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Újratervezés 



Amit örököltünk 

• Egy megkezdett beruházás és rendezetlen körülményei (IKSZT) ~ 50 Millió 

• Civil ház befejezetlenül, ellenőrzésre várva kifizetve 6,3 Millió majd visszajön 
4,3 Millió 

• Adósság a T-Mobile felé ~3,5 Millió 

• Elvesztett Bakonykarszt per ~7,5 Millió 

• Hiányzó vízelvezetési terv ~ 1 Millió 

• Rendezetlen telekkönyvi és földviszonyok 

• Rossz rendezési terv 

• Kamionforgalom a faluban 

• Információ hiányban szenvedő közösség 

• Épp hogy működő honlap 

• Tönkrement Fesztivál – Falunap 

• Hiányzó védőnői ellátás 

• Rendezetlen viszony az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvánnyal 

 



Átadás - Átvétel 

• A hivatalt pontos leltár hiányában nem, 
csak a polgármester szobájának tartalmát 
tudtam átvenni! 

• A folyamatban levő ügyek listája hiányos, 
összekapkodott volt (csontvázak!!!) 

• A hivatalos iratok összevisszák és 
hiányosak voltak! 

• Gazdaságilag félrevezető adatokat 
kaptunk az önkormányzat helyzetéről! 



Az eskü 

• A legöregebb épületben 

és a legerősebb 

szimbólumok 

használatával 

• Aktív miniszteri 

jelenléttel és hitvalló 

módon 

• A közösségért és a 

közösséggel 

• 1000 év örökségét 

kívánjuk felvállalni  



A testület 

Bikádi László – polgármester  

Vajda Géza   - alpolgármester 

 

Dr. Raffay Ágnes - Idegenforgalomért és kommunikációért felelős tanácsnok      

Györe József - Beruházásokért, építkezésekért, és informatikáért  felelős tanácsnok 

Gőbölös Gyula - A korábbi döntésekre emlékező korelnök  



Eddigi intézkedések: 

1. Befejeztük és engedélyeztettük a kultúrházat 

2. Befejeztük és engedélyeztettük a civil házat 

3. Kihelyeztettük a fogalomkorlátozó táblákat a faluban 

4. Újságot indítottunk melyben olvashatók a testületi határozatok 

5. Megújult a honlap és ingyenes e-mail címeket kaphat minden Sólyi lakos 

6. Falukarácsonyt és vásárt rendeztünk 

7. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a színpad ügyében 

8. 0,5 %-ra csökkentettük az iparűzési adót 

9. Megállapodtunk a Magyar Telekommal az elmaradt iparűzési adóról 

10. Megkezdtük a KÖDU- Vízig –gel a tárgyalásokat a felszíni 
vízelvezetésekről 

11. Új kultúrház igazgatót választottunk  

12. Médiaszereplővé tettük falunkat 

13. Jó együttműködést alakítottunk ki a Sólyi Templomért Alapítvánnyal 

14. Külső támogatókat kerestünk Sólynak 

 

 



További tervek: 
1. 8-as út felüljárójának megépülésének segítése 

2. Új használható és a vízelvezetési viszonyokat is figyelembe vevő rendezési terv 
készítése a teljes településre 

3. Vállalkozásbarát település kialakítása 

4. Összefogva az egyházakkal és a civilekkel falufejlesztés (Központ – Kálvária) 

5. A szőlőhegy integrációja a falu életébe 

6. A malom árok kitakarítása és vízelvezetésre alkalmassá tétele 

7. Korábbi elkapkodott intézkedések felülvizsgálata 

8. Júl. 1. hétvégéjén Sólyomünnep néven új rendezvény indítása 

9. Új játszótér kialakítása az Erdőalja utca környékén 

10. Megállapodás az Erdőalja utca viszonyairól és szilárd burkolatáról 

11. Vállalkozói kerekasztal összehívása a faluban 

12. Színpad ügyének rendezése 

13. Posta visszahozása 

14. Tájház kialakítása 

15. A falu anyagi helyzetének stabilizálása 

16. A turizmusból állandó bevétel biztosítása a településnek 

17. Aktív kultúrális élet indítása a faluban 

18. Fiatalok bevonása a közösségi életbe 

19. Sportpálya kialakítása 

 



Mindezt hogyan képzeljük: 

• Dr. Navracsics Tibor segítségével 

• A falu minden lakosának összefogásával 

• A helyi vállalkozók érdekeltté tételével 

• Vállalkozók idecsábításával  

• A folyamatos médiaszereplés biztosításával 

• Idegenforgalmat serkentő rendezvényekkel 

• Az idelátogató turisták segítségül hívásával 

• Pályázati források kihasználásával 

 

 

 



Érdekes adatok 

• A forgalomkorlátozás 

elintézéséhez 4 

hónapra volt 

szükségünk (8 éve 

vártuk) 

• Az előző testület 4 év 

alatt  547  határozatot 

hozott, mi 6 hónap 

alatt 103-at 

 

 



Vége 

Köszönöm a figyelmet! 


