
Fodorné Szabó Erika 

  Független képviselőjelölt 

 

 Önkormányzati választási program 2014. 

 

Fodorné Szabó Erika vagyok, születésem óta Berentén élek, jelenleg a Szent Borbála Idősek 

Otthonában dolgozom, illetve az elmúlt négy évben Önkormányzati képviselőként 

tevékenykedtem. A következőkben a választási programomat szeretném bemutatni. 

 

1. Egészségügy 

Jelenleg 4 féle szakrendelés üzemel községünkben, amely nagyban megkönnyíti a lakosság 

egészségügyi szolgáltatásokhoz jutását, ami megrövidíti a várólistát. Célom ezeknek a 

rendeléseknek a fenntartása, illetve szükség szerint fejlesztése. Minél szélesebb körű és 

többrétű szűrőprogram szervezése. Nagyon fontos a megelőzés, betegségek időbeni 

felismerése és azok gyógyítása. 

 

2. Szociális ellátások 

Célom az eddigi szociális juttatások megtartása, illetve lehetőség szerint a rezsi támogatások 

emelése. Az idősek mai napig színvonalasan működő házi gondozását tovább bővíteni, hogy 

minden rászoruló időshöz elérjen. A jelzőrendszer teljes lefedettsége az idősek és a betegek 

számára. Továbbra is biztosítani a mozgásukban korlátozott idősek, és betegek számára a 

segédeszközök hozzáférhetőségét,hogy otthonukban biztonsággal tudjanak közlekedni.   

 

3. Mentor program 

Közép és felsőfokú, illetve szakmunkás végzettségű fiataljaink elhelyezkedése nagyon nehéz. 

Ennek a mentor programnak a keretében a fiatalok Berente és a BorsodChem Zrt. segítségével 

gyakorlatra, tapasztalatra tehetnek szert, amely versenyképessé tenné őket a munkaerőpiacon. 

Fontosnak tartom a tehetséges, valamiben kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók minden 

téren való támogatását. 

 

4. Munkahelyteremtés 

A munkahelyteremtés egy nagyon nehéz feladat, nemcsak Berente tekintetében, hanem 

országszerte is. Nagyon fontosnak érzem ennél a pontnál az adópolitikát érinteni, hiszen ez az 

alapköve annak, hogy újabb cégek és üzemek települjenek Berente területére. Értelemszerű, 

hogy a mai világban egy újonnan induló cég, ott keres magának telephelyet ahol kedvezőbb 

számára az adózási feltétel. A másik fontos célom a munkahelyteremtésnél , hogy a nem 

piacképes végzettségű emberek, akár az önkormányzat finanszírozása által is, olyan 

szakmához jussanak, ami megkönnyíti a munkavállalásukat. Fontosnak tartanám továbbá, 

hogy az önkormányzat által elkezdett mezőgazdasági és állattartási beruházások végre 

piacképesek legyenek. 

 



 

 

5. Közbiztonság 

 

Az elmúlt hónapokban a közbiztonság javuló tendenciát mutat községünkben, amely főként a 

gyakori rendőri jelenlétnek köszönhető, célom, ezt a gyakoribb rendőri jelenlétet fenntartani, 

illetve a nemrég indult közterület felügyelet fejlesztése, hiszen érzésem szerint ez nem egy 

olyan munkakör, amelyet kizárólag hivatali időben kell ellátni. A BorsodChem Zrt. tövében 

élünk, amely egy veszélyes vegyi üzem, ezért kiemelkedően fontosnak tartanám, hogy a 

Közbiztonsági referens kizárólag a saját munkakörét lássa el, ez ne csak egy csatolt munkakör 

legyen. 

 

6. Településrendezés, Településfejlesztés 

 

Fontosnak tartom Berente belterületeinek a parkosítását, illetve a szabadidőpark és a 

horgásztó családok számára vonzóvá tételet.. Célom továbbá a temető rendezése, ezen belül 

az  urnafal megépítése, illetve a temetőben található balesetveszélyes fák kivágása, az ott 

felgyülemlett szeméttelepek felszámolása. Megválasztásom esetén szorgalmaznám egy 

pályázatíró felvételét, aki kizárólag a különböző pályázatok figyelésével, és minőségi 

pályázatok megírásával foglalkozna. 

 

 

 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 

                                                (Széchenyi István) 

 

 

 

Kérem  a tisztelt választópolgárokat, amennyiben egyetértenek a 

programommal, és támogatnak abban hogy képviselői munkámat a 

továbbiakban is folytassam, kérem Október 12.-én szavazatukkal 

támogassanak. 
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