért minden városrészre, minden lakossági rétegre és
minden nemzedékre gondoltunk. 

Dunaszerdahely, a vonzó város
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A PROGRAMUNKBÓL CÍMSZAVAKBAN

A fentebb csak címszavakban ismertetett tervek a Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi polgármester-
jelöltje, DR. HÁJOS ZOLTÁN és az őt támogató képviselői csapat 2014-2018-as időszakra vonatkozó város-
fejlesztési programjának kulcsfontosságú elemei. Kérjük, tanulmányozza át Ön is az alábbiakban ismeretett
részletes programunkat. Mert bizonyára megtalálja benne azokat a kézzelfogható terveket és szándékokat,
amelyek személyesen Önt, a családját és közvetlen lakókörnyezetét érintik, de nem hiányoznak belőle az
egész városra vonatkozó átfogó fejlesztési tervek sem.

• az ingatlanadóbefagyasztása az új négyéves
időszakra 

• az ingatlanadó csökkentése az oktatási- és
egészségügyi intézmények részére az előző
adószintre 

• ingyenesutazásbiztosítása a városi autóbuszjára-
ton iskolásoknak és nyugdíjasoknak hűségkártyával 

• hulladék-gyűjtőudvar létesítésével csökkenteni
aszemétdíjat

• a kiskertészek szemétdíjánakeltörlése

• letérősávokkialakítása a Galántai úti és a Fő
utcai körforgalomban 

• körforgalommegépítése a Nagyabonyi út és a
Kertész utca útkereszteződésében, valamint a

Kisudvarnoki út és a Gyurcsó István utca találko-
zásánál 

• smartPhonosapplikáció segítségével lehetővé
tesszük a gyorshibabejelentést és a meghibá-
sodások elhárításáról a visszajelzést

• Sikabonybanújpihenőparklétrehozása, amely
teret biztosít a hagyományos sikabonyibúcsú
megrendezésére 

• Ollétejedben a temetőhöz vezető út közvilágí-
tásánakkiépítése

• felszámoljukaBősiútifelüljáróalatti áldatlan ál-
lapotokat 

• aműjégpályalefedéseés többfunkciós sportlé-
tesítménnyé történő átalakítása

A PROGRAMUNKBÓL CÍMSZAVAKBAN
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1. OTTHONTEREMTÉS
Cél:Alakosságlétszámánakstabilizálásaésavárosbanélőfiatalokletelepedésreösz-
tönzéseazáltalis,hogyfolyamatosanjavítunkazittélőkéletkörülményein.

– a családiház-telkek minél gyorsabb beépítésének támogatása

– a családiház-övezetek kiépített úthálózatának és közvilágításának önkormányzati kezelésbe kerülésének
támogatása

– a Lőrincz Gyula utcai 2134–es számú lakótömb értékesítése azzal a feltétellel, hogy az épület öröklaká-
soknak lesz felújítva

1 OTTHONTEREMTÉS

Dunaszerdahely – javuló életkörülmények
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2. CSALÁD ÉS IFJÚSÁG
Cél:Acsaládatársadalomalapja,ezértelengedhetetlenolyankörnyezetbiztosítása,
amelynekmegtartóerejevan,itthonmaradásraösztönziafiatalokatésgátoljaelván-
dorlásukat.

– az EU-s szabványoknak megfelelő új játszótér kialakítása a Golf presszónál a Jesenský utcai óvoda
melletti parkban

– a meglevő központi játszóterek kavicságyának gumialapra történő cseréje

– a város oktatási-nevelési intézményeivel és a rendőrséggel hatékonyan együttműködünk a fiatalok alko-
hol- és drogfogyasztásának visszaszorítása érdekében

2 CSALÁD ÉS IFJÚSÁG
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3. VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSÉPÍTÉS, IDEGENFORGALOM
Cél:Otthonosabbá,komfortosabbátennivárosunkat,hogyDunaszerda-
helyfürdővároskéntkeresettidegenforgalmicélponttáváljon.

A zavartalan és biztonságosabb közlekedés érdekében továbbiutcákfelújításátter-
vezzük az európai uniós források felhasználásának előtérbe helyezésével: 

Azokon az útaszakaszokon, amelyeken az esővíz megáll, kiépítjükazesővízelvezetőket.

Folytatjukajárdákfelújítását:

– a járdák akadálymentesítése a gyalogos átjáróknál

– a városi kerékpárutak kijelölése és kiépítése európai uniós forrásokból

– a termálfürdő fejlesztésének támogatása, valamint megfelelő feltételek biztosítása 
a sport- és kulturális rendezvények megtartásához 

• a Kodály Zoltán utcában
• a Borostyán utcában
• az Október utcában
• a Svoboda tábornok utcában
• a Csigéri utcában
• a Zöldfa utcában

• a Rényi utcában
• a Jókai utcában
• a SZNF-téren a 192-es lakótömbnél
• a Komenský utcában
• a Kertalja utcában
• a Városháza téren a 373-as lakótömbnél

• a Felső utcában
• a Rózsaligetben az óvodánál
• a Jilemnický utcában
• a Zöldfa utcában

• az Október utcában
• a Jókai utcában
• a Kodály utcában

3 VÁROSFEJLESZTÉS VÁROSÉPÍTÉS IDEGENFORGALOM

Dunaszerdahely – a keresett idegenforgalmi célpont
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– az Ollétejedet elkerülő út megépítésének
támogatása 

– a Fürdő és a Kistejed utcából a teher- és
kamionforgalom kitiltása oly módon, hogy
a Bősi úti felüljáró felé új bekötőutat létesí-
tünk. Ezt a területet idegenforgalmi öve-
zetté alakítjuk át.

– Nagyszombat megyével közösen letérő
sávok kialakítása a Galántai út és a Fő
utca útkereszteződésében levő körforga-
lomban, a forgalom gyorsítása céljából 

– Nagyszombat megyével közösen körfor-
galom létesítése a Nagyabonyi út és a Ker-
tész utca útkereszteződésében 

– körforgalmú kereszteződés kialakítása a
Kisudvarnoki út és a Gyurcsó István utca
találkozásánál

– városi rendelettel kívánjuk szabályozni az
építkezési munkálatok idejét hétvégeken
és ünnepnapokon a lakosság nyugalmá-
nak biztosítása érdekében
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4. PARKOLÁSI HELYZET
Cél:Aparkolásigondokrendezésevárosunk-
ban,aparkolóhelyekbővítésénekfolytatása
azegyesvárosrészekben.

– a forgalomkorlátozási övezetben lakók ingyenes par-
kolási lehetőségének változatlan biztosítása

– a városi Hűségkártya-tulajdonosoknak a kedvezményes
parkolókártya-vásárlás biztosítása, beleértve a Duna-
szerdahely területén vállalkozó jogi személyeket is

– új parkolóhelyek kialakítása az egyes városrészekben
a lakóbizalmikkal való egyeztetés alapján:

• a Rózsaligeti lakótelepen a 1378-as lakótömbnél
• a Fenyves lakótelepen az 1368-as lakótömbnél
• az SZNF téri lakótelepen a 195, 197 és 198-as 

lakótömböknél 
• az Újfalu lakótelepen a 2225-ös lakótömböknél 
• a Svoboda tábornok utcában a 1946-os lakótömbnél 
• a Smetana ligeti lakótelepen a 293-as lakótömbnél 
• a Lőrincz Gyula utcában a 2135 és 2137-es lakótömbnél 

– parkolóházak építésének támogatása

– az újonnan épülő lakótömbökben alagsori garázsok 
létesítését szorgalmazzuk

4 PARKOLÁSI HELYLYL ZET

Dunaszerdahely – bővülő parkolóhelyek
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5. ÜGYINTÉZÉS
Cél:Apolgárokgyorsésszakszerű
ügyintézéseaVárosiHivatalbanés
elektronikusúton.

– egyszerűsíteni az ügyintézést a központi la-
kossági irodában a kétnyelvű formanyom-
tatványok segítségével

– a kisebbségi nyelvhasználati törvény be-
tartása a hivatali ügyintézésben

– folyamatosan fejleszteni és frissíteni a város
honlapját, amelyről egyszerűen letölthetők
a hivatali kétnyelvű formanyomtatványok

– biztosítani a városban kiépített optikai há-
lózaton keresztül az elektronikus ügyinté-
zést a polgárok és a városi hivatal,
valamint a hivatal és a városi intézmények
között

– lehetővé tenni a polgárok számára a hiba-
bejelentést SmartPhonos applikáció segít-
ségével, amelynek köszönhetően mód
nyílik a hibabejelentés visszaigazolására és
a hibaelhárításról való tájékoztatásra

5 ÜGYINTÉZÉS
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6. OKTATÁS ÉS KULTÚRA 
Cél:Amagyarnyelvűoktatásésamagyarkultúra
megőrzése. Színvonalas közösségépítő kulturális
rendezvényekmegszervezése,valamintazoktatási
ésnevelésiintézményekfolytatódómodernizálása.

– az önkormányzati hatáskörbe tartozó oktatási intézmények
zavartalan működésének biztosítása

– a Halpiac téri, az Október utcai, az SZNF téri és a Barátság
téri óvodák teljes körű felújítása európai uniós források fel-
használásával

– a Jilemnický utcai Alapiskola és a Szabó Gyula Alapiskola
multifunkciós sportpályáinak kiépítése

– a Smetana ligeti Alapiskola teljes felújítása európai uniós for-
rások előtérbe helyezésével

– a Vámbéry Ármin Alapiskola tetőszerkezetének felújítása és
a külső hőszigetelés elvégzése 

– kulturális rendezvények megrendezése, valamint a hagyomá-
nyos kulturális rendezvények megrendezésének támogatása,
mint például: Szent György-napok, MUN-DUS, Duna Menti Ta-
vasz, Udvari Muzsika, Szent István-napok, Csallóközi Vásár 

– a történelmi évfordulókról megemlékező ünnepségek meg-
rendezése 

6 OKTATÁS ÉS KULTLTL ÚRA

Dunaszerdahely – közösségépítő rendezvények
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7. SPORT ÉS SZABADIDŐ
Cél:Városunklakosaiszámárakülönfélesportolásilehetőségekbiztosítása,valaminta
feltételekmegteremtéseaszabadidőváltozatoseltöltéséhez.

– a műjégpálya befedése és egyúttal többfunkciós csarnokká való átalakítása, ezzel a téli szezonban biz-
tosítanánk a műjégpálya használatát, függetlenül az időjárás viszontagságaitól, idényen kívül görkorcso-
lyapályaként működne. A csarnokban lehetőség nyílna koncertek és más rendezvények megtartására

– a városi sportklubok és egyesületek anyagi támogatása pályáztatási rendszer alapján

– az Városi Sportcsarnokban a különféle teremsportok támogatása 

– az utcai kosárlabdatorna és a strandröplabda támogatása

– a Városi Szabadidőközpontban az egyes szabadidős tevékenységek támogatása

– a DAC futballklub anyagi támogatása és az új stadion felépítéséhez való anyagi hozzájárulás biztosítása

7 SPORT ÉS SZABADIDŐ
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8. KÖZBIZTONSÁG
Cél:Egyolyanközbiztonságiprogramindítása,amelyavárosésalakosokvagyonának
ésértékeinekmegóvásánalapul.Kiemeltfigyelmetfordítunkavárosközrendjének,köz-
biztonságánakésalakosságbiztonságérzeténekjelentősjavítására.

– tovább bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, a köztereken, a köz-
ponti játszótereken és a köztemetőben már meglévő kamerarend-
szert a jövőben kiterjesztjük az óvodaudvarokra és az iskolai
sportlétesítményekre is

– elfogadjuk a vendéglátóipari egységek és szórakozóhelyek nyitva
tartását szabályozó városi rendeletet, amely elősegíti az éjszakai nyu-
galom biztosítását a szórakozóhelyek közelében

– javítjuk a Zöldfa-, a Kistejed-, a Diófa-, a Fürdő utca lakóinak közbiz-
tonságát a Bősi úti felüljáró alatti területen a társadalomba beillesz-
kedni képtelen egyének telepének felszámolásával

– a város területén fokozatosan kicseréljük a közvilágítás elöregedett
villanyvezetékeit, hogy biztosíthassuk a közvilágítás megbízható
működését

– Ollétejeden kiépítjük a közvilágítást a temetőhöz vezető járda-
szakaszon. 

– hatékony együttműködést folytatunk az állami rendőrséggel is 

– működtetjük a vagyonvédelmet szolgáló központi biztonsági pultot,
amely munkahelyet biztosít a csökkentett munkaképességűek számára

8 KÖZBIZTONSÁG

Dunaszerdahely – a lakosok biztonságának javítása
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9. KÖRNYEZETVÉDELEM, 
EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

Cél: Közvetlen környezetünk szebbé tétele,
amely hatással van nemcsak az egészsé-
günkre, hanem a közérzetünkre is. 
– a beteg, elöregedett, korhadt díszfák helyett

tájjellegű, nem allergén facsemeték kiültetése.
A lakótelepeken a lakóházak körül a Fa helyett
fát program folytatása

– az iskola- és óvodaudvarok zöldterületeinek re-
vitalizálása

– a városi zöldövezetek folyamatos karbantartá-
sának biztosítása 

– hulladékgyűjtő udvar létesítése városi területen
európai uniós források felhasználásával, ahova
a lakosok ingyenesen vihetik a nem használatos
elektronikai berendezéseket, a zöldhulladékot,
vagy a kisebb méretű építkezési hulladékot

– megvalósítjuk a vegyes közületi hulladék méré-
sét tehermérleggel, mielőtt elszállítják a hulla-
déklerakatra 

9 KÖRNYEZETVÉDELEM
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– a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának kiszélesítése és
előnyeinek népszerűsítése a lakosság körében

– olyan ipari beruházások támogatása, amelyek nem ká-
rosítják környezetünket 

– a sikabonyi futballpályán új pihenőpark létrehozása táj-
jellegű fák kiültetésével, amely teret biztosítana a hagyo-
mányos sikabonyi búcsú számára

– a kutyaillemhelyek további kiépítése lakossági igények
alapján, ezzel csökkenthető a parkok és játszóterek
szennyezettsége

Sikabony – új pihenőpark létesül
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10. SZOCIÁLIS PROGRAM 
Cél: A nyugdíjasok és a rászorulók segítése,
hogyéletminőségüketmegtarthassák.

– kérelmek alapján mentesíteni a szemétdíj fizetése alól az
egyedül élő nyugdíjasokat és az önhibájukon kívül átme-
netileg szükséghelyzetben lévőket

– az idősek és rászorulók gondozószolgálatának működ-
tetése

– a Svoboda tábornok utcában és a Barátság téren mű-
ködő nyugdíjasotthon épületeinek korszerűsítése és bőví-
tése európai uniós források felhasználásával

– a Városi Nyugdíjasklub működésének támogatása

– szükséglakások építése és működtetése a norvég alapok
pénzforrásainak felhasználásával. A rászorulók maximum
6 hónapig vehetnék igénybe ezeket a lakásokat. 

– a közmunkaprogram folytatása, a közmunkások aktív be-
vonása a városszépítő munkákba

– egy közösségi központ kialakítása a város tulajdonában
levő ingatlan felhasználásával

– a hajléktalanoknak a közösségbe való beilleszkedése ér-
dekében hajléktalanszálló kiépítése, ahol egész évben
biztosítanánk számukra a lakhatást, emellett bevonnánk
őket a városszépítő munkákba

10 SZOCIÁLIS PROGRAM
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11. KEDVEZMÉNYEK A LAKOSOKNAK ÉS A VÁLLALKOZÓKNAK

Cél:Apénzügyiválságnehezítetteévek
utánkedvezményekbiztosításaa lakos-
ságnakésavállalkozóknakanyagiterheik
csökkentéseérdekében.

– a gyűjtőudvar létrehozásával 10 százalékkal csök-
kenteni a szemétdíjat magánszemélyeknek és vál-
lalkozóknak

– a kiskertészek szemétdíjának eltörlése 

– az ingatlanadó befagyasztása a következő 4
évben 

– az ingatlanadó két évvel ezelőtti szintre történő
csökkentése az egészségügyi és oktatási intézmé-
nyek működtetői számára

– ingyenes utazás biztosítása a Hűségkártyával ren-
delkező diákoknak és nyugdíjasoknak a városi
busz járatain

– a Hűségkártya-elfogadó üzletek körének bővítése 

– a vállalkozók és a magánszemélyek továbbra is
élvezhetik a Hűségkártya nyújtotta parkolási ked-
vezményt

11 KEDVEZMÉNYEK A LAKOSOKNAK ÉS A VÁLLALKOZÓKNAK

Dunaszerdahely – anyagi terheket csökkentő kedvezmények
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Kedves dunaszerdahelyiek, tisztelt választópolgárok!

A Magyar Közösség Pártjának polgármesterjelöltje,
Dr. Hájos Zoltán és 25 képviselőjelöltje ezt a prog-
ramot kínálja Önöknek és Dunaszerdahely városá-
nak a 2014 és 2018 közötti választási időszakra.
Újdonságok és ismerős témák egyaránt megfogal-
mazódtak városfejlesztő és közösségépítő prog-
rampontjainkban. Hiszen a megújulás mellett, amit
az új arcokkal és párton kívüli jelöltekkel felfrissített
jelöltlistánk is tükröz, legalább ilyen fontosnak tartjuk
az elkezdett fejlesztések folytatását, sikeres befeje-
zését. Valamennyien bízunk abban, hogy az Önök
támogató szavazatainak köszönhetően lesz mó-
dunk a folyamatban lévő beruházásaink eredmé-
nyes befejezésére és a dunaszerdahelyi lakosok
javát szolgáló újdonságok bevezetésére is.

TámogassaÖnisszavazatávalaMagyarKözösségPártjánakjelöltjeit
november15-én ahelyhatóságiválasztásokon!

Kedves dunaszerdahelyiek tisztelt választópolgárok!
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NAŠE MESTO,
NAŠA SPOLOČNÁ PEVNOSŤ

VOLEBNÝPROGRAM
MestskejorganizácieStranymaďarskejkomunity

2014–2018

Komunálnevoľby– 15.novembra2014
DunajskáStreda
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Pred štyrmi rokmi sme v našom volebnom programe načrtli obraz mesta,
v ktorom sa dá príjemne žiť a ktoré preto máme radi. Doteraz dosiah-
nuté výsledky svedčia o tom, že väčšinu našich predsavzatí sa nám po-
darilo zrealizovať. Teda sme na dobrej ceste. V opačnom prípade by
zrejme nedošlo k veľmi priaznivému zvratu vo vývoji celkového počtu
obyvateľstva. Niekoľko rokov trvajúci sústavný pokles sa zastavil, ba čo
viac, podarilo sa opäť prekročiť čarovnú 23 tisícovú hranicu. Podľa úda-
jov referátu evidencie obyvateľstva koncom mája 2014 počet obyva-
teľov Dunajskej Stredy dosiahol 23 284, čo je o 560 osôb viac, ako
koncom roka 2013. Naše mesto v poslednom čase zrejme dokáže po-
núknuť niečo navyše, čo priťahuje ludí a tunajší obyvatelia už neodchá-
dzajú. 

Veríme, že, Strana maďarskej komunity dokáže predkladať také ciele a
plány na obdobie 2014–2018, ktoré oslovia  okrem dunajskostredských
rodákov  aj  občanov, ktorí tu bývajú kratšiu, alebo dlhšiu dobu.

Našou víziou je Dunajská Streda – mesto, ktoré je našou spoločnou pev-
nosťou. Mesto, ktoré bude napredovať krok za krokom a v prípade po-
treby dokáže čeliť aj nepredvídaným okolnostiam. Potrebuje k tomu
pevné bašty, ktorými sú jednotlivé mestské časti. Práve preto sme v
našom programe kládli dôraz na každú mestskú časť, na každú vrstvu
občanov a na každú generáciu obyvateľstva.

Dunajská Streda – príťažlivé mesto
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HESLOVITE Z NÁŠHO PROGRAMU

Plány, ktoré sme načrtli len heslovite, sú kľúčovými elementami programu rozvoja mesta na obdobie 2014 – 2018 kan-
didáta na post primátora Dunajskej Stredy za Stranu maďarskej komunity JUDr. Zoltána Hájosa a tímu kandidátov na
poslancov, ktorí ho podporujú. Preštudujte, ctení občania aj náš detailný program, ktorý Vám predstavíme v ďalšom.
Určite v ňom nájdete konkrétne plány a zámery, ktoré sa dotýkajú vás, vašej rodiny a vášho bezprostredného okolia
bydliska, ale nechýbajú ani plány, týkajúce sa rozvoja mesta, ako celku.

• zmrazeniedaneznehnuteľností na nové štvorročné
obdobie

• zníženiedaneznehnuteľnostípre školské a zdravot-
nícke zariadenia na predchádzajúcu úroveň

• zabezpečeniebezplatnéhocestovania na mestských
autobusových linkách pre žiakov a dôchodcov s Ver-
nostnou kartou

• zriadením zberného dvora znížiťpoplatokzaodpad

• zrušeniepoplatkuzaodpad pre záhradkárov

• vytvorenieodbočovacíchpruhov v kruhovom objazde
križovatky Galantskej cesty a Hlavnej ulice

• výstavbakruhovéhoobjazdu na križovatke Veľkobla-
hovskej cesty a Záhradníckej ulice, ako aj na križo-

vatke Malodvorníckej cesty a ulice Istvána Gyurcsóa

• pomocou SmartPhonovejaplikácieumožniť rýchle
nahlasovanieporúchaspätnejväzby o ich odstrá-
není

• zriadenienovéhoparkuoddychuvMalomBlahove,
ktorý poskytne priestor na usporiadanietradičných
maloblahovskýchhodov

• vybudovanieverejnéhoosvetlenia na ceste vedúcej
k cintorínu vMliečanoch

• zlikvidovaťneakceptovateľnýstavpodnadjazdom
na Gabčíkovskej ceste

•zastrešenie umelej ľadovej plochy a jej prestavba na
multifunkčné športové zariadenie

HESLOVITE Z NÁŠHO PROGRAMU
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1. TVORBA DOMOVA
Cieľ:Stabilizáciapočtuobyvateľstvaadosiahnúť,abysamladíobyvateliamestatuusadiliazaložilirodinu.
Chcemetodosiahnúťsosústavnýmzlepšovanímživotnýchpodmienoktužijúcichobčanov.
– podpora urýchlenej zástavby parciel určených na výstavbu rodinných domov
– podpora prechodu správy vybudovanej cestnej siete a verejného osvetlenia v zónach rodinných domov pod samo-

správu
– predaj bytového domu na ulici Gyulu Lőrincza č. 2134  s podmienkou, že po rekonštrukcii tu namiesto nájomných

bytov budú súkromné byty 

2. RODINA A MLÁDEž
Cieľ:Rodinajezákladomspoločnosti,pretojenevyhnutnézabezpečiťtaképrostredie,ktoréjepríťažlivé,
amládežpodnecujekzotrvaniudomaazabrzdíodchodmladých.
– vybudovanie nového detského ihriska pri espresse Golf v parku vedľa materskej školy na Jesenského ulici, ktoré bude

zodpovedať normám EU
– výmena kamenného podložia existujúcich centrálnych detských ihrísk na gumové 
– potláčanie užívania alkoholu a drog mladistvými za pomoci školských a vzdelávacích inštitúcií mesta a v spolupráci s

políciou

3.  ROZVOJ A VýSTAVBA MESTA, CESTOVNý RUCH
Cieľ:Vytvoriťkomfortnejšieprostredievnašommeste,abysaDunajskáStredastalavyhľadávanoudesti-
náciouajakokúpeľnémesto.

V záujme plynulej a bezpečnejšej premávky plánujeme rekonštrukciu ďalších ulíc s preferovaním využitia
zdrojov EU:

1 TVORBA DOMOVA

v

Dunajská Streda – stabilizácia počtu obyvateľstva
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– na tých úsekoch ciest, kde sa hromadí dažďová voda, vybudujeme odvody dažďovej vody
– budeme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov:

– bezbariérový vstup na chodníky pri prechodoch pre chodcov
– vyznačenie a vybudovanie mestských cyklotrás zo zdrojov EÚ
– vybudovanie nového prechodu pre chodcov pri kruhovom objazde pri  nákupnom centre Kaufland
– podpora rozvoja termálneho kúpaliska, ako aj zabezpečenie potrebných podmienok pre organizovanie športových

a kultúrnych podujatí
– podpora výstavby obchvatu pri Mliečanoch
– z Kúpeľnej ulice a Malotejedskej ulice vylúčiť nákladnú a kamionovú dopravu  vybudovaním novej prístupovej cesty

v smere k nadjazdu na Gabčíkovskej ceste. V lokalite termálneho kúpaliska vytvoríme zónu cestovného ruchu.
– spoločne s Trnavským samosprávnym krajom vybudovať odbočovacie pruhy v kruhovom objazde križovatky Galant-

skej cesty a Hlavnej ulice za účelom zabezpečenia plynulosti dopravy
– spoločne s Trnavským samosprávnym krajom vybudovať kruhový objazd na križovatke Veľkoblahovskej cesty a Zá-

hradníckej ulice
– vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Malodvorníckej cesty a ulice Istvána Gyurcsóa
– prijatím mestského nariadenia chceme regulovať čas vykonávania stavebných prác 

v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v záujme zabezpečenia kľudu obyvateľstva

• ulicu Zoltána Kodálya
• Jantárovú ulicu
• Októbrovú ulicu
• ulicu gen. Svobodu,
• Zelenú ulicu
• Čigérsku ulicu

• ulicu Rényskú
• Jókaiho ulicu
• námestie SNP pri obytnom dome č. 192
• Komenského ulicu
• ulicu Podzáhradnú
• Radničné nám. pri obytnom dome č. 373

• v Hornej ulici
• v Ružovom háji pri materskej škole
• na Jilemnického ulici
• v Zelenej ulici

• v Októbrovej ulici
• v ulici Jókaiho
• v Kodályovej ulici

• ulicu Zoltáána Kodáálya
J tá ú li

• ulicu Réényskúú
Jók ih li

csóa
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4. RIEŠENIE OTÁZOK PARKOVANIA
Cieľ:Riešenieproblémovspojenýchsparkovanímvmeste,ďalšierozšíreniepočtuparkovacíchmiestv
jednotlivýchmestskýchčastiach.
– nemenné zabezpečenie bezplatného rezidenčného parkovania obyvateľov bývajúcich v zónach s dopravným obme-

dzením
– zabezpečenie zľavnených parkovacích kariet pre majiteľov mestských Vernostných kariet, vrátane podnikateľských

subjektov, sídliacich na území Dunajskej Stredy
– vytváranie nových parkovacích miest na základe konzultácií s domovými dôverníkmi:
– pri obytnom dome č. 1378 na sídlisku Ružový háj
– pri obytnom dome č. 1368 na sídlisku Boriny
– pri obytných domoch č. 195, 197 a 198 na sídlisku na námestí SNP
– na sídlisku Východ pri obytnom dome 2225
– pri obytnom dome č. 1946 na ulici gen. Svobodu
– pri obytnom dome č. 293 na sídlisku Smetanov háj
– pri obytných domoch č. 2135 a 2137 na ulici Gyulu Lőrincza
– podpora výstavby garážových domov
– budeme iniciovať budovanie podzemných garáží v novobudovaných obytných domoch 

5. VYBAVOVANIE STRÁNOK, KOMUNIKÁCIA S OBČANMI 
Cieľ:ZabezpečiťrýchleaodbornévybavovaniezáležitostínaMestskomúrade,ajvelektronickejforme.
– zjednodušiť vybavovanie klientov v kancelárii prvého kontaktu, aj pomocou dvojjazyčných formulárov
– v úradnom styku dodržiavanie zákona o používaní menšinových jazykov 
– zabezpečiť sústavný vývoj webovej stránky mesta, z ktorej je možné jednoduchým spôsobom stiahnuť dvojja-

zyčné úradné tlačivá 

4 RIEŠENIE OTÁZOK PARKOVANIA

Dunajská Streda – viac parkovísk aj v mestských častiach
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– vytvoriť podmienky elektronického vybavovania záležitostí medzi občanmi
a mestským úradom, ako aj mestským úradom a inštitúciami mesta pomo-
cou už vybudovanej optickej siete

– umožniť občanom nahlasovanie porúch pomocou SmartPhonovej apliká-
cie, čím sa zabezpečí aj spätné potvrdenie akceptácie a informovanie o
odstránení poruchy

6. ŠKOLSTVO A KULTÚRA
Cieľ:Zachovanievyučovaniavmaďarskomjazykuamaďarskejkul-
túry.Organizovaniepodujatízaúčelomupevneniakomunityakultúr-
nychpodujatínavysokejúrovni.Pokračujúcamodernizáciaškolských
apredškolskýchzariadení,akoajvýchovnýchinštitúcií.
– zabezpečenie nerušeného chodu školských a predškolských zariadení, kto-

rých zriaďovateľom je mesto
– komplexná rekonštrukcia materských škôl na Rybnom trhu, na Októbrovej

ulici, na Námestí SNP a na Námestí priateľstva zo zdrojov EU
– vybudovanie multifunkčných športových ihrísk na ZŠ na Jilemnického ulici a

ZŠ na ulici Gyulu Szabóa
– komplexná rekonštrukcia ZŠ v Smetanovom háji s uprednostňovaním využitia

zdrojov EÚ
– obnova strešnej konštrukcie ZŠ Ármina Vámbéryho a realizácia vonkajšieho

zateplenia 
– organizácia kultúrnych podujatí, ako aj podpora tradičných kultúrnych po-

dujatí, ako napríklad: Dni Sv. Juraja, MUN-DUS, Podunajská jar, Hudba na
nádvorí, Dni Sv. Štefana, Žitnoostrovský jarmok, vianočné trhy

– organizácia spomienkových slávností pri príležitosti výročí historických udalostí

– vytvoriť podmienky elektronického vybavovania záležitostí medzi občanmi
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7. ŠPORT A VOľNý ČAS
Cieľ:Zabezpečiťrôznemožnostinašportovéaktivitypreobyvateľovnášhomestaavytvoreniepodmienok
napestrétrávenievoľnéhočasu.
– zastrešením umelej ľadovej plochy a jej prebudovaním na multifunkčnú halu by sa zabezpečilo využitie umelej ľa-

dovej plochy nezávisle od počasia a mimo sezóny by sa hala využívala ako plocha na kolieskové korčuľovanie.
Hala by poskytla možnosti aj na usporiadanie koncertov a iných podujatí.

– finančná dotácia mestských športových klubov a združení z rozpočtu mesta
– podpora rôznych druhov halových športov v Mestskej športovej hale
– podpora street-basketbalu a plážového volejbalu
– podpora rôznych aktivít v Mestskom centre voľného času
– podpora futbalového klubu DAC a zabezpečenie finančného príspevku k výstavbe nového štadióna 

8. VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ
Cieľ:Spustenieprogramuverejnejbezpečnosti,ktorýbudezameranýnaochranumajetkuahodnôtmesta
aobyvateľov.Mimoriadnupozornosťbudemevenovaťzlepšovaniuverejnéhoporiadku,verejnejbezpeč-
nostiatýmajzvýšeniubezpečnostiobyvateľstva.
– rozšírením monitorovacieho kamerového systému okrem verejných priestranstiev, centrálnych detských ihrísk a ve-

rejného cintorína zabezpečíme v budúcnosti aj monitorovanie dvorov materských škôl a školských športovísk
– prijmeme mestské nariadenie, regulujúce záverečnú v pohostinských zariadeniach a zábavných  podnikoch, aby

sa zabránilo rušeniu nočného pokoja v ich blízkosti
– zlepšíme verejnú bezpečnosť obyvateľov ulíc Zelená, Malodvornícka, Orechová a Kúpeľná odstránením osady ne-

prispôsobivých občanov pod nadjazdom nad Gabčíkovskou cestou
– na území mesta postupne vymeníme opotrebované vedenia verejného osvetlenia, čím sa zabezpečí jeho spoľah-

livá funkčnosť verejného osvetlenia

7 ŠPORT A VOľNý ČAS

Dunajská Streda – podpora rôznych športových aktivít
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– vybudujeme verejné osvetlenie v Mliečanoch na úseku chodníka, vedúceho k cintorínu
– zabezpečíme efektívnu spoluprácu s orgánmi štátnej polície
– zabezpečíme prevádzku centrálneho bezpečnostného pultu, slúžiaceho na ochranu majetku, so zamestnaním

osôb s obmedzenou pracovnou schopnosťou

9. OCHRANA žIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVÉ žIVOTNÉ PROSTREDIE
Cieľ:Zabezpečiťskrášlenienášhobezprostrednéhookolia,čomádosahnielennanašezdravie,aleina
nášduševnýstav.
– výsadba miestnych druhov nealergénnych stromov namiesto chorých a spráchnivelých ozdobných stromov. Pokra-

čovanie programu Strom namiesto stromu na sídliskách a v okolí bytových domov
– revitalizácia zelených plôch na dvoroch škôl a materských škôl
– zabezpečenie sústavnej údržby zelených zón mesta 
– zriadenie zberného dvora odpadu na mestskom pozemku zo zdrojov EÚ, kde by obyvatelia mesta bezplatne odovzdali

vyradené elektronické spotrebiče, zelený odpad a drobný stavebný odpad 
– zabezpečíme váženie zmiešaného komunálneho odpadu pred jeho odvozom na skládku
– rozšírenie praxe selektívneho zberu odpadu a jej popularizácia medzi občanmi
– podpora priemyselných investícií, ktoré nepoškodzujú životné prostredie 
– vytvorenie nového parku oddychu na futbalovom štadióne v Malom Blahove výsadbou domácich druhov drevín,

čím sa zabezpečí priestor pre zorganizovanie tradičných maloblahovských hodov
– ďalšie budovanie psích záchodov na základe požiadaviek obyvateľstva, čím sa zabezpečí zníženie znečistenia parkov

a ihrísk

– vybudujeme verejné osvetlenie v Mliečanoch na úseku chodníka, vedúceho k cintorínu
í í á á á í
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10. SOCIÁLNY PROGRAM
Cieľ:Pomocdôchodcomaodkázanýmosobámvzáujmezachovaniakvalityživota.
– na základe žiadosti oslobodiť osamelých dôchodcov od platenia poplatkov za odpad, ako aj osoby, ktoré sa do-

časne dostali do nepriaznivej situácie bez vlastného pričinenia
– zabezpečenie opatrovateľskej služby pre seniorov a odkázané osoby
– zabezpečenie rekonštrukcie a rozšírenia zariadenia pre seniorov na ulici gen. Svobodu z finančných zdrojov EÚ 
– podpora činnosti mestského klubu dôchodcov
– výstavba a prevádzka núdzových bytov z nórskych fondov. Odkázaní by mohli využívať tieto byty maximálne 6 mesiacov
– pokračovanie programu verejnoprospešných prác, zapojenie aktívačných pracovníkov aj do skrášľovania mesta
– vytvorenie komunitného centra na mestskom pozemku 
– vybudovanie ubytovne pre bezdomovcov v záujme ich spoločenskej integrácie, čím sa zabezpečí ich celoročné bý-

vanie, pričom by mohli byť zapojení do zveľaďovacích prác

11. ZľAVY PRE OBYVATEľOV A PODNIKATEľOV
Cieľ:Zabezpečeniezliavpreobyvateľstvoapodnikateľovvzáujmezníženiaichfinančnéhozaťaženia.
– zriadením zberného dvora znížiť poplatok za odpad o 10 percent pre fyzické a právnicke osoby 
– zrušenie poplatku za odpad pre záhradkárov
– zmrazenie dane z nehnuteľností na nasledujúce 4 roky 
– zníženie dane z nehnuteľnosti pre školské a zdravotnícke zariadenia na predchádzajúcu úroveň spred 2 rokov
– zabezpečenie bezplatného cestovania  na mestských autobusových linkách  pre žiakov a dôchodcov s Vernost-

nou kartou
– rozšírenie okruhu obchodov akceptujúcich Vernostnú kartu
– fyzické a právnické osoby môžu naďalej využívať zľavy pri parkovaní, poskytované s Vernostnou kartou

10 SOCIÁLNY PROGRAM

Dunajská Streda – zľavy na Vernostnú kartu
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CTENÍ DUNAJSKOSTREDČANIA, VÁžENÍ VOLIČI!

Kandidát na funkciu primátora Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos a 25
kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva za Stranu ma-
ďarskej komunity Vám predstavujú svoj program na volebné obdobie
2014-2018. Jeho programové body obsahujú známe a zároveň aj
mnohé nové prvky, ktoré sa týkajú rozvoja mesta a budovania komu-
nity. Veď popri obrode, ktorú odzrkadľujú nové tváre a mimostranícke
osobnosti na našej kandidátke, považujeme za rovnako dôležité pokra-
čovať a úspešne dokončiť už začaté a prebiehajúce rozvojové investí-
cie. Veríme, že vďaka Vašim hlasom budeme môcť úspešne realizovať
súčasné programy a naštartovať nové v prospech obyvateľov mesta.

PodporteVašímhlasomkandidátovStranymaďarskej
komunity15.novembra2014vkomunálnychvoľbách.

CTENÍ DUNAJSKOSTREDČANIA VÁžENÍ VOLIČI!
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