
1 

 

1 

 

Tóth László     

független önkormányzati képviselőjelölt 2022 
 

Szülőfalum Pázmánd, itt születtem 1954-ben. Nős vagyok, két gyermek 

édesapja. Feleségemmel, született Ujlaki Máriával már 44 éve vagyunk 

házasok. Ő most  a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti, 44 év hivatalosan 

is elismert munkaviszony után. 

 

Fiam, László hivatásos tűzoltó Székesfehérvárott. Munkája mellett a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Szakán Tűzvédelmi szakirányú képesítést 

szerzett. Fiaméknál két gyermek, egy lány és egy fiú született, imádnivaló unokák. 

 Lányom, Éva 2013 januárban szerzett diplomát az egri Eszterházy Károly Főiskola anglisztika szakán.  
   
Alapfokú tanulmányaimat Pázmándon végeztem, majd a székesfehérvári Ybl Miklós Gimnázium és 

Szakközépiskolában szereztem szakmával együtt érettségi oklevelet 1972-ben. 

Ezt követően Budapesten a Gamma művekben dolgoztam szerszámkészítő, majd később idomszerész 

szakmunkásként. 

Közben 1975 és 1977 között töltöttem le az akkor még kötelező sorkatonai szolgálatot. 

1979-ben nekiálltam a családi házunk felépítésének,1980-tól a Székesfehérvári Hivatásos 

Tűzoltóságnál teljesítettem szolgálatot 2005-ig különböző beosztásokban. 

Jelenleg egy székesfehérvári, elektronikai berendezéseket gyártó és szerelő cégnél látok el 

tűzmegelőzési feladatokat. 

A választópolgárok bizalmának köszönhetően 1994-től kezdődően, 28 éven keresztül,  folyamatosan 

helyi önkormányzati képviselő voltam. Tevékenykedtem a Népjóléti Bizottság tagjaként, a Gazdasági 

Bizottság elnökeként, legutóbb alpolgármesterként.  

Talán kijelenthetem, hogy az eddig elért eredményekhez én is hozzájárultam a munkámmal.  
 

Néhány megvalósult fejlesztés, a teljesség igénye nélkül: 
 

1. SPORTCSARNOK létesítése, 477.330.153.-Ft értékben (önrész nélküli beruházás) 

2. A település központjában, kétoldali autóbuszöböl kialakítása csapadékvíz elvezetéssel és az emlékparkon 

átvezető járda kialakításával  20.000.000.-Ft értékben 

3. Napelemek telepítése Pázmánd három intézményében: Óvodánál, Polgármesteri hivatalnál, Művelődési 

háznál, a projekt pályázati támogatása 18.880.000.- forintértékben 

4. Új játszótér Pázmándon az Alkotmány utcában a Szabadság utca felé eső szakaszon 3.737.140.- Ft 

értékben 

5. „A” típusú Sportpark létrehozása ⎯ a sportcsarnok előtti szabad területen, 5.600.000.-Ft értékben 

6. Eszközök beszerzése a belterületi közterületek karbantartására Pázmándon, 2.989.410.- Ft értékben 

7. Tisztítsuk meg az országot projekt 

o a szőlőhegyi, ún. „nagygödör” vagy vízmosás megtisztítása 20.732.000.-Ft értékben. 

8.   Házi gyerekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása a régi hivatal – Fő u. 78.- helyén ⎯ 

29.984.997.000.- Ft értékben 

9. Komplex fogászati kezelőegység beszerzése Pázmánd 5.999.549,- Ft értékben 

10. Tájház teljes felújítása, Pázmánd, Fő u. 84.; 14.999.999,- Ft értékben. 

11. VP6-19.2.1.-93-3-17 kódszámú Fittness higiéniai helyiségek felújítása, Sport egyesület öltöző 4.880.024 

Ft értékben, mely a teljes projekt 85% -ka 

12. Új főzőkonyha kialakítása, létrehozása ⎯  F ő u. 75.  

⎯ Állami támogatás, pályázati forrás 75.712.939,- Ft + saját költségvetés 16.132.442,-Ft = Összesen: 
91.845.381,- Ft 

⎯ Menő Menza pályázatban gép 4.445.132 Ft. és eszközvásárlás 804.227,- Ft : 5.249.359 Ft 

13. Minibölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 

⎯ 95 %-os támogatású, 5 %-os önerős pályázat: 10.527.605,- Ft (10.000.000.Ft + 527.605,- Ft önerő) 

14.  Temető felújítás, aszfaltozott út, további vízvételi helyek kiépítése, 5.999.999,- Ft értékben 

15. Útfelújítások: Mező u., 21.203.928,- Ft ;  Diófa u., Kertalja u. 19.970.339,- Ft értékben 
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16. Járdafelújítás Újfaluban (anyagra). 4.765.920,- Ft összegben 

17. Béke u.2.sz. alatti épület, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, szolgálati lakások teljes belső felújítási 

munkái:  30.607.000.-Ft értékben, pótmunkák és eszközbeszerzés: 5.517.682.-Ft értékben  

18. Tűzoltó Egyesület részére korszerű tűzoltó gépjármű beszerzése 6 000.000.-Ft értékben 

19. Tűzoltó Egyesület részére napelem rendszer telepítése pályázati úton 6 000.000.-Ft értékben 

20. Hozzájárulás a tűzoltó szertár tetőszerkezetének megerősítéséhez  1.200.000.-Ft értékben 

21. További hozzájárulás a Tűzoltó Egyesület részére, a pázmándi ifjúsági tűzoltók (fiú és lányrajok) 

Nemzetközi Ifjúsági CTIF versenyen való részvételének támogatására (több éven át) 

22. Polgárőr Egyesület részére terepjáró gépjármű beszerzése pályázati úton, 6.000.000.-Ft értékben 

23. Falubusz beszerzése: OPEL Vivaro Combi L2H1.6 Twing  típusú gépjármű 7.990.000 Ft értékben 

24.  A szőlőhegyi átvezető út 2. ütemének megvalósulása 

25.  Pázmánd- Kápolnásnyék Kerékpárút megvalósítása, 367.791.645.-Ft értékben 

26. Budapest-Balaton kerékpárút pázmándi szakasza 665.067.200.-Ft értékben 
 

Meggyőződésem, hogy szülőfalum a jelenleginél sokkal nagyobb fejlődésre képes. 

Mint azt az előző választási programomban most is lényegesnek tartom, hogy a településünkön élők 

itt, helyben találják meg az érdeklődési körüknek megfelelő szórakozási, kulturális, sport és más 

lehetőségeket. Azt is meg kell említeni, hogy mindezen feltételek megteremtése, továbbfejlesztése 

mindannyiunk feladata. 
 

Lényeges szempont az alapfokú oktatás és nevelés, valamint a sportolás és az egészségügyi ellátás 

feltételeinek szavatolása, az idősekkel való foglalkozás, a róluk való gondoskodás biztosítása. 
 

Feladatunk a fiatalokat segítése céljaik megvalósításában. Továbbra is támogatni kell a hátrányos 

helyzetű diákokat, az első lakáshoz jutó fiatal házasokat, a gyermeküket egyedül nevelő szülőket, a 

fogyatékkal élőket és családjaikat.  

 Fontos feladat a helyi közösségek, egyesületek, művészeti csoportok és a nyugdíjasklub működésének 

segítése. 
 

Úgy vélem, tekintettel a jelenlegi helyzetre, most még inkább indokolt a szigorú, átlátható 

gazdálkodás, mellyel biztosítható a település folyamatos működtetése. 

Folytatni kell a hosszabb távra szóló, átgondolt településterv kidolgozását, amely segítségével rangsort 

állítva dönteni kell a tervezett beruházásokról úgy, hogy azok ne veszélyeztessék a község mindenkori 

működőképességét, ugyanakkor javítsák az itt élők biztonságát, komfortérzetét. 
 

Továbbra is biztosítani kell a helyi vállalkozók bevonását a megvalósuló beruházások során.   
 

Lényeges és alapvető kérdés a helyi közutak, közterületek fenntartása, intézményeink működésének 

biztosítása. 
 

Több gondot és támogatást kell fordítani hagyományaink megőrzésére, ápolására. 
 

Folytatni kell a felszíni csapadékvíz-elvezetést megkezdett munkálatait, a patakmedrek megfelelő 

tisztítását, karbantartását. A belső úthálózat minőségén feltétlenül javítani kell, de ehhez elő kell 

teremteni a szükséges forrásokat is! 

A már üzemelő szennyvízhálózat eddig tapasztalt hibáinak megszüntetése is a sürgős feladatok közé 

tartozik. 

 

A jövő feladatai a teljesség igénye nélkül: 

1. Az eddig elmaradt helyi belterületi utak teljes felújítása 
2. A szőlőhegyi átvezető út 3. ütemének megvalósítása ⎯ ezzel az átvezető út teljes hosszában 

aszfaltburkolatot kapna. 

3. A helyi közutak teherbírásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása (súly-és sebességkorlátozás), 

belterületi utak kereszteződéseinek alá-fölé rendeltségét szabályozó közlekedési táblák kihelyezése, 

 (33 db), vízátereszek kezelése, tisztítása 
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4. Felszíni csapadékvíz biztonságos elvezetésének megoldása (pályázat) 

5. Kátyúk megszüntetése 

6. Pázmánd, Fő u. 63. sz. és a Gárdonyi Géza utcai szolgálati lakások felújítása  
7. A település közvilágításának korszerűsítése, energiatakarékossá tétele, (ledes világítótestek telepítése 

Kápolnásnyék mintájára)   

8. Pázmándot elkerülő út létesítése a Vereb-Etyek összekötő út kijelölt nyomvonala miatt, esetleg a 

kijelölt nyomvonal módosítása 

9. Az átmenőforgalmat biztosító 8117. sz. úton súly és sebességkorlátozás bevezetése 

10. Új iskolaépület és uszoda építése, megvalósítása (pályázati források felkutatása) 

11. A bölcsőde férőhelyeinek bővítése, az óvoda épületének bővítése (az elnyert pályázati forrás 

felhasználása, a beruházás megvalósítása)  

12. Szociális tűzifa pályázaton részvétel, az arra rászorulók támogatása 

13. A Bursa Hungarica pályázaton részvétel, támogatások biztosítása 

14. A kintlévőségek, közüzemi díjtartozások, adók befizetésének a felszólítások és behajtások 

eredményességének vizsgálata 

15. Továbbra is a pályázati lehetőségek biztosítása a civil szervezetek részére  

16. Egyeztetés a település civil szervezeteivel a községi rendezvényeken történő részvételükkel 

kapcsolatban 
17. A már megnyitott új utcarészek közműellátottságának vizsgálata (Bem utcai telkek) 

18. A DRV- vel történt további egyeztetést követően, új kút fúrásának a megvalósítása 

19. A Magyar Faluprogram keretében pályázati lehetőségek kihasználása, „piactér” kialakítására, a 

zöldterület fenntartás megkönnyítése érdekében arra alkalmas gépek, berendezések további 

beszerzésére. Faluházak fejlesztése, bölcsőde, óvodafejlesztés, orvosi rendelő, közösségi terek 

fejlesztése 

20. Faluközpont kialakítása ⎯ parkosítás, utcabútorok, interaktív-játékos táblák kihelyezése 

21. A hagyományos rendezvények megtartása:  

Nemzeti ünnep március 15, a Föld napja, Fenntarthatóság hete, Egyházi-Községi Anyák napja, gyermeknap 

az iskolában, gyermeknap az óvodában, óvodai ballagás, iskolai ballagás, a nemzeti összetartozás napja, 

Pedagógusnap, Lovas nap, az Új kenyér ünnepe augusztus 20, a Kulturális Örökség Napja, Szüreti bál, 

Idősek Napja, az 1956-os Forradalom és szabadságharcról megemlékezés, Adventi készülődés 

22. Közösségi konyha üzemeltetésének hosszú távú biztosítása – az igényelt konyhai eszközök 

beszerzése, 3.500.000.-Ft összegben (110 literes főzőüst, légkeveréses sütőberendezés, gázzsámoly, 

tálalópult, evőeszközök) 

23. Gyalogos közlekedésének biztonságosabbá tétele, járdák felújításával, újak építésével 

(pályázat) 

24. Jezsuita Pazmaneum program folytatása (pályázat) 

• a Kálvária útjának rendezése 

• Kálváriától a településközpont irányába meditatív „lelki utak” kerülnek megvalósításra.  

•  14 állomás, 5db interaktív, spirituális vallási tanítási tábla kiépítése, zarándokközpont 

26. Iskola energetikai pályázat végrehajtása 

o homlokzati falak szigetelése a műemléki védettségnek megfelelően 

o padlásfödém hőszigetelése 

o meglévő nyílászárók cseréje 

o meglévő gázkazánok cseréje időjáráskövető szabályozással működő kondenzációs gázkazánokra 

o napelemes rendszer telepítése 

o technika terem felújítása 

27. A Zarándokközpont és közösségi tér, a jelenlegi művelődési ház nagytermének és a követlenül 

hozzákapcsolódó helyiségeknek a teljes felújítása, a nézőtér bővítése, valamint a tetőtérben 

szálláshelyek kialakítása 

28. Bölcsődei Fejlesztési Program mielőbbi megvalósítása a hozzá kötelezően kialakítandó parkolóval 



4 

 

4 

 

29. Helyi parkolási rendelet megalkotása  

30. Helyi Állattartási rendelet megalkotása 

31. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett 

vélemények kiértékelése és ismertetése a képviselő-testülettel 

32. Helyi esélyegyenlőségi program áttekintése 

33. A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának 

alakulásáról 

34. A Pázmánd-TV-csatorna működtetésének helyreállítása 

35. A Pázmándi Hírvivővő újbóli megjelentetése, költségek biztosítása 
 

Amint az látható, van itt bőven tennivaló. 

Úgy gondolom, annak ellenére, hogy különböző dolgokban lehet eltérő a véleményünk, a  

problémákat, gondokat nekünk, itt élőknek kell megoldanunk. 

Tevékenységünkkel a helyi együttélést tesszük nehezebbé vagy könnyebbé. Szerintem a többség azt 

szeretné, hogy valóban jó legyen itt élni, legyen jó pázmándinak lenni. 
 

Kérem, hogy akik egyetértenek a fentiekben megfogalmazott célkitűzésekkel, tervekkel szavazzanak 

rám a választás napján. 
 

Köszönöm az ajánlásokat, melyek leadása után ismét indulhatok képviselőjelöltként a 2022. - dik évi 

időközi önkormányzati választásokon! 

 

 

Köszönöm a megtisztelő bizalmukat! 

 

 

Pázmánd, 2022. 11. 14. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

                           Tóth László  
      független önkormányzati képviselőjelölt 


