
Városfejlesztési program, 2016.

Jobban, többet
szatmárért!





TiszTelT szaTmáriak! 

Szatmárnémetiben a dolgok elromlottak.  A közszolgáltatások 
rosszak és drágák, a parkolás kaotikus, a közbiztonság romlik. 
A  jelenlegi polgármester az örökségünkre sem tudott vigyáz-
ni, nemhogy új értéket teremtett volna.

Sorra lehagynak bennünket szomszédaink, városunk nem 
tud élni adottságaival és lehetőségeivel. Ma nem jó itt magyar-
nak, és rossz szatmárinak lenni.

Azért indulok a polgármesteri tisztségért, mert szeretem ezt a 
várost, és változtatni akarok. Itt a lehetőség, hogy mi szatmá-
riak, most vissza tudjuk venni a várost. 

Olyan várost akarunk, ahol a jelenlegi káosz helyett a rend 
az úr. Amelyben nem féltjük gyerekeink testi épségét és csa-
ládunk anyagi biztonságát. Ahol megoldódnak lezáratlan 
ügyek, ahol előre lépünk és nem visszafelé. 

Több, mint 15 éve építem a csapatom. Amióta az eszem tudom 
a közösségért dolgoztam. Alpolgármesterként, Ilyés Gyula 
mellett tanultam meg a városvezetést. Ezt a tudást és tapasz-
talatot szeretném most a szatmáriak szolgálatába állítani. 
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1. rombolás helyett építkezést! 
infrastruktúra és városfejlesztés

A káosznak legyen vége, kezdődjön el ismét az építkezés 
időszaka! Átgondolt fejlesztésekkel visszaadjuk a város 
polgári arculatát, európai uniós alapokból felújítjuk a tör-
ténelmi városközpontot, rendezzük az emblematikus épü-
letek helyzetét. Megoldást hozunk a harmadik híd és a kör-
gyűrű építésére, a beruházások európai finanszírozására 
koncentrálunk.

a jelenlegi helyzeT

Szatmáron az elmúlt időszakban csak annyi épült, amennyit 
az előző városvezetés megpályázott és előkészített. Még a ter-
vek is hiányoznak. A metropolisz-övezet csak papíron létezik. 
Ezen felül a városban a rendetlenség uralkodik, a közterüle-
tek állapota siralmas, a városnak nincs gazdája!

konkréT lépések

1.1 Tudatos városfejlesztés: véget fogunk vetni az elmúlt 
időszak kaotikus városfejlesztési szokásainak, átgondolt és 
megalapozott irányt fogunk adni a fejlesztéseknek! Min-
dennek az alapja az Általános Városrendezési Terv, amely-
nek keretében külön figyelmet szentelünk a Tisztviselő-
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telep, a Szigetlanka és a Németi városrész polgári jellegének 
megőrzésére, továbbá a Pirosberek-Nagyberek helyzetének 
rendezésére. 

1.2 Megújuló városközpont: európai uniós forrásokból fi-
nanszírozva újjávarázsoljuk a régi központot: felújítjuk az 
épületek homlokzatát, a Tűzoltótorony körülötti teret, a 
központi parkot. Ízléses térburkoló elemekkel és világítótes-
tekkel adjuk vissza a XX. század eleji épületek, közterek régi 
pompáját, hogy a városközpont ismét igazi turistacsalogató 
látványosság legyen. 

1.3 Emblematikus épületeink: visszavásároljuk és felújítjuk 
a Pannónia Hotelt,  rendezni fogjuk a Horea utcai ingatlan 
és több lepusztult épület helyzetét, ezeknek jogi és finanszí-
rozási kérdéseit fogjuk első lépésben megvizsgálni. Megol-
dásokat keresünk és jelentős pénzügyi forrásokat különí-
tünk el erre a célra.

1.4 Új Központ: egy modern városképbe már nem fér bele a köz-
pont kommunista arculata, az elhanyagolt állapotán sürgősen 
javítani kell. Elismert építészeket vonunk be  az Új Központ arcu-
latának tervezésébe. 

1.5 Kiemelt beruházások: első lépésben meghatározzuk a 
jövőbeni fejlesztési irányokat, majd szakértői csapatunkkal 
kiaknázzuk az európai uniós finanszírozási lehetőségeket a 
város számára szükséges beruházásokhoz. Köztük a legfonto-
sabb kell legyen: a harmadik híd és a várost elkerülő körgyűrű. 
Pályázunk sportcsarnokra, városi uszodára és a jelenlegi in-



7

tézmények fejlesztésére koncentrálunk. Európai uniós forrá-
sokból építjük Szatmárt! 

1.6 Minőségbiztosítás az útjavítási, építkezési munkála-
tokban: a nagyvárosok mintájára bevezetjük az építkezések 
minőségbiztosítását, a közművesítési munkálatokat össze-
hangoljuk. 2016 júniusától modern technológiával javítjuk fel 
a járdákat, szintbe hozzuk a csatornafedeleket, az újonnan 
kialakított és feljavított utcák pedig már földalatti kábelcsa-
tornákkal lesznek kialakítva, folyamatosan tüntetjük el a ká-
beleket az oszlopokról.
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2. lendületbe hozzuk a várost! 
gazdaságfejlesztés

Első számú prioritásunk a gazdaságfejlesztés, hogy kimoz-
dítsuk a várost abból a holtpontból, amelybe az elmúlt négy 
évben került. Reálisan is nyitunk a beruházók felé egy von-
zó kedvezmény-programmal, felélesztjük a szakképzést, bő-
vítjük az ipari parkot és fiatal szakemberekkel együtt haté-
konyan fejlesztjük a gazdasági életet. Olyan várost építünk, 
amelyben dolgozni lehet és élni jó!

a jelenlegi helyzeT

Szatmárnémeti gazdasági vonzereje leggyengébb a régióban, 
ezért kevés beruházó érkezik, a  szakemberek alulfizetettek 
vagy már elvándoroltak. Ha ezt a folyamatot nem állítjuk 
meg, pár év múlva a város elszegényedik és elöregszik. Ki kell 
mozduljunk erről a holtpontról!

konkréT lépések 

2.1 Kedvezmények a beruházóknak: folytatjuk és kiterjeszt-
jük az RMDSZ által kezdeményezett “de minimis” adócsök-
kentési programot. Ennek keretében a vállalkozók mente-
sülnek a helyi adók egy részétől, amennyiben fejlesztenek és 
helyi munkaerőt alkalmaznak. 
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2.2 Munkaerő-képzés: nemcsak beruházókra van szükség, 
hanem képzett és jól megfizetett munkaerőre. A versenyké-
pes munkaerő képzése az iskolában kezdődik: a nagykárolyi 
„Simion Bărnuțiu” iskolában működő sikerprojekt mintájá-
ra létrehozzuk és szorosabbra fűzzük az együttműködést a 
szakiskolákkal és a helyi vállalatokkal. Vissza kell adni a szak-
ma becsületét! 

2.3 A város ipari zónáinak rendbetétele: a Șoimoșeni, a De-
pozitelor, a Merilor, a Vulturului és más zónákban számos 
gyár és vállalkozás többezer szatmárinak ad munkát, az áru-
szállítók és buszok szinte járhatatlan utakon közlekednek. 
Minden ipartelepen megteremtjük a feltételeket a gazdasági 
egységek zavartalan működéséhez (aszfaltozás, csatornázás, 
közvilágítás, közszállítás). 

2.4 Logisztikai csomópontot hozunk létre a déli Ipari 
Park, a repülőtér és a későbbiekben épülő körgyűrű vonzás-
körzetében.

2.5 Megtöltjük tartalommal a futó projekteket: az RMDSZ-
es városvezetés nyerte meg az Iparosotthon és a Vállalkozói 
Inkubátorház finanszírozását, négy év alatt mégsem sikerült 
beindítani őket. Fiatal közgazdászokkal életet lehelünk ezek-
be a projektekbe, szervezési szinten is felélesztjük a gazdasági 
életet.  

2.6 Az ipari park bővítése: hosszútávú gazdaságfejlesztési 
tervünk elengedhetetlen része a város ipari parkjának bővíté-
se, a magyar fejlesztési miniszterrel pedig elkezdjük a tárgya-
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lást az M3-as autópálya meghosszabbítására a román határig, 
Szatmárnémetitől 8 kilométerre, ezáltal felzárkózunk a  a kör-
nyező városokhoz. 

2.7 Vállalkozásbarát önkormányzat: a hivatalban létrehoz-
zuk a gazdasági területért felelős, fiatal közgazdászokból álló 
csapatot, amely a fenti területek fejlesztéséért felel. A polgár-
mester és csapata rendszeresen konzultál az ipari és keres-
kedelmi szereplőkkel, a vállalkozások számára külön hivatali 
ügyintézőt biztosítunk. Meggyorsítjuk a vállalkozások enge-
délyeztetési procedúráját.
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3. Közbiztonság

Júniustól olyan várost építünk, amelyben a káosz helyett 
rend uralkodik és amelyben nem kell féltenünk a magunk 
vagy családunk biztonságát.

a jelenlegi helyzeT

Az elmúlt évek megoldatlan bűnügyei, a turisták tavalyi bán-
talmazása, az utóbbi hónapok autófeltörései és az általános 
közhangulat alapján kijelenthetjük: a szatmáriak nem érzik 
magukat biztonságban a városban.

konkréT lépések 

3.1 A helyi rendőrség hatékonyságának növelése: hangsú-
lyosabb jelenlét az utcákon, több terepmunkára illetve járőrö-
zésre van szükség és kevesebb irodai alkalmazottra. A helyi 
rendőröket a rend fenntartására fogjuk használni, nem pe-
dig portásnak, mint ahogyan most sok intézményben. Céljuk 
ne a büntetések számának növelése legyen, hanem a bűn-
megelőzés és a közrend-közbiztonság fenntartása! 

3.2 Fiatalokat a helyi rendőrséghez: a megyei rendőrfőkapi-
tányság nemrég sikeresen megszervezett „állásbörzéje” alapján 
a helyi rendőrség is a fiatal, 18-35-ös korosztály képviselői között 
kell keressen új munkatársakat, fel kell frissíteni az állományt! 
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Azokban a negyedekben, ahol a roma kisebbség jelentős szám-
ban van jelen, roma rendfenntartókat is alkalmazunk.

3.3 Együttműködés és szorosabb kapcsolattartás a városi 
rendőrséggel, a közlekedési rendőrséggel, a csendőrséggel és 
más felügyeleti szervekkel. Kiterjesztjük a közös járőrözések 
programját és erőteljesebben, közös akciók keretében fogunk 
fellépni a koldusok, rendbontók és alvilág ellen.

3.4 Folytatjuk a köztéri megfigyelő rendszer fejlesztését: 
megnégyszerezzük a térfigyelő kamerák számát,   bekame-
rázzuk a játszótereket és az oktatási intézmények környékét, 
összehangoljuk a közvilágítási rendszerrel, emellett számos 
új fejlesztést tervezünk a biztonsági rendszert illetően. 

3.5 Kaputelefont minden lépcsőházba: ösztönözzük és támo-
gatjuk a kaputelefonok beszerelését azokba a lépcsőházakba 
is, ahol erre eddig még nem került sor.

3.6 A közvilágítási rendszert kibővítjük, hiszen ez az intéz-
kedés is nagymértékben hozzájárul a bűnmegelőzéshez. 

3.7 Technikai fejlesztés: ha az európai nagyvárosokban ha-
tékony és elfogadott a biciklis, eletromos járműven közleke-
dő helyi rendőr bevetése, akkor ezt nálunk is meg lehet ol-
dani. A helyi rendőrök hatékonyságát GPS-nyomkövetéssel 
fogjuk követni. 

3.8 A helyi rendőrség állandó jelenléte szükséges a történel-
mi városközpontban és általánosan, hangsúlyosabb jelenlétre 
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van szükség a város A zónájában. Hamarosan felavatják a He-
lyi Rendőrség új székhelyét, viszont még három kisebb állan-
dó munkapontot fogunk felállítani: a 15-16-os lakónegyedben, 
a 17-es és Carpați negyedekben, illetve a Solidarității-14 Mai 
lakónegyedekben. 

3.9 A helyi rendőrség felkészültségének javítása: hangsúlyt 
fogunk fektetni a rendőrök fizikai erőnlétének fejlesztésére, 
az alkalmazottak folyamatos képzésére. 

3.10 Újraindítjuk a Környezetvédelmi Rendőrséget, amely-
nek nagy szerepe volt a köztéri illegális szemétlerakók megfé-
kezésében, a zöld területek védelmében.

3.11 Terveink között szerpel a helyi rendőrség ügyfélkapcso-
lati rendszerének javítása, új kommunikációs technológiák 
alkalmazása, a bejelentések integrálása a City Report appli-
kációba és más online platformokba.
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4. Újratervezés a közlekedésben

Szatmárnémeti közlekedését újra kell tervezni: átfogó hatás-
tanulmányok alapján egy emeletes parkolóház megépítésével 
rendezzük a történelmi központ parkolási problémáit, de a 
lakónegyedekben is civilizált körülményeket teremtünk. Új 
buszok vásárlásával, két új pályaudvar építésével fejlesztjük a 
közszállítást, előtérbe helyezzük a biciklis közlekedést. A bal-
káni káosz helyett rendezett, modern állapotokat teremtünk 
az utakon.

a jelenlegi helyzeT

Szatmáron reggel nyolckor, délután ötkor és délben is dugó 
van: a hidakon, a központi részen, az autósok panaszkodnak 
a parkolóhelyek hiánya miatt. Négy év alatt egyetlen méter 
bicikliút sem épült. Ehelyett szinte véletlenszerűen zárnak le 
vagy egyirányúsítanak utcákat, zsúfoltság és közlekedési mo-
rál szintjén egy balkáni városhoz hasonlítunk.

konkréT lépések 

4.1 Átfogó tervezés a közlekedésben: első lépésként szakí-
tunk az utóbbi évek szokásával, mely szerint egyik napról a 
másikra egyirányúsítottak utcákat. A megalapozatlan dönté-
sek helyett szakmai döntéshozatalt várnak el a szatmáriak. 
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4.2 Parkolás a központi városrészben: a történelmi központ-
ban legalább egy emeletes parkolóház építése szükséges, ez 
saját költségvetésből is megvalósítható. 

4.3 Parkolás a lakónegyedekben: megteremtjük a civili-
zált  körülményeket a város többi részén is a biztonságos és 
kényelmes parkoláshoz. A tervezett parkolók már közvilágí-
tással, vízelvezetéssel, bicikli- és babakocsi tárolókkal illetve 
vendégautók számára kijelölt helyekkel lesznek kialakítva, 
zöldövezettel körbeépítve.

4.4 Autós közlekedés: fokozottabb együttműködést terve-
zünk a közlekedésrendészettel a zsúfolt csomópontok te-
hermentesítésére, a szabálytalanul parkolók bírságolására, 
szakértők bevonásával határozzuk meg egyes zónák egy-
irányúsítását, forgalomirányítását.

4.5 Közszállítás:  európai uniós finanszírozásból és saját tőké-
ből felújítjuk a Transurban RT autóbusz-állományát, hiszen 
az elmúlt 4 évben csupán 7 busz érkezett, azok is RMDSZ-es 
javaslatra kerültek megvásárlásra.  Megoldjuk az ingázók ké-
nyelmetlen helyzetét:  egy-egy buszpályaudvart építünk a 
Szamos jobb  illetve bal partján, bevezetjük a kombinált bér-
letet a városon kívűlről érkezők számára. 

4.6 Biciklis közlekedés: folytatjuk az elmúlt 4 évben elhanya-
golt biciklis infrastruktúra kiépítését, ennek részleteit a Zöld 
Szatmár fejezetben taglaljuk. Ezen a területen a biciklis társa-
dalom képviselőivel közösen fogunk döntést hozni. 
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4.7 Gyalogosforgalom: rendszeresen büntetni fogjuk a járdát 
elfoglaló autósokat, megerősítjük a gyalogátkelők biztonsá-
gát, előtérbe helyezzük gyalogosok, a babakocsik - mozgássé-
rültek kényelmes közlekedését.  Ennek érdekében korszerű-
sítjük a járdákat. A város mindenkié! 
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5. Közszolgáltatások: 
XXi. századi városmenedzsment

Itt az ideje, hogy 4 év stagnálás és fejetlenség után jól működő 
rendszert és lakosságbarát szemléletet vezessünk be a polgár-
mesteri hivatalba és az alárendelt intézményekbe. Hatékony 
közszolgáltatásokat, átlátható és kiszámítható városvezetést 
garantálunk, ehhez pedig modern eszközöket fogunk felhasz-
nálni: át kell térni az online ügyintézésre, a lakosságot be kell 
vonni a döntéshozatalba!

a jelenlegi helyzeT:

A szatmáriak elégedetlenek a közszolgáltatások színvonalával: 
a polgármesteri hivatalban fejetlenség uralkodik, az ügyintézés 
nehézkes, nem működik a kapcsolattartás a lakossággal.

konkréT lépések

5.1 Hatékonyság növelése: a polgármesteri hivatalban és az alá-
rendelt intézményekben lakosságbarát, átlátható és hatékony 
ügyintézést vezetünk be, biztosítjuk az anyanyelv használatát.

5.2 Átláthatóság  a közpénzek felhasználása terén: a kolozs-
vári mintára minden 10.000 lejnél nagyobb  értékű beszerzést 
nyilvánossá teszünk online felületen. 
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5.3 Hivatali ügyintézés a lakónegyedekben: elsőként a 16-os 
és 17-es-Carpați negyedekben helyezünk ki ügyintézési pon-
tokat, hogy egy helyen lehessen kérvényt letenni, számlákat 
fizetni, lakossági problémát bejelenteni. 

5.4 A hivatali ügyintézés órarendjét meghosszabbítjuk 18 óráig, 
ne kelljen munkából elszaladni egy probléma megoldásáért. 

5.5 Online ügyintézés,  problémabejelentés: a városi problé-
mák jelzésére és a megoldás nyomonkövetésére bevezetjük 
a Nagyváradon sikerrel működő „City Report” okostelefonra 
épített szolgáltatást. A lakossági szolgáltatásokat online felü-
letre helyezzük.

5.6 Lakossági döntéshozatal: a döntéseket a városi tanács 
és a vele együttműködő polgármester hozza, de az előkészí-
tésben meghallgatjuk az érintett lakosokat is: bevezetjük a 
lakónegyedi döntéshozó testületeket, rendszeres kihelyezett 
fogadóórákat.

5.7 Részvételi költségvetés: mondják meg a lakosok, a befize-
tett adójuk egy részéből mit fejlesszünk a közvetlen lakókör-
nyezetükben.
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6. „zöld szatmár” program

Szatmár egykoron a virágok városa volt, mostanra egy ren-
dezetlen, beszürkült és gondozatlan betontömbbé vált. Vissza 
fogjuk fordítani ezt a folyamatot! Újraépítjük az elhanyagolt 
zöld területeket a városközpontban és a lakónegyedekben is. 
Rendezzük az elhanyagolt területeket, a többi folyóparti város 
mintájára bevonjuk a Szamos-partot a város vérkeringésébe. 
Szakemberek segítségével szigorúbb zöldterület-karbantartá-
si, fametszési szabályzatot léptetünk életbe, újra működtetni 
fogjuk az illegális szemétlerakók ellen fellépő Zöld komman-
dót. Szatmárnak 2020-ra ismét egy élhető, tiszta levegőjű, zöld 
városnak kell lennie!

a jelenlegi helyzeT: 

Az elmúlt négy év alatt szinte mindennaposak voltak a kör-
nyezetvédelmi kihágások, a rombolás és hanyagság itt érhető 
tetten.  Szomorú látni, ahogyan a polgármester és emberei fo-
lyamatosan áthágják a környezetvédelmi, fametszési, karban-
tartási szabályokat, számukra ez a terület egyáltalán nem volt 
fontos. Miattuk állnak csupaszon az István-téri fák.

konkréT lépések

6.1 Zöldövezetek rehabilitációja: legfontosabb a jelenlegi fe-
lületek megóvása és új zöld területek létrehozása: úgy a város 
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központi részén, mint a lakónegyedekben, akár a lakosság be-
vonásával is. 

6.2 Az elhanyagolt területek rendbetétele: rendezzük a Sza-
mos-part, a Kubik-part és más elhanyagolt terület állapotát. 

6.3 Fametszés, faültetés: véget kell vetni a csonkításnak, 
szakemberek bevonásával elkészítjük a városi fametszési sza-
bályzatot, a fák és cserjék időszakos metszésére. Hosszútávú 
programot indítunk az elöregedett fák szakszerű cseréjére és 
pótlására, fákat ültetünk a várost körbevevő területekre, köz-
utak mentén. 

6.4 Környezetbarát játszótereket építünk, gondot fordítunk 
a jelenlegiek folyamatos karbantartására. Beindítjuk a két éve 
stagnáló extrémsport-park építését az UFO parkban, felújít-
juk  a “Dinamo” atlétikai pályát, a Szamos mindkét oldalán 
kialakítjuk a kutyafuttató övezeteket, ahol a gazdik szabadon 
engedhetik a négylábúakat. 

6.5 A Szamos-part rehabilitációjára számos elképzelésünk 
van, egy alapos takarítás után bevonjuk a város vérkeringé-
sébe: rakpart-szerű kialakítással, parkosítással és szigorú fel-
ügyelettel visszaadjuk ezeket a városnak. Feljavítjuk a régi 
strand területét.

6.6 Sárerdei szabadidős övezet létrehozása: a város északi 
részében létrehozunk a szatmáriak számára egy olyan öveze-
tet, ahol a családok jól érzik magukat és kikapcsolódhatnak 
természetes környezetben. 
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6.7 Biciklis infrastruktúra: négy év alatt egyetlen méter bicik-
liút sem épült, hatalmas lemaradásunk van ezen a területen. 
Szakmai szervezetekkel, civil egyesületekkel közösen kidol-
gozzuk és kiépítjük a várost átszelő bicikliút-hálózatot. Meg-
teremtjük  a biciklis közlekedés biztonságos feltételeit, akár 
munkába járásról akár szabadidős biciklizésről legyen szó!

közTiszTaság

A polgármester előzetes ígéreteinek ellenére ezen a területen 
látható a legnagyobb visszaesés: soha nem volt ilyen koszos 
Szatmár, mint az elmúlt pár évben! Ezért szigorú rendszert 
vezetünk be a takarítási tevékenység ellenőrzésére, a takarí-
tási szolgáltatót gépparkjának megújítására kötelezzük. Meg-
oldjuk a lakossági zöld szemét problémáját, nem maradnak el 
az utóbbi években elhanyagolt környezetvédelmi beruházá-
sok sem, mint például a szelektív hulladékgyűjtés. Az illegális 
szemétlerakók, szemetelők ellen a Környezetvédelmi Rendőr-
ség fog fellépni.
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7. otthonteremtés 
szatmár hazavár!

Az otthonteremtés, a lakásgazdálkodás a mindenkori polgár-
mester kiemelt feladata. Folytatjuk a hőszigetelési programot, 
de nem kaotikusan hanem egységes arculattal, övezetekre 
bontva, elkészítjük a hosszútávú beépítési és közművesítési 
terveket. A „Szatmár hazavár” program keretében beépíthető 
területet ajánlunk fel olyan fiatal családosoknak, akik haza-
költöznek a városba. Meg kell állítanunk a város elöregedését, 
haza kell hoznunk a fiatalokat!

a jelenlegi helyzeT

Hangzatos ígéretek, látványtervek után továbbra sincs nyo-
ma  a beígért 1.ooo szociális lakásnak, a hőszigetelések ritmu-
sa sem gyorsult, semmilyen látványos változás nem történt.

konkréT lépések

7.1 “Szatmár hazavár” program: 3–5 áras közművesített tel-
keket biztosítunk a fiatal házasok számára, amelyet azok 10 
év után megvásárolhatnak. Átlátható, igazságos kritérium-
rendszert alkalmazunk: legalább az egyik fél szatmári legyen, 
vállalniuk kell, hogy két éven belül házat építenek a területre. 
Vállalják, hogy 10 éven át a városban maradnak, nem adják el, 
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nem adják bérbe a telket. Ez egy hatékony beavatkozási terv, 
egy lehetőség, hogy Szatmár ismét a fiatalok városa legyen! 

7.2 A hőszigetelési program folytatása továbbra is prioritás, 
viszont egy hőszigetelési stratégia mentén – nem kaotikusan, 
hanem terv szerint, övezetekre bontva fogjuk folytatni. A vá-
ros arculatának javítása érdekében prioritást élveznek a fő-
utak mentén elhelyezkedő tömbházak. 

7.3 Lakásteremtés:  első lépésben feltárjuk a lakóépületekkel 
beépíthető területeket, majd hosszútávú beépítési, közműve-
sítési terveket készítünk.
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8. egészségügy 
Szociális védőháló: mindenki városa

Az egészségügy és a szociális szolgáltatások területe nem esik 
a Polgármesteri Hivatal közvetlen alárendeltségébe, viszont 
ezen a két kulcsfontosságú területen is biztosítanunk kell az 
emelt minőségű szolgáltatásokat. Partnerségben a civil szer-
vezetekkel és a szociális intézményekkel, bővítjük  a szociális 
védőhálót, fokozottan figyelünk az idősekre, a nehéz szociális 
helyzetben levőkre.

a jelenlegi helyzeT 

 Szociális területen számos megoldatlan problémával küsz-
ködik a város: a koldusok jelenléte, a mélyszegénység, a kül-
földön tartózkodó szülők gyermekeinek helyzete és több más 
olyan probléma van, amelyet a városvezetés hatékonyan meg 
kell oldjon!

konkréT lépések

8.1 Egészségügy: lehetőségeink szerint támogatjuk a megyei 
kórház illetve a mentőszolgálat eszközbeszerzéseinek finan-
szírozását, ösztönözzük és támogatjuk a mozgásterápiás in-
tézmények létrehozását.



25

8.2 Hangsúly a megelőzésen: támogatjuk az ingyenes szűrő-
vizsgálatokat (érrendszeri betegségek, diabétesz) és egyéb meg-
előző tevékenységeket. A közeljövőben nagyobb hangsúlyt kell 
fektessünk a daganatos betegségek időbeni szűrésére! Ezek a 
tevékenységek a Megyei Tanács és az Egészségügyi Minisztéri-
um hatáskörébe tartoznak, a Polgármesteri Hivatal lehetőségei 
szerint támogatja ezen kezdeményezéseket.

8.3 Szociális intézmények: ahogyan az elmúlt 12 évben is, az 
RMDSZ együttműködik és támogatja azon civil szervezeteket, 
amelyek szociális feladatokat látnak el, felvállalják az idősek, 
egyedülállók gondozását.
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9. Oktatás,  kultúra, szabadidő, 
sport

Minőségi oktatást és fejlett tanintézményeket akarunk, az 
egyetemi városok mintájára pezsgő kulturális életet hozunk 
Szatmárnémetibe! Megteremtjük a lehetőségeket a testmoz-
gásra, városi sport-stratégia keretében külön fejlesztjük a tö-
megsportokat és támogatjuk az élsportot.

a jelenlegi helyzeT

Az oktatási intézmények működnek, de nem a polgármester, 
hanem a tanügyi szakemberek áldozatos munkája által. Az 
utóbbi pár évben sokkal többet hallottunk sport-botrányok-
ról mint tanügyi sikerekről. A városi sportklub egykori dicső-
ségét hozó szakosztályai haldokolnak, a többiek nem tudnak 
elszámolni a közpénzekkel.

konkréT lépések 

9.1 Oktatás: fejlesztjük az iskolák állapotát: felújítuk a fűtési 
rendszereket, mosdókat, tornatermeket és iskolaudvarokat, 
a lehetőségek függvényében bővítjük az iskolai étkeztetést.  
Figyelünk a lakónegyedekbeli magyar oktatásra, hosszú távon 
a lakótelepi iskolákat is felhozzuk a belvárosiak színvonalára. 
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9.2 Szakoktatás, ezen belül a duális képzés kiemelt támo-
gatása által a fiataljaink reális lehetőségeket kapnak a mun-
kaerőpiacon. A duális képzésben tanulók szakmai, elméleti 
ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati 
oktatásuk pedig a vállalatoknál, gyáraknál zajlik, így verseny-
képes szaktudást szerezhetnek. A polgármesteri hivatal ked-
vezményeket adhat azoknak a cégeknek, akik bevállalják a 
duális képzést és alkalmazzák fiataljainkat. 

9.3 Pezsgő kulturális életet Szatmárnak! Újra kell gondolni 
a város kulturális menedzsmentjét és 21. századi alapokra he-
lyezni: színvonalas, közkedvelt színházi előadások, filmfesz-
tivál, minden ízlést és igényt kielégítő zenei rendezvények, 
vizuális művészetek és más innovatív kulturális projektek 
színtere legyen Szatmárnémeti.

9.4 Tömegsport támogatása: mindenki számára elérhető 
sportolási lehetőségeket biztosítunk, rendbetesszük a meglévő 
használaton kívüli sportbázisokat, műfüves focipályákat ho-
zunk létre a lakónegyedekben, tanügyi intézmények udvarán. 

9.5 Élsport támogatása: támogatjuk az eredmény-orientált 
versenysportot a Városi Sportklub és az Olimpia klub kerete-
in belül, visszahozzuk a szatmári sport egykori dicsőségét és 
nemzeti szintű elismertségét. Mindezt botrányok, pénzügyi 
és szervezési káosz nélkül, az eredményekre koncentrálva. 

9.6 Szabadidő hasznos eltöltésére számos meglévő helyszínt 
kell, rendbehozzunk:  a töltésen futó bicikliutat, a Szamos -
partot, átfogó terv keretében rendbehozzuk a városi parko-
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kat, a Kossuth-kertet,  két kutyafuttatót építünk a Szamos 
két oldalán. Hosszútávú terveink között szerepel egy szabad-
időközpont létrehozása a Sárerdőn és itt az ideje kihasználni 
a természeti adottságainkat: a gyógyturizmus területén jelen-
tős előnybe kerülhetünk a többi környező várossal szemben.
 
9.7 Városimázs és turizmus:  ez a két terület teljesen el volt 
hanyagolva az utóbbi időben, a többi város pedig ezen a téren 
lépett nagyot. Itt az ideje, hogy Szatmárnémeti is felkerüljön 
a turisztikai térképre: városimázs- és turisztikai irodát alapí-
tunk, első sorban a gyógyturizmusra, konferencia- és rendez-
vényturizmusra koncentrálunk.



29

10. Ifjúság – a jövő garanciája

Hozzuk vissza a fiatalokat a városba, adjuk vissza a várost a  
fiataloknak – az elmúlt időszakban szomorú statisztikáit visz-
sza kell fordítani: olyan várost építünk, amely a fiatalok szá-
mára is vonzó, amelybe szívesen térnek vissza az egyetem el-
végzése után, amelyben szakmunkásként is meg tudnak élni.  
Pörgős, színes ifjúsági életet hozunk a városba, együtt a fiata-
lok képviselőivel.

a jelenlegi helyzeT

A mostani városvezetés szerint elég, ha a a városnapokra ho-
zunk egy fiatal rapzenekart és ezzel kielégítik a fiatalok igé-
nyeit. Szatmárnémetiből menekülnek a fiatalok, általános 
vélemény az, hogy nincsenek itthon sem munkalehetőségek, 
sem vonzó programok.

konkréT lépések

10.1 Ösztöndíjprogram: bevezetjük a hazatérési ösztöndíjat, 
ezzel is segítjük a fiatalok itthoni boldogulását az első pár hó-
napban. Már az egyetemi évek alatt a szülővároshoz kapcsol-
juk a fiatalokat: amennyiben a városról írnak államvizsga- 
dolgozatot, ösztöndíjban részesülnek. Így erősödik a kötődé-
sük a szülővároshoz, a város pedig friss ötleteket, megoldáso-
kat kap.
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10.2  Szakoktatás népszerűsítése: A duális képzés és a ked-
vezményprogramok által elősegítjük a szakmunkások biztos 
megélhetését Szatmárnémetiben

10.3 Ifjúsági forrásközpont létrehozása a volt Victoria mozi 
épületében: a szatmári ifjúsági szervezetek számára egy multi-
funkcionális rendezvény- és irodai központtá alakítjuk át az 
épületet, ebben létrehozzuk az első közösségi munkateret, így 
hosszú távon a  Tűzoltótorony és felújított környéke egy fiata-
los központja is lehet a városnak. 

10.4 Ifjúsági szervezetek támogatása: a városi költség-
vetésben külön ifjúsági alapot hozunk létre, kedvezményeket 
adunk a fiataloknak a közszállításban. Támogatjuk a fiatalos 
rendezvényeket, a hagyományőrzéstől az extrémsport-ver-
senyig. A városi ifjúsági stratégiát a fiatalokkal közösen ha-
tározzuk meg, bevonjuk őket a döntéshozatalba az „ifjúsági 
tanács” intézményével.  

10.5 Szatmár 2025: csapatunk négy tagját már képeztük arra, 
hogy sikerrel pályázhassunk ifjúsági fővárosi címre. A követ-
kező 4 évben úgy fejlesztjük a várost és az ifjúsági életet, hogy 
Szatmár eséllyel induljon egy jövőbeni megméretkezésen.
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