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Tisztelt  
Ambrózfalvi 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás bőví
tése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a csa
ládtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti az ambróz
falviak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó 
ígéretek fedezetét csak az elvégzett munka 
teremti meg. Márpedig Ambrózfalva fejlesz
téséhez alaposan kidolgozott terveink vannak 
a következő négy esztendőre is. Kérem, 
szavazatával támogassa Ön is a lendületes 
felzárkózás és gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt  
Ambrózfalvi 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.
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A közös önkormányzati 
hivatal települései  

2017 decemberében  
új körzeti megbízotti  
gépjárművet kaptak.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása AMBRÓZFALVÁN

20182010

3,75%
13,11%

január

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

481 000
11,8%

3,8%
175 000

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018



Ambrózfalva

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Ambrózfalvát a kormány 

5 055 000 Ft 
adósságátvállalásban 

részesítette.

Ambrózfalvát a kormány 

25 300 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Ambrózfalván 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.
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Ambrózfalva

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*

* Forrás: Széchenyi 2020
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Faluház  
fejlesztése
A projekt keretében a faluház 
nyílászáróinak cseréje történik 
meg. 
Költség: 476 000 Ft

Járdafelújítás
Kormányzati támogatásból 
Ambrózfalván járdafelújítás 
történik. 
Költség: 1 250 000 Ft

Emlékmű felújítása
Az I. világháborús emlékmű teljes 
felújítása megtörtént. 
Költség: 1 996 300 Ft

 
Óvoda és faluház 
fejlesztése
Az óvoda tetőszerkezete, valamint 
a faluház vizesblokkjai kerültek 
felújításra. 
Költség: 6 000 917 Ft 

 
Önkormányzati  
épületek felújítása
A település két intézményének, 
az óvodának és a polgármesteri 
hivatal épületének energetikai 
célú fejlesztésére kerül sor. 
Költség: 79 000 000 Ft

Útfelújítás
A kapott támogatásokból 
Ambróz falván belterületi utak 
felújítása történt meg.
Költség: 14 224 000 Ft
Petőfi utca útburkolatának 
felújítása. 
Költség: 13 999 083 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Ambrózfalva

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuvereni-
tását és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek. 

Parlamenti munkásság
2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

A választókerület 
eredményei 

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Csanádalberti
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Tisztelt  
Csanádalberti  
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, 
a  családtámogatás és a mindennapi bizton
ság megerősítése – mellett áttekinti a csanád
albertiek javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó 
ígéretek fedezetét csak az elvégzett munka 
teremti meg. Márpedig Csanádalberti fejlesz
téséhez alaposan kidolgozott terveink vannak 
a következő négy esztendőre is. Kérem, 
szavazatával támogassa Ön is a lendületes 
felzárkózás és gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt  
Csanádalberti  
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása CSANÁDALBERTIN

1,33%
19,10%

január

20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Csanádalberti

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Csanádalbertit a kormány 

6 000 000  Ft 
adósságátvállalásban 

részesítette.

Csanádalbertit a kormány 

32 022 622  Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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75Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Csanádalbertin 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Csanádalberti, család)

2010
2017

Összesen:  
4 537 710  Ft
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INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Csanádalberti

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Mini bölcsőde 
kialakítása
A kapott támogatásból  
az önkormányzat egy mini 
bölcsődét tervez kialakítani.  
Költség: 10 000 000 Ft

Emlékpark
Csanádalberti I. világháborús 
Emlékparkjában felállították  
a Megemlékezések Emlékkövét, 
valamint hadisírokat újítottak fel. 
Költség: 900 000 Ft

 
Szociális  
intézmény
A falugondnoki szolgálati 
tevékenység, valamint  
a házi segítségnyújtást végző 
dolgozók épületét újítják fel.
Költség: 
31 745 535 Ft 

 
Önkormányzati  
épületek felújítása
Az orvosi rendelő és a polgár
mesteri hivatal épülete kerül 
felújításra, melynek keretében 
akadálymentesítés és 
energetikai fejlesztés történik. 
Költség: 68 091 692 Ft

Művelődési ház
Egy modern művelődési házat 
építettek a településen,  
amely öltözőkkel, irodával  
és egy 300 m2 nagyságú 
nagyteremmel is rendelkezik. 
Költség: 188 500 000 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Csanádalberti

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Székkutas
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Tisztelt Székkutasi 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás 
bő vítése, a bérek és a nyugdíjak emelése,  
a családtámogatás és a mindennapi biztonság  
megerősítése – mellett áttekinti a székku
tasiak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígé re
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Székkutas fejlesz téséhez ala
posan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Székkutasi 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.
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2017 (db)

447 186
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–49%
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A településen 35 db 
térfigyelő kamera működik. 

A hódmezővásárhelyi járás 
települései 15 db új körzeti 

megbízotti gépjárművet 
kaptak.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása SZÉKKUTASON

1,33%
9,52%

január
20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Székkutast a kormány 

41 320 000 Ft 
adósságátvállalásban  

részesítette.

Székkutast a kormány 

34 772 000 Ft 
települési működési  

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Székkutason 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

A hódmezővásárhelyi  
járásba ez idáig

9,1 milliárd  
forint 
támogatás érkezett  
munkahelyek teremtésére,  
bővítésére és megtartására.*

* Forrás: Széchenyi 2020
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Műfüves pálya
22 × 42-es nagyságú műfüves 
futballpálya kialakítása, világítás 
kiépítésével.
Költség: 26 630 504 Ft 

Szűrések
A projekt keretében 
egészségfejlesztési programokat 
és szűrővizsgálatokat szerveztek 
a külterületen élők számára. 
Költség: 2 200 000 Ft

Sportpálya
Korszerűsítésre került a futball-
pálya világítása, új salakos  
futópálya és akadálymentes  
játszótér alakult, és a strandröp-
labdapálya is megújult. 
Költség: 22 784 637 Ft

Sportcsarnok 
A sportcsarnok fejlesztése több 
projekt keretében történt meg. 
Felújításra került többek között  
a sportcsarnok és az öltöző épülete, 
megújult a kazánház, kicserélték az 
edzői kispadokat, felújításra került 
a füves labdarúgópálya és kültéri 
lelátó épült. 
Költség: 88 000 000 Ft 

Egészségház
A projekt keretében felújítják 
a háziorvosi, a fogorvosi 
rendelőknek és a védőnői 
szolgálatnak helyet adó épületet.
Költség: 89 279 161 Ft

Praxisfejlesztés
A projekt célja az volt, hogy a 
sürgősségi ellátás minősége 
javuljon és oktatató háziorvosi 
praxis létesüljön.
Költség: 8 500 000 Ft

Fő az egészség!
A projekt részeként sor 
került a lakosság rendszeres 
testmozgását, egészségesebb 
táplálkozását elősegítő 
programok megvalósítására.
Költség: 10 000 000 Ft

Edzőterem 
10 teljesen új sztepp-padot,  
2 spinning kerékpárt, 1 lábtoló 
gépet, egykezes súlyzókat 
vásároltak a korábban megújult 
edzőterembe.
Költség: 1 099 235 Ft

EG É S Z S ÉG - É S  S P O RT F E J L E S Z T É S

Helyi fejlesztések, projektek
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Kerékpárút
A támogatásból megépült 
Orosháza és Kakasszék között 
mintegy 3525 méter hosszú 
kerékpárút.
Költség: 315 795 000 Ft

47-es út 
Felújították a 47-es utat Hódmező-
vásárhely és Orosháza között, 
valamint ezzel párhuzamosan egy 
kerékpárutat is építettek.
Költség: 7 948 184 031 Ft

 
Belterületi 
útfelújítások
A támogatás keretében  
16,7 kilométer út kapott új 
burkolatot, valamint kicserélték  
a jelzőtáblákat.
Költség: 100 000 000 Ft

KÖZ L E K E D É S F E J L E S Z T É S
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I N F R A S T RU K T Ú R A- F E J L E S Z T É S

 
Belterületi 
vízrendezés 
A támogatásból megtörtént a 
belvízelvezető csatornarendszer 
kiépítése.
Költség: 292 849 972 Ft

Hulladékgazdákodás
Megtörtént a szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer  
fejlesztése.
Költség: 400 000 000 Ft 

Új piac kialakítása
A támogatásból a Vásárhelyi úton, 
a polgármesteri hivatallal szemközti 
oldalon alakítanak ki új piacteret. 
Költség: 58 000 000 Ft

Térfejlesztés
Megújult a Területi Gondozási 
Központ előtti tér, ahol 
kiépítésre került egy parkoló, egy 
kerékpártároló, és padokat is 
kihelyeztek.
Költség: 40 009 004 Ft

Csatornázás
A projekt keretében mintegy  
13 km új csatornahálózat  
és egy új szennyvíz tisztító  
telep került megépítésre  
100%-os támogatásból.
Költség: 1 502 890 544 Ft

 
Térfigyelő rendszer 
kiépítése
A település bevezető útjai mellé, 
rendszámfigyelő rendszerrel 
ellátott 13 db kamera telepítése és 
beüzemelése történt meg.
Költség: 15 436 723 Ft

 
Ivóvízminőség- 
javító Program
A projekt keretében összesen 
nyolc vízellátó rendszer önálló 
fejlesztése valósult meg.
Költség: 1 971 125 678 Ft

Piac és főtér 
Megújult a polgármesteri hivatal 
előtti terület, ahol parkoló épült, 
új padok kerültek ki, valamint 
a piacon új árusítóasztalokat 
helyeztek ki.
Költség: 49 975 366 Ft
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KÖZ É P Ü L E T E K F E LÚ J Í TÁ S A

Bérlakások
Felújításra került az önkormányzat 
tulajdonában lévő 8 lakásos 
lakóépület.
Költség: 50 000 000 Ft

Művelődési ház
Megújult a művelődési ház 
és kicserélték a hang- és 
fénytechnikai eszközöket.
Költség: 8 294 319 Ft

 
Energetikai 
felújítások
A pályázat keretében az 
egészségház és a polgármesteri 
hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése folyamatban van.
Költség: 72 987 780 Ft

 
Művelődési ház 
további fejlesztése
Folyamatban van a művelődési 
ház energetikai felújítása.
Költség: 48 097 700 Ft

Iskolafelújítás
Az iskola főépületében lévő 3 db 
mosdóhelyiség, valamint a régi 
épületben két tanterem is teljesen 
megújult.
Költség: 5 396 660 Ft
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Gyülekezeti ház
A Székkutasi Református 
Egyházközség projektje keretében 
sor került a gyülekezeti ház és 
parókia energetikai fejlesztésére.
Költség: 49 324 564 Ft

Piroschka
Hugo Hartung német író a 
székkutasi Piroskáról szóló 
regényére alapozva valósítanak 
meg egy átfogó turisztikai 
fejlesztést. 
Költség: 99 999 698 Ft

Emlékház
Megújult és bővült a székkutasi 
emlékház és környéke,  
a látogatókat egy nagyobb és 
modernebb kiállítóhely fogadja.
Költség: 20 000 000 Ft

 
Katolikus Templom 
felújítása
A felújították a Szent Mihály-
templom külső homlokzatát, 
tetőszerkezetét, a nyílászárókat 
és az ólomüveg ablakok is 
restaurálásra kerültek. 
Költség: 50 000 000 Ft

T U R I S Z T I K A I  F E J L E S Z T É S E K



Székkutas

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Tisztelt Kövegyi   
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak 
az elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló 
az  országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, 
a családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a kövegyiek 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígéretek 
fedezetét csak az elvégzett munka teremti meg. 
Márpedig Kövegy fejlesztéséhez alaposan 
kidolgozott terveink vannak a  következő négy 
esztendőre is. Kérem, szavazatával támogassa 
Ön is a lendületes felzárkózás és gyarapodás 
programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Kövegyi   
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer
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2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Lopások száma
(Kövegy)

226 452

–49%

0

40

80

120

160

200 185 161

78 311

A településen 
35 db térfigyelő 

kamera működik.

4 1

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása KÖVEGYEN

1,50%
19,35%

január

20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Kövegynek nem volt adóssága, 
ezért a kormány 

13 000 000 Ft 
támogatásban részesítette.

Kövegyet a kormány 

18 000 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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250Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Kövegyen minden 
rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Kövegy, család)

Összesen:  
3 317 240 Ft

0

237

2010
2017

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Kamerarendszer
A támogatásból Kövegy Község 
Önkormányzata térfigyelő 
kamerarendszert épített ki 
a településen.   
Költség: 5 660 000 Ft

Kerékpárút építése
A projekt keretében megépült 
egy Csanádpalotát és Kövegyet 
összekötő kerékpárút, a 4434 
számú úttal párhuzamosan.  
Költség: 126 610 362 Ft

Útfelújítás
A településen a támogatásoknak 
köszönhetően több utca burkolata 
is felújításra került.
Költség:  24 340 310 Ft 

 
Gyermekjóléti 
szolgálat
Jelen projekt keretében a család- 
és gyermekjóléti szolgálat fejlesz-
tése valósul meg a település 
háziorvosi rendelőjének 
bővítésével. 
Költség: 22 998 600 Ft
 
Polgármesteri 
hivatal és könyvtár 
felújítása
A polgármesteri hivatal és  
a könyvtár épületein megtörténik 
a külső hőszigetelés és 
nyílászárócsere, a fűtési 
rendszer felújítása. 
Költség: 38 948 424  Ft

Csanádpalota–
Kövegy–Makó út 
felújítása
Teljesen megújult a települést 
érintő Csanádpalotát Makóval 
összekötő út.
Költség: 1 520 000 000 Ft

Könyvtár fejlesztése
A támogatásból a helyi könyvtár 
eszközeinek beszerzése valósult 
meg.  
Költség: 1 873 655 Ft

Helyi fejlesztések, projektek
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Kövegy

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Tisztelt Pitvarosi 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak 
az elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló 
az  országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, 
a családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a pitvarosiak 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígéretek 
fedezetét csak az elvégzett munka teremti meg. 
Márpedig Pitvaros fejlesztéséhez alaposan 
kidolgozott terveink vannak a következő négy 
esztendőre is. Kérem, szavazatával támogassa 
Ön is a lendületes felzárkózás és gyarapodás 
programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Pitvarosi 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)
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Lopások száma
(Pitvaros)

226 452

–49%
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A közös önkormányzati 
hivatal települései  

2017 decemberében új  
körzeti megbízotti 

gépjárművet kaptak. 
A településen 35 db 

térfigyelő kamera működik. 

2 0

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása PITVAROSON

2,82%
13,89%

január

20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Pitvarost a kormány 

55 940 000 Ft
adósságátvállalásban 

részesítette.

Pitvarost a kormány 

31 119 334 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Pitvaroson 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Pitvaros, család)

Összesen:  
9 725 660 Ft

0

506

2010
2017

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Belterületi útfelújítás 
A támogatásból a Deák Ferenc 
utca burkolatának felújítása 
történik meg.
Költség: 17 228 629 Ft

Napelemek
Sor került a napközi otthon,  
az óvoda, a fogorvosi rendelő  
és a hivatal épületének 
energia ellátását biztosító 
napelemrendszer kiépítésére.  
Költség: 18 815 389 Ft

Egészségház 
Megépül egy többfunkciós 
intézmény, ahol helyet kap  
a rendőrőrs, a csecsemőgondozó 
szolgálat, a gyógyszertár és  
az orvosi rendelők.  
Költség: 160 000 000  Ft

Útfelújítás
Jelenleg tervezés alatt áll a Mező-
hegyes–Pitvaros–Csanád palota 
útszakasz felújítása, valamint 
az úttal párhuzamosan kerékpárút 
építése. A munkálatok 2019-ben 
kezdődhetnek el.
Költség: 4 805 000 000 Ft 

Iskolafelújítás 
Felújítás és bővítés alatt áll 
a Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, valamint új eszközök 
beszerzésére is sor kerül.
Költség: 482 683 410 Ft

Óvodafelújítás
Az óvoda szennyvízrendszere 
megújult, kicserélték a belső 
burkolatot, és egy új foglalkoztató-
szoba kialakítása történt meg, 
és jelenleg folyamatban van az 
óvoda energetikai fejlesztése.
Költség: 73 810 496  Ft

Konyhafejlesztés
A közkonyha szennyvízrendszere, 
a konyha, a burkolatai, valamint 
a belső közművezeték-hálózat 
cseréje valósult meg.
Költség: 20 424 999  Ft

Munkagépek 
A támogatásból a mezőgazdasági 
földutak karbantartásához 
szükséges eszközök  
beszerzésére kerül sor.   
Költség:16 604 750 Ft

Helyi fejlesztések, projektek
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Tisztelt Földeáki     
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló 
az  országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, 
a családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a földeákiak 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígéretek 
fedezetét csak az elvégzett munka teremti meg. 
Márpedig Földeák fejlesztéséhez alaposan 
kidolgozott terveink vannak a  következő négy 
esztendőre is. Kérem, szavazatával támogassa 
Ön is a lendületes felzárkózás és gyarapodás 
programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása FÖLDEÁKON

1,71%
12,29%

január

20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Földeák

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Földeákot a kormány 

14 900 000 Ft 
adósságátvállalásban 

részesítette.

Földeákot a kormány 

66 867 230 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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160Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Földeákon 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk. 

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Földeák, család)

Összesen:  
9 654 540 Ft

0

127

2010
2017

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Földeák

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Iskolafelújítás 
A Návay Lajos Általános Iskola
Zárda utcai épületének és 
melléképületének
hőszigetelése, nyílászáróinak
cseréje történt meg.
Költség: 120 000 Ft 

Helyi fejlesztések, projektek



Földeák

Bölcsődefelújítás
A projekt keretében felújítják 
a bölcsőde épületét, valamint 
beszerzésre kerülnek egyéb 
berendezési tárgyak is. 
Költség: 33 315 930 Ft

 
Óvoda régi 
épületének felújítása
A régi épületben található
összes nyílászáró cseréje 
mellett az épület homlokzat- 
és födémszigetelése, belső 
burkolatainak cseréje, a vizesblokk  
és konyha felújítása, valamint 
teljes körű akadálymentesítése 
történik meg. 
Költség: 40 500 028  Ft

Óvodafelújítás
A Földeáki Gyermekmosoly 
Óvoda egyik épületén kicserélték 
a nyílászárókat, megtörtént az 
épület hőszigetelése, valamint  
a fűtésrendszer korszerűsítése.
Költség: 7 745 017 Ft
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Belterületi utak 
felújítása 
18 kilométer belterületi út újult 
meg a településen. 
Költség: 80 000 000  Ft 

Földeák–Makó 
közötti út felújítása
Felújításra került a Földeák–Makó 
összekötő út közel 12 kilométeres 
szakasza.  
Költség: 1 610 000 000 Ft



Földeák

Napelem-telepítés
Napelemrendszert telepítettek 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő több épületre, melyek 
összteljesítménye 25,75 kW.
Költség: 18 946 037 Ft

Piacfejlesztés
Az újonnan épülő piaci épületben
zöldség-gyümölcs üzlet,
lángossütő és nyilvános WC  
kerül kialakításra. A terület 
térburkolatot is kap.
Költség: 48 097 700 Ft

Csatornázás 
Földeák belterületén, a Gagarin és 
Bacsó Béla utcákban összesen 
500 fm zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszer létesítésére kerül sor. 
Költség: 39 989 881 Ft
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Épületfelújítás  
A család- és gyermekjóléti 
szolgálat épületét és az idősek 
nappali ellátását biztosító 
épületet újítják fel, valamint új 
felszereléseket is beszereznek.
Költség: 33 224 529 Ft

 
Önkormányzati 
épületek felújítása
Energetikailag korszerűsítik a 
Návay Lajos Általános Iskolát, 
a polgármesteri hivatalt, valamint 
a sportpálya öltözőjét. 
Költség: 107 224 853 Ft

1956-os emlékmű
Egy „Büszkeségpontot” állítottak 
fel az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc hőseinek 
emlékére. 
Költség: 4 700 000 Ft

 
Védőnői szolgálat 
és fogorvosi rendelő 
felújítása
Fejlesztik a Földeáki Egyesített 
Egészségügyi és Szociális 
Intézmény keretén belül működő 
védőnői szolgálatot és a fogorvosi 
rendelőt. 
Költség: 29 130 474  Ft



Földeák

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Földeák

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Algyő

Algyő
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Tisztelt Algyői
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a 
családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti az algyőiek 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Algyő fejlesztéséhez alapo
san kidolgozott terveink vannak a  következő 
négy esztendőre is. Kérem, szava zatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület



Algyő

Tisztelt Algyői
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Algyő)

226 452

–49%
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása ALGYŐN

1,82%
6,78%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Algyő

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Algyőt a kormány 

887 292 000 Ft
adósságátvállalásban  

részesítette.



Csongrád 04. választókerületben elért eredmények

Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Algyőn  
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Algyő

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

Algyőre ez idáig

596 000 000  
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*

* Forrás: Széchenyi 2020
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Turizmusfejlesztés 
A tiszai aktív turizmus, vízi- és 
horgászélet felélesztése történik 
meg a projekt keretében.
Költség: 142 374 755 Ft 

Emlékmű-létesítés
Algyőn a Szent Anna téren új 
emlékmű került felállításra, mely 
méltó emléket állít az 1956-os 
forradalomnak. 
Költség: 17 000 000 Ft

 
Épül a Tram-Train 
villamosvonat
Algyő érintésével Vásárhely 
és Szeged között egy integrált 
villamos- és nagy vasúti rendszert 
építenek ki. A projekt keretében 
Algyőn megújul az állomás 
épülete, a peronsziget, rávezető 
út, valamint kerékpártárolókat is 
kialakítanak. 
Költség: 61 519 000 000 Ft

Útfelújítás
Megvalósult a 47. sz. főút Szeged 
és Algyő közötti szakaszának 
felújítása. A főutat kiszélesítették 
és megerősítették, valamint az úttal 
párhuzamosan kerékpárút is épült.
Költség: 7 900 000 000 Ft

 
Önkormányzati 
épületek felújítása
A Polgármesteri Hivatal, a 
Civil Szervezetek Háza és 
az Egészségház energetikai 
korszerűsítése valósul meg. 
Költség: 200 000 000 Ft

Napelemrendszer
A projekt keretében az algyői 
Faluház és az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola napelemekkel 
való felszerelése valósult meg. 
Költség: 46 579 580 Ft

Tornaszoba-építés 
Az algyői Szivárvány Óvoda 
mellett egy teljesen új tornaterem 
felépítése valósult meg. 
Költség: 20 000 000 Ft

Otthon a fiataloknak 
A projekt keretében az önkor-
mányzat 13 lakást tervez 
kialakítani a Zöld iskola régi 
épületéből.
Költség: 137 476 000 Ft 

Helyi fejlesztések, projektek



Algyő

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Algyő

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Apátfalva

Apátfalva
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Tisztelt Apátfalvi 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak  
az elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése,  
a család támogatás és a mindennapi bizton
ság megerősítése – mellett áttekinti az apát
falviak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére 
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Apátfalva fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Apátfalvi 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Apátfalva)

226 452

–49%
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Az önkormányzat  
2017 decemberében új 

körzeti megbízotti 
gépjárművet kapott.

A településen 24 db 
térfigyelő kamera működik.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása APÁTFALVÁN

4,58%
15,95%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

20182010

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Apátfalvát a kormány 

15 465 000 Ft 
adósságátvállalásban 

részesítette.

Apátfalvát a kormány 

18 000 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.

Az önkormányzat 
testvértelepülési programok 

megvalósítására 

3 250 000 Ft 
támogatást kapott.
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EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Apátfalván 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Apátfalva, család)

2010
2017

Összesen:  
21 334 730 Ft

0

359

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Csatornahálózat
A településen a csapadék- és 
belvízelvezető csatornahálózat 
fejlesztése valósul meg több 
útszakaszon, 1232 méter hosszan. 
Költség: 56 000 000 Ft

Sportcsarnok 
Egy sportfejlesztési program 
keretében teljesen új sportcsarnok 
épült a településen.
Költség: 938 044 958 Ft

 
Önkormányzati 
épületek felújítása
A fejlesztés keretében a polgár-
mesteri hivatal épületén,  
a sportpálya öltözőjén, továbbá 
a Dózsa, Rákóczi és Maros 
óvodákon energetikai felújítást 
hajtanak végre, valamint az 
épületek akadálymentesítése is 
megtörténik.
Költség: 176 000 000 Ft

Útfelújítás
A felújítás a Széchenyi utca  
és a Templom utca egy-egy 
szakaszát érintette.
Költség: 12 034 602 Ft

Helyi fejlesztések, projektek

Műfüves pálya
A Dózsa György Általános 
Iskolában található műfüves  
pálya felújítása történt meg, 
valamint térfigyelő kamerák  
is kihelyezésre kerültek. 
Költség: 18 560 183 Ft
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Tisztelt  
Csanádpalotai 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás bő 
vítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a csa
ládtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a csanád
palotaiak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Csanádpalota fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt  
Csanádpalotai 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Csanádpalota)

226 452

–49%
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A település 2017 
decemberében új körzeti 
megbízotti gépjárművet 

kapott.
A településen 11 db 

térfigyelő kamera van.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása CSANÁDPALOTÁN

2,50%
12,16%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000

20182010
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Csanádpalotát a kormány 

67 559 354 Ft 
adósságátvállalásban 

részesítette.

Csanádpalotát a kormány 

46 184 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.

Csanádpalota önkormányzata 
csődöt jelentett, ezért a kormány 
2018. januárjában 72,2 millió Ft  
rendkívüli támogatásban 
részesítette, ezzel is megsegítve 
a város költségvetését.
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250Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Csanádpalotán 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Csanádpalota, család)

2010
2017

Összesen:  
17 353 280 Ft

0

221

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Térfigyelő kamerák 
telepítése
Térfigyelő kamerákat telepítettek 
a városban, a főutcán hatot,  
a Kálmány Lajos utcán kettőt,  
a Rákóczi utcán szintén kettőt.
Költség: 2 750 000 Ft

Csatornázás
A projekt keretében a település 
szennyvízelvezető rendszere, 
valamint egy szennyvíztisztító 
telep megépítése történt meg 
100%-os támogatásból.
Költség: 1 610 396 392 Ft

 
Belvízelvezető 
rendszer
A település belvízelvezető 
rendszer fő csatornája, és az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
Szolgáltató ház kerül felújításra.
Költség: 100 000 000 Ft

I N F R A S T RU K T Ú R A- F E J L E S Z T É S

Helyi fejlesztések, projektek
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Kerékpárút építése
A projekt keretében megépült 
egy Csanádpalotát és Kövegyet 
összekötő kerékpárút, a 4434 
számú úttal párhuzamosan. 
Költség: 126 610 362 Ft

Csanádpalota–Makó 
közötti út felújítása
A projekt keretében a 4434. jelű 
úton felújításra került egy 17 km 
hosszú szakasz, melyet tartós 
útburkolati jelekkel is elláttak.
Költség: 1 520 000 000 Ft

Csanádpalota–
országhatár közötti 
összekötő út építése
A támogatásból megépült 
a Csanádpalotát a romániai 
Nagylakkal összekötő út.  
Költség: 1 600 000 000 Ft

KÖZ L E K E D É S - F E J L E S Z T É S
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Hivatal épületének 
felújítása
A Csanádpalotai Közös 
Önkormányzati Hivatal székhely-
épületének talajnedvesség elleni 
szigetelése történt meg.
Költség: 31 560 265 Ft

 
Napelemek 
telepítése
A város önkormányzati 
intézményeinek villamosenergia-
ellátási rendszerét 
korszerűsítették, napelemparkot 
telepítettek.
Költség: 45 167 038 Ft

KÖZ É P Ü L E T E K F E LÚ J Í TÁ S A
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Tantermek felújítása
A támogatásból a Szent István 
utca 46. szám alatt lévő központi 
épületben a nyílászárók teljes 
cseréje, a két zsibongóban 
kerámia padlóburkolat készítése, 
valamint a tantermekben lambéria 
falburkolat készítése valósult meg.
Költség: 10 870 181 Ft

Sportcsarnok építése
A Dér István Általános Iskola mellett 
megépült egy 18 × 30 méteres 
tornaterem. Az épület nemcsak 
a mindennapos testnevelési órák 
helyszínéül szolgál, hanem alkalmas 
kosárlabdázásra, röplabdázásra és 
teremfocira is.
Költség: 259 000 000 Ft

O K TATÁ S - F E J L E S Z T É S
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Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat
A projekt keretében egy meglévő 
épületet alakítanak át és 
újítanak fel a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálat számára. 
Költség: 35 000 000 Ft

Alapellátási Központ 
felújítása
A kapott támogatásból  
az Alapellátási Központ újul  
meg: szigetelik, kicserélik  
a nyílászárókat, és korszerűsítik  
a fűtésrendszert.
Költség: 30 982 151 Ft

Idősek 
Gondozóházának 
felújítása
A projekt keretében felújították 
a „Naplemente” Idősek 
Gondozóházát, valamint 
bővítették az eszközállományt. 
Költség: 18 888 450 Ft

S ZO C I Á L I S  F E J L E S Z T É S E K
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Csongrád 04. választókerületben elért eredmények



Tisztelt  
Királyhegyesi  
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás bőví
tése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a csa
ládtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a királyhe
gyesiek javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Királyhegyes fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt  
Királyhegyesi  
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

ezer

2017 (db)

2017 (db)

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Királyhegyes)

226 452

–49%
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kamera működik.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása KIRÁLYHEGYESEN

20182010

5,77%
19,72%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Királyhegyes

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Királyhegyest a kormány 

19 940 000 Ft  
adósságátvállalásban 

részesítette.

Királyhegyest a kormány 

4 870 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Királyhegyesen 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Királyhegyes, család)

2010
2017

Összesen:  
3 733 800 Ft

0

412

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Királyhegyes

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Templomfelújítás
Egyházmegyei és közadakozásból 
felújításra került a római katolikus 
templom tornya. 
Költség: 7 041 000 Ft

Emlékmű-felújítás
Az I. világháborúban elhunyt 
hősök tiszteletére emelt emlékmű 
letisztítása, javítása, hősi halottak 
névsorának újrafestése valósult meg. 
Költség: 1 000 000 Ft

Járdafelújítás
Kormányzati támogatásnak 
köszönhetően a településen több 
járdaszakasz is megújult. 
Költség: 70 000 000 Ft

 
Belterületi utak 
felújítása
A támogatási összegből mintegy 
3,3 kilométer belterületi út 
újulhatott meg a településen.  
Költség: 61 591 159 Ft

Óvodakonyha
Felújításra került az óvodakonyha 
szennyvízrendszere, villamos 
rendszere, új burkolólapokat 
tettek le, továbbá új eszközöket is 
vásároltak. 
Költség: 6 000 000 Ft 

Kamerarendszer
A közbiztonság növelése érde-
kében összesen 40 db térfigyelő 
kamera került kihelyezésre. 
Költség: 5 914 384 Ft

Községháza
Szigetelés, nyílászárócsere, 
fűtéskorszerűsítés valósul 
meg az épületben, valamint 
napelemparkot is létesítenek.
Költség: 35 000 000 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Királyhegyes

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Királyhegyes

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely
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Tisztelt 
Hódmezővásárhelyi 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, hogy 
az Ön képviselőjeként számot adjak az elmúlt 
négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az orszá
gos eredmények – a foglalkoztatás bővítése,  
a bérek és a nyugdíjak emelése, a családtámo
gatás és a mindennapi biztonság megerősítése 
– mellett áttekinti a hódmező vásárhelyiek javát 
szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígéretek 
fedezetét csak az elvégzett munka teremti meg. 
Márpedig Hódmezővásárhely fejlesz téséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület



Hódmezővásárhely

Tisztelt 
Hódmezővásárhelyi 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

447 186

Lopások száma
(Hódmezővásárhely)

226 452

–49%

0

40

80

120

160

200 185 161

78 311

A hódmezővásárhelyi  
járás települései 15 db 

új körzeti megbízotti 
gépjárművet kaptak. 

Hódmezővásárhelyen 346 db 
térfigyelő kamera működik.

2017

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

0

250

500

750

1000

282813
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

1,97%
10,97%

január

február
20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Hódmezővásárhely

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Hódmezővásárhelyt  
a kormány 

22 542 000 000 Ft 
adósságátvállalásban  

részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Hódmezővásárhelyen 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Hódmezővásárhely

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

Hódmezővásárhelyre ez idáig

8,5 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*

* Forrás: Széchenyi 2020
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Helyi fejlesztések, projektek
 
Minden óvoda megújul 
Vásárhelyen
Elkészült a Klauzál utcai, Oldalkosár utca 
4. szám alatti, Magvető utcai, Pál utcai 
óvoda, folyamatban van a Szabadság 
téri, Tornyai utcai, Pálffy utcai, Északi 
utcai, Szent István utcai, Oldalkosár utca 
14. szám alatti, Malom utcai óvodák 
felújítása. Az épületekben energetikai 
korszerűsítésre kerül sor.
Költség: 563 999 660 Ft

Az önkormányzati intézmé-
nyeken kívül az egyházi óvodák is 
megújultak a városban.
Költség: 138 000 000 Ft

Bölcsőde
A Kertvárosi Bölcsőde épülete 
is teljes körű felújításon esett 
át, valamint új eszközökkel is 
gazdagodott az intézmény.
Költség: 199 999 974 Ft

ÓVO DÁ K F E LÚ J Í TÁ S A



Hódmezővásárhely

O K TATÁ S F E J L E S Z T É S

Szent István Általános Iskola 
– Koczka utcai épület
Költség: 106 360 286 Ft

Kertvárosi Katolikus Általános 
Iskola – volt Corvin Iskola épülete
Költség: 700 000 000 Ft

Klauzál Gábor Általános Iskola 
és Szent István Általános Iskola
Költség: 460 000 000 Ft 

A város oktatási intézményei 
külsőleg és belsőleg is 
megújulnak, az energetikai 
raciona lizáláson túl modern 
környezet várja a diákokat.

Hódmezővásárhelyi  
Szakképzési Centrum
Modern Városok Program
Költség: 4 000 000 000 Ft

Bethlen Gábor Református 
Gimnázium
Modern Városok Program
Költség: 5 000 000 000 Ft

Németh László Gimnázium  
és Általános Iskola
Elmúlt években megvalósult 
fejlesztések 
Költség: 340 000 000 Ft
Modern Városok Program 
keretében megvalósuló 
fejlesztések 
Költség: 810 000 000 Ft

Eötvös József Szakközép iskola 
és Péczely Attila Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
Költség: 498 000 000 Ft 

Cseresnyés Kollégium
Költség: 246 000 000 Ft

HSZC Kalmár Zsigmond 
Szakközépiskola és 
Szakgimnázium felújítása
Költség: 308 000 000 Ft
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A 47. sz. főút Hódmezővásárhely 
északi elkerülő szakaszának 
építése folyamatban van
Költség: 38 140 000 000 Ft

Hódmezővásárhely keleti 
elkerülő út 
építése folyamatban van
Költség: 1 840 000 000 Ft

Bodzási út szélesítése
Költség: 205 974 672 Ft

47. számú főút belterületi 
szakasza megújult
Költség: 500 000 000 Ft

Útfelújítási munkálatok a 
katolikus temetőben 
Költség: 9 896 173 Ft

47-es út felújítása
Felújították a 47-es utat 
Hódmező vásárhely és Orosháza 
között, valamint ezzel párhuzamo-
san egy kerékpárutat is építettek.
Költség: 7 948 184 031 Ft

KÖZ L E K E D É S F E J L E S Z T É S



Hódmezővásárhely
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K E R É K PÁ RÚ T- H Á LÓZ AT F E J L E S Z T É S E

 
Bővül a kerékpárút-
hálózat
A Modern Városok Program 
keretében 117 km-en külterületi 
kerékpárutak épülnek.
Költség: 11 000 000 000 Ft

TOP projekt keretében 
kerékpárút épül Vásárhely 
és Makó között, Maroslele 
érintésével.
Költség: 1 600 000 000 Ft

A Szántó Kovács János utca  
és a Rárósi út egy-egy szakaszán, 
valamint a 47-es főúttal 
párhuzamosan Kishomok felé 
megújultak a kerékpárutak.
Költség: 143 845 632 Ft



Hódmezővásárhely

 
Épül a Tram-Train 
villamosvonat
A Modern Városok Program 
keretében Vásárhely és Szeged 
belvárosa között egy integrált 
villamos- és nagyvasúti 
rendszert építenek ki, melynek 
köszönhetően kényelmesebb és 
gyorsabb lesz az utazás a két 
város között. 
Költség: 61 519 000 000 Ft

A kép illusztráció.
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S ZO C I Á L I S  I N T É Z M É N Y E K

Kagylóhéj
A beruházás keretében sor került 
a Kagylóhéj Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat épületének 
teljes körű felújítására, és új 
eszközök beszerzésére.
Költség: 180 000 000 Ft

Lakások 
Felújításra került egy kertvárosi 
épület, ahol 16 különböző 
alapterületű, 1, 2 illetve 3 szobás 
lakás került kialakításra fiatal 
orvosok részére.
Költség: 214 999 654 Ft

Szociális otthon
A projektben a Kovács-Küry 
Szociális Otthon épületének 
hőszigetelése, vízszigetelése, 
a villámvédelmi és energetikai 
rendszer korszerűsítése  
történik meg.   
Költség: 600 000 000 Ft



Hódmezővásárhely

 
Orvosi rendelők 
felújítása
Elkészült a Tornyai és a Rárósi 
utcai, folyamatban van  
a Széchenyi téri és az Agyag utcai 
orvosi rendelők komplex felújítása, 
melynek keretében energetikai 
és teljes belső korszerűsítésre, 
valamint akadálymente sítésre  
is sor kerül.
Költség: 378 260 987 Ft 
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KÓ R H Á Z F E J L E S Z T É S

Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely–Makó 
tagintézményeinek fejlesztése.  
A vásár helyi kórházban – többek 
között – egy teljesen új járóbeteg-
szakrendelő várja a pácienseket.
Megvalósítás: 
Hódmezővásárhely–Makó
Költség: 3 243 000 000 Ft

Mosodai szolgáltatás 
átszervezése a Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely–Makó 
Intézmény tagkórházaiban.
Költség: 58 270 150 Ft 

Sterilizálási feladatok átvétele 
a Csongrád Megyei Mellkasi 
Betegek Szakkórházától
Megvalósítás: 
Hódmezővásárhely–Makó
Költség: 56 770 577 Ft 

A CSMEK Hódmezővásárhely–
Makó Intézmény infra-
strukturális feltételeinek 
javítása az ellátottak szakmai 
színvonalának növelése 
érdekében.
Költség: 77 174 000 Ft



Hódmezővásárhely

Fényelektromos napelemekkel 
és hálózatcsatolt inverterrel 
működő háztartási kiserőmű 
létesítése 
Költség: 36 880 369 Ft

Egészségügyi eszközök 
energiamegtakarítást célzó 
beszerzésének támogatása
Költség:105 661 438 Ft

CSMEK Hódmezővásárhely–
Makó Intézmény fotovoltaikus 
rendszerének bővítése
Költség: 70 872 592 Ft

Rendszeres mammográfiás 
szűrés infrastruktúrájának 
fejlesztése Hódmezővásárhelyen
Költség: 295 038 625 Ft 

A hódmezővásárhelyi 
tüdőgondozó beköltöztetése 
a Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhelyi 
Tagintézményébe
Költség: 129 242 706 Ft 
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T U R I S Z T I K A I  L ÁT VÁ N YO S S ÁG O K F E J L E S Z T É S E

Kőfal
A beruházás keretében több 
szakaszon is restaurálásra került 
Vásárhely ikonikus árvízvédelmi 
kőfala.
Költség: 117 737 197 Ft

Szabadidőpark
Egy szabadidőpark kerül 
kialakításra a volt Kossuth-iskola 
helyén, ahol tó, játszótér  
és sportpálya várja a látogatókat.
Költség: 830 999 989 Ft

Tornyai 
városrehabilitáció II.
A Hódi Pál utcán mélygarázs, 
közpark és játszótér épült, ezzel 
is vonzóbbá téve Vásárhely 
belvárosát.
Költség: 740 000 000 Ft



Hódmezővásárhely

K U LT U R Á L I S  F E J L E S Z T É S E K

I. világháborús 
emlékmű
Új arculatot kap az I. világháborús 
emlékmű, a lovas szobor előtt,  
a térburkolat síkjában helyet  
kap egy, a hősök nevét 
megörökítő felület is.
Költség: 65 612 453 Ft

Közösségfejlesztés
Információs pontokat alakítanak 
ki, és különböző kulturális prog-
ramokat szerveznek a település 
különböző városrészeiben  
a közösségi élet javítása céljából.
Költség: 150 000 000 Ft

Könyvtár épül
Modern Városok Program 
keretében egy teljesen új  
könyvtár épül a városban, amely 
közösségi térként funkcionál majd: 
találkahely, kiállítótér és előadótér 
is lesz egyben. 
Költség: 4 000 000 000 Ft
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S P O RT F E J L E S Z T É S E K

Uszodafejlesztés
A Gyarmati Dezső 
Sportuszodában és a Török 
Sándor Strandfürdőben olyan 
beruházásokat hajtottak végre, 
melyekkel jelentős üzemeltetési 
költségcsökkentést értek el.
Költség: 298 350 000 Ft

Atlétikapálya
A stadionban egy nyolcpályás 
rekortán atlétikai pálya építése 
fejeződött be, a szükséges 
ugró- és egyéb kiszolgáló-
létesítményekkel együtt.
Költség: 189 000 000 Ft

Vívócentrum
Egy kétszintes épület átalakítását 
követően, közel 1000 m2-en két 
vívóteremben 12 pástot helyeztek 
el, és további eszközök kerültek 
beszerzésre.
Költség: 544 104 044 Ft

Hódtói Sportcsarnok
A Hódtói Sportcsarnok egy teljes, 
energetikai korszerűsítésen esett 
át, megújult a tető, a világítás, a 
burkolatok és a fűtés is.
Költség: 124 982 310 Ft 

Műfüves csarnok
A stadionban már megépült 
műfüves pálya fedett csarnokká 
alakítása is megtörtént.
Költség: 183 007 096 Ft

Stadionfelújítás
A fejlesztés keretében egy 
új műfüves pálya, öltözők és 
vizesblokkok épültek meg. 
Költség: 208 150 487 Ft

Új medence
Egy új, fedett 25 × 33 m-es 
bemelegítő medence és egy  
új kondicionálóterem épült  
a Gyarmati Dezső Sport-
uszodában, és az öltözőket is 
felújították.
Költség: 800 000 000 Ft



Hódmezővásárhely
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A működő Ipari Park 
fejlesztései
A projekt keretében közművesítés 
történik, ezen belül nagynyomású 
gázvezetéket és távközlési kábelt 
kell telepíteni, kiváltani, valamint 
szükség van elektromos-, gáz-, 
víz- és szennyvízelosztó hálózat 
és hírközlő rendszer kialakítására. 
Költség: 1 094 000 000 Ft

I PA R I  PA R K F E J L E S Z T É S E

Ipari Park bővítése
A Modern Városok Program 
keretében két ütemben összesen 
100 ha területtel bővítik az ipari 
parkot. 
Költség: 3 535 000 000 Ft 

Optikai hálózat – 
gyorsabb internet
Optikai hálózat kiépítése valósul 
meg a Visszhang utcától az 
ipari parkig, és a park területén, 
összesen 3 km hosszan.
Költség: 146 177 292 Ft 



Hódmezővásárhely

I N F R A S T RU K T U R Á L I S  F E J L E S Z T É S E K

Csatornafejlesztés
A projekt keretében kerül 
felújításra a Régi-Kenyere-éri 
csatorna, valamint Csúcs, Tabán, 
Tarján városrészek egy részén is 
megújul a belvízelvezető rendszer.
Költség: 999 999 989 Ft

Hulladék-
gazdálkodási 
fejlesztés
Szelektív és zöldhulladék-
gyűjtő edényzetek, gépjárművek 
beszerzésére került sor, valamint 
bevezették a valós ürítés alapú 
fizetési rendszert. 
Költség: 1 070 770 655 Ft

Ivóvízminőség-javító 
program
A projekt keretében összesen 
kilenc vízellátó rendszer önálló 
fejlesztésére került sor.  
Költség: 2 031 125 678 Ft

Kishomok 
csatornázása
A projekt keretében megvalósult 
a kishomoki városrész 
csatornázása.
Költség: 871 533 000 Ft



Csongrád 04. választókerületben elért eredmények

Városháza 
Teljesen megújul a vásárhelyi 
Városháza tetőszerkezete, 
valamint a pince szigetelése 
– itt egy szellőzőrendszert is 
kialakítanak.
Költség: 420 551 100 Ft

KÖZ I N T É Z M É N Y E K F E J L E S Z T É S E

Vidékfejlesztési 
Hivatal
Vásárhelyre költözött a Mező gaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
a volt zeneiskola épületébe, amely 
teljes felújításon esett át. 
Költség: 1 055 452 473 Ft

Agrárigazgatás
Az Agrárigazgatási Központban 
felújításra kerül a NÉBIH-labor, az 
irodaépület, valamint csatornázás 
is megvalósul a területen. 
Költség: 559 190 457 Ft

Agrárcentrum
Itt az épület hőszigetelése,  
a nyílászárók cseréje, a tető-
szerkezet javítása és  
a gépészeti berendezések  
felújítása valósult meg. 
Költség: 282 400 000 Ft

Járási Hivatal
Az épület teljes felújítása, új 
szárnnyal való bővítése valósult 
meg. A fejlesztésnek köszönhe-
tően a NAV ügyfélszolgálata, a 
Foglalkoztatási Osztály és a Föld-
hivatali Osztály egy helyen elér-
hető az ügyfelek számára. 
Költség: 566 117 170 Ft

Ügyészség
A beruházás keretében a Dr. Rap-
csák András út 3. szám alatt álló 
patinás épületet felújították, majd 
ide költözött a Városi Ügyészség.
Költség: 279 208 608 Ft 



Hódmezővásárhely

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”
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A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Kiszombor

Kiszombor
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Tisztelt  
Kiszombori 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a 
családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a kiszomboriak 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígéretek  
fedezetét csak az elvégzett munka teremti  
meg. Márpedig Kiszombor fejlesztéséhez ala
posan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület



Kiszombor

Tisztelt  
Kiszombori 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Kiszombor)

226 452

–49%
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A településen 105 db 
térfigyelő kamera 

került kihelyezésre.

827
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása KISZOMBORON

3,42%
10,51%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

20182010

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Kiszombor

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Kiszombornak nem volt 
adóssága, ezért a kormány  

224 000 000 Ft 
támogatásban  részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Kiszomboron 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Kiszombor, család)

2010
2017

Összesen:  
12 072 620  Ft

0

545

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Kiszombor

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Kerékpárút építése 
Kiszombor és Makó 
között
2268 méter kerékpárút épült meg 
a 43-as főút mentén Makó és 
Kiszombor között.
Költség: 240 983 200 Ft

Rónay-kúria
Teljesen megújul a Rónay-kúria, 
egy 241,4 m2-es kiállítótér és 
kiszolgálóhelyiségei kerülnek 
kialakításra, megszépül a 
kastélykert is.
Költség: 100 000 000 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Kiszombor

Piac kialakítása
Önkormányzati tulajdonú  
területen egy 16 férőhelyes  
helyi piacot alakítanak ki. 
Költség: 50 000 000 Ft

Napelem-telepítés
Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata  
3 intézményének napelemes 
fejlesztése valósult meg.
Költség: 25 279 413 Ft

Csatornázás
A projekt során Kiszombor 
nagyközségben 6560 m 
hosszúságú vízelvezető csatorna 
kerül fejlesztésre, záportó 
létrehozásával.
Költség: 199 999 994 Ft
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Folytatódik a művelődési 
ház felújítása. Ezenkívül teljes 
rekonstrukción esik át az idősek 
otthona és az óvoda is. 
Költség: 136 054 216 Ft

Önkormányzati 
épületek felújítása
Megújult a polgármesteri  
hivatal házasságkötő terme,  
a művelődési ház, a könyvtár,  
a fogorvosi rendelő és a bölcsőde. 
Költség: 168 951 758 Ft



Kiszombor

Fogorvosi  
rendelő felújítása
A fogorvosi rendelő épületén 
energetikai felújításokat végeznek. 
Költség: 45 000 000 Ft

Műfüves pálya 
Egy 22 × 42 méteres, műfüves 
pályát vehettek birtokba a futball 
szerelmesei a településen.
Költség: 31 011 337 Ft

Bölcsődebővítés
A Rákóczi utca 8. számú telken 
meglévő épület átalakításával 
háromszobás bölcsőde 
létrehozását tervezik, így 14-gyel 
nő a férőhelyek száma. 
Költség: 327 000 000 Ft
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Művelődési ház 
eszközbeszerzése
A támogatásból modern műszaki 
eszközöket, valamint bútorokat 
vásároltak, így jelentősen 
gyarapodtak az intézmény 
technikai lehetőségei.
Költség: 1 208 000 Ft

Könyvtár
A pályázat lehetőséget adott arra, 
hogy egységes, modern arculatot 
kapjon a könyvtár, új berendezési 
tárgyak, eszközök kerültek 
beszerzésre.
Költség: 3 295 687 Ft

Közösségi 
programok
A támogatásból került 
megrendezésre Kiszomboron 
a „Hozd közelebb 56-ot!” című 
programsorozat. 
Költség: 800 000 Ft



Kiszombor

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.



Csongrád 04. választókerületben elért eredmények

Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Kiszombor

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Makó

Makó

Csongrád 04. választókerületben elért eredmények



Tisztelt Makói  
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak 
az elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló 
az   országos eredmények – a foglalkozta
tás bővítése, a bérek és a nyugdíjak eme
lése, a  családtámogatás és a mindennapi 
biztonság megerősítése – mellett áttekinti a 
makói ak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Makó fejlesztéséhez alaposan 
kidolgozott terveink vannak a következő négy 
esztendőre is. Kérem, szavazatával támo
gassa Ön is a lendületes felzárkózás és gyara
podás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület



Makó

Tisztelt Makói  
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

447 186

Lopások száma
(Makó)

226 452

–49%
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A város 2017 decem
berében új körzeti 

megbízotti gépjárművet 
kapott. A településen  

20 db térfigyelő  
kamera működik.

2017

243570

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása MAKÓN

2,99%
10,95%

január
20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Makó

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Makót a kormány 

5 440 000 000  Ft 
adósságátvállalásban  

részesítette.

Makót a kormány 

9 700 000 Ft 
rendkívüli szociális  

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Makón minden 
rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Makó

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

Makóra ez idáig 

2,4 milliárd  
forint 
támogatás érkezett  
munkahelyek teremtésére,  
bővítésére és megtartására.*

* Forrás: Széchenyi 2020
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Hagymatikum fürdő bővítése
Bővítik a Hagymatikumot 
és egy új, Makovecz-stílusú 
uszodakomplexumot is 
megépítenek mellette. Lesz 
új élményzóna, csúszdák és 
ételudvar is.
Költség: 9 500 000 000 Ft

Hagymaház fejlesztése
A támogatási összegből korszerű 
technológiával felújításra került 
a Makovecz Imre által tervezett 
Hagymaház tetőszerkezete.
Költség: 130 000 000 Ft

M A KOV E CZ- P R O G R A M M A KÓ N

Könyvtár építése
A beruházás keretében 
háromszintes, 1840 
négyzetméteres új könyvtár 
épül meg, Makovecz Imre tervei 
alapján.  
Költség: 2 660 000 000 Ft

Páger mozi felújítása
A támogatási összegből 
felújítják a Páger Mozi és 
Rendezvényházat, kialakításra 
kerül egy rendezvényterem, mozi, 
büfé és több klubszoba.
Költség: 600 000 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Makó

Az infrastrukturális fejlesztés 
keretében több utcát aszfaltoznak, 
közösségi tereket építenek a 
városrészben, és egy térfigyelő 
kamerarendszert is kiépítenek.
Költség: 730 000 000 Ft

Szakmai programok is 
megvalósulnak a projekt 
keretében. Többek között 
tehetséggondozás, 
tanulóműhely, kaláka 
megalakítása történik meg.
Költség: 219 000 000 Ft

H O N V É D VÁ R O S R É S Z F E J L E S Z T É S E
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Megújult energetikailag a 
Galamb József Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola.
Költség: 335 000 000 Ft

Teljesen megújul a MÁI Almási 
utcai tagintézménye, egy új, 16 
tanteremből, csoportszobák-
ból és egyéb helyiségekből álló 
intézmény létesül. 
Költség: 1 401 119 666 Ft

Fejlesztik a József Attila 
Gimnáziumot – többek között 
tornaszobát alakítanak ki, 
felújítják a tantermeket, és egy 
sportudvar is helyet kap. 
Költség: 149 998 260 Ft

Megtörtént a makói HSZC 
Návay Lajos Szakgimnázium 
és Szakközépiskola 
homlokzatának felújítása.
Költség: 7 000 000 Ft 

I S KO L A F E J L E S Z T É S
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Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Makói és Hódmezővásárhelyi Tagintézmény 
fejlesztése
A makói kórház fejlesztése a radiológiát, a járóbeteg-
szakrendelő épületének átalakítását, felújítását, és új 
intenzív osztály kialakítását foglalta magába. 
Megvalósítás: Hódmezővásárhely–Makó
Költség: 3 243 000 000 Ft

Telediagnosztikai rend-
szer fejlesztése
Költség:  
158 731 189 Ft

Fényelektromos 
napelemekkel és 
hálózatcsatolt 
inverterrel működő 
háztartási kiserőmű 
létesítése a Csongrád 
Megyei Egészségügyi 
Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely–
Makó Intézmény  
három helyszínén
Költség: 36 880 369 Ft

Mosodai szolgáltatás 
átszervezése a  
Csongrád Megyei Egész-
ségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely–
Makó Intézmény tagkór-
házaiban 
Költség: 58 270 150 Ft

Sterilizálási feladatok 
átvétele a Csongrád 
Megyei Mellkasi 
Betegek Szakkórházától 
Megvalósítás: 
Hódmezővásárhely– 
Makó
Költség: 56 770 577 Ft

Pszichiátriai reha-
bilitációs nappali 
ellátás fejlesztése
Költség: 
70 840 216 Ft

Egészségügyi esz-
közök energiameg-
takarítást célzó 
beszerzésének 
támogatása
Költség:
209 950 625 Ft

CSMEK Hódmező-
vásárhely–Makó 
intézmény fotovol-
taikus rendszeré-
nek bővítése
Költség: 
61 698 138 Ft

A járóbeteg-ellátó 
részleges felújítása 
és eszköz- 
beszerzés 
Költség:  
150 743 400 Ft 

KÓ R H Á Z F E J L E S Z T É S



Csongrád 04. választókerületben elért eredmények

Sportcentrum  
A városi sporttelep elavult 
kiszolgálóépületét, a lelátót  
és a pálya környezetét sikerült 
minden igényt kielégítő 
sportcentrummá alakítani. 
Költség: 402 000 000 Ft

S P O RT F E J L E S Z T É S E K

Sportcsarnok 
Felújították a Makovecz Imre 
által tervezett Erdei János 
Sportcsarnokot, melyet 2016 
decemberében vehettek ismét 
birtokba a sportolók.
Költség: 70 000 000 Ft

Műfüves pálya 
Makó belvárosában megépült  
egy grundpálya, melynek mérete 
14 × 26 méter. Palánk és háló 
veszi körbe, valamint térköves jár-
dán közelíthető meg. 
Költség: 16 891 000 Ft

Tornaterem
Megújult a MÁI Almási 
Tagintézmény tornatermének 
tetőszerkezete és vizesblokkja, 
valamint egy térelválasztót is 
felszereltek. 
Költség: 34 160 400 Ft

Kézilabdacsarnok
A Magyar Kézilabda Szövetség 
Magyarország Kormányának 
támogatásával a kézilabdasport 
bázisainak kiépítésére indított 
programot, melynek keretében 
kézilabdacsarnok épül.
Költség: 650 000 000 Ft



Makó

I. világháborús emlékmű 
felújítása
A pályázat keretében megújult 
az I. világháborús emlékmű, 
kijavították a talapzatát, valamint 
megújultak a hősök nevei is.
Költség: 4 241 800 Ft

Igazgyöngyök útja
Kiépítik az „Igazgyöngyök Útja” 
túraútvonalat, melyet végigjárva 
Makó kulturális örökségértékeivel 
ismerkedhetnek meg a látogatók.
Költség: 220 000 000 Ft

Zsidó emlékhelyek
Létrehoznak egy, a zsidó 
zarándokúthoz kapcsolódó 
információs pontot a zsinagóga 
mellett lévő épületben, és a 
temetőhöz vezető utat is felújítják. 
Költség: 128 472 261 Ft 

Országzászló 
Újra felállították az Ország-
zászlót a Csanád vezér téren, 
melynek felavatására katonai 
tiszteletadás mellett került sor. 
Költség: 20 000 000 Ft

Návay-szobor
A Návay Lajos Emlékbizottság 
javaslata alapján újraállították 
Návay Lajos szobrát, születésének 
146. évfordulója tiszteletére.
Költség: 107 950 000 Ft

Levéltár 
A támogatásnak köszönhetően 
egy felújított épületbe költözik 
a makói levéltár, ahol modern 
körülmények között tárolhatják az 
iratanyagokat.
Költség: 130 000 000 Ft

Apátfalvi-ház felújítása
Az apátfalvi ház külső és 
belső felújítására, az épület 
tetőszerkezetének helyreállítására 
és a nyílászáróinak korszerű-
sítésére került sor. 
Költség: 3 000 000 Ft

K U LT U R Á L I S  F E J L E S Z T É S E K 
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Csipkesor
Megújulnak a Csipkesoron 
a társasházak földszintjén 
található üzletek, új portálokat, 
hőszigetelést és korszerű fűtést is 
kapnak.
Költség: 280 000 000 Ft  

Városi piac
Felújítják a makói piacot, 
melynek keretében 
növelik a fedett területet, 
modernizálják az 
árusítóhelyeket.
Költség: 
250 000 000 Ft

Ipari park 
A támogatásból bővítik és 
fejlesztik az ipari parkot. 
Költség: 
400 000 000 Ft



Makó

Napelemerendszer
Napelemrendszer telepítésére 
került sor az önkormányzat által 
fenntartott három intézményben. 
Költség: 49 707 550 Ft 

Épületek felújítása
A támogatás keretében 
közösségi teret alakítanak 
ki a Korona Szállóban, 
megújul a Gazdakör 
épülete, és a rákosi 
művelődési ház. 
Költség: 399 816 464 Ft

Csanádi-puszta 
helyreállítása
A projekt elsődleges célja 
a Körös–Maros Nemzeti 
Park Csanádi puszták 
ökológiai egyensúlyának 
helyreállítása.
Költség: 600 354 000 Ft
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Elkészült az M43-as autópálya 
Makótól határig tartó szakasza. 
Az új, 23,1 kilométer hosszú, 
kétszer kétsávos szakasz 
megépítésének eredményeként 
megnyílt az első autópálya-
határátkelő Magyarország és 
Románia között.
Költség: 46 490 000 000 Ft

Felújításra került a 
Hódmezővásárhely–Földeák–
Makó összekötő út közel 12 
kilométeres szakasza. 
Költség: 1 610 000 000 Ft

Kerékpárút
Makó–Maroslele–
Hódmezővásárhely főútvonallal 
párhuzamosan kerékpárút is épül. 
Költség: 1 600 000 000 Ft

Csanádpalota és Makó közötti 
17 km hosszú  közút felújítása is 
megtörtént. 
Költség: 1 520 000 000 Ft

Három elektromos töltőállomás 
kerül beszerzésre, melyek az Ipari 
Parkban és a Hollósy Kornélia 
utcai parkolóban kerülnek 
elhelyezésre. 
Költség: 6 332 000 Ft

Makó–Maroslele–Hódmező-
vásárhely közötti közút felújítása
Az út felújításának előkészítése 
folyamatban van, 2018-ban 
elkezdődhetnek a munkálatok.
Becsült költség: 
787 000 000 Ft

KÖZ L E K E D É S F E J L E S Z T É S
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Makó

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Magyarcsanád

Magyarcsanád
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Tisztelt  
Magyarcsanádi  
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás bőví
tése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a csa
ládtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a magyarcsa
nádiak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Magyarcsanád fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt  
Magyarcsanádi  
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Magyarcsanád)

226 452

–49%

0

40

80

120

160

200 185 161

78 311

A településen 
54 db térfigyelő 

kamera működik.

19 10
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása MAGYARCSANÁDON

4,44%
26,64%20182010

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Magyarcsanád

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Magyarcsanádot a kormány 

3 380 000 Ft  
adósságátvállalásban részesítette.

Magyarcsanádot a kormány 

34 870 000 Ft 
települési működési  

támogatásban részesítette.

Az önkormányzat testvértelepülési 
programok megvalósítására 

1 850 000 Ft 
támogatást kapott.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Magyarcsanádon 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Magyarcsanád, család)

2010
2017

Összesen:  
12 778 740 Ft

0

1062

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Magyarcsanád

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Kamerarendszer
Nagy forgalmú 
útkereszteződéshez, 
középületekre, a temető köré, 
illetve Bökény településrészre 
kerültek kamerák kihelyezésre. 
Költség: 3 527 938 Ft

Művelődési ház
A művelődési házban egy nagyterem, 
egy kisebb terem, büfé, férfi- és női 
öltöző és könyvtár került kialakításra, 
és új eszközöket szereztek be. 
Költség: 191 970 000 Ft

Gyermekjóléti 
és Családsegítő 
Szolgálat
Felújítják a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat épületét, 
ahol mosoda és oktatási terem is 
kialakításra kerül. 
Költség: 43 450 638 Ft

Útfelújítás
Több belterületi útszakasz 
megújult, valamint egy nagyobb 
méretű parkoló is kialakításra 
került, ami régóta igény volt a 
településen.  
Költség: 35 084 412 Ft

Műfüves focipálya
Egy 22 × 42 méteres, műfüves 
futballpálya valósult meg 
a támogatásból, melynek 
biztonságát egy térfigyelő 
kamerarendszer biztosítja. 
Költsége: 36 379 150 Ft

Hivatal épületének 
felújítása
A Magyarcsanádi Közös Önkor-
mányzati Hivatalt hőszigeteléssel 
látják el, kicserélik a nyílászárókat, 
korszerűsítik a fűtési rendszert. 
Költség: 37 057 329 Ft

Egészségház
Egészségház épült, ahol az orvosi 
rendelők mellett helyet kapott egy 
gyógyszertár is, mely korábban 
nem volt a településen.
Költség: 120 000 000 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Magyarcsanád

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Magyarcsanád

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Maroslele

Maroslele
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Tisztelt Maroslelei 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás bőví
tése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a csa
ládtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a maros
lelei ek javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Maroslele fejlesztéséhez ala
posan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület



Maroslele

Tisztelt Maroslelei 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010

db

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(Maroslele)

226 452

–49%

2010 (db)

ezer

2017 (db)

Lopások száma
(országos adat)

0
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200 185 161

78 311 20 4

Az önkormányzat  
2017 decemberében új  

körzeti megbízotti 
gépjárművet kapott.

A településen 29 db 
térfigyelő kamera működik.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása MAROSLELÉN

1,97%
12,84%20182010

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Maroslele

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Maroslelét a kormány 

12 930 000 Ft  
adósságátvállalásban részesítette.

Maroslelét a kormány 

29 381 832 Ft 
települési működési  

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Maroslelén 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Maroslele, család)

2010
2017

Összesen:  
2 898 140 Ft

0

332

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Maroslele

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Helyi fejlesztések, projektek

Műfüves pálya
A Magyar Labdarúgó Szövetség 
országos pályaépítési programja 
keretében Maroslelén egy 20 × 40 
méteres, műfüves pályát építettek.  
Költség: 9 072 852 Ft

Bérlakások épültek
Összesen 7 db bérlakást építtetett 
az önkormányzat egy saját 
tulajdonában lévő telken, ezeket 
2016 decemberében át is adták. 
Költség: 130 000 000 Ft



Maroslele

Konyha felújítása
Teljes felújításon esett át az 
általános iskola konyhája, 
valamint új eszközök is 
beszerzésre kerültek.
Költség: 78 136 981 Ft

Tanterem-felújítás
A támogatási összegből teljesen 
felújították a maroslelei általános 
iskola két tantermét.
Költség: 4 100 000 Ft
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Helytörténeti 
gyűjtemény
A támogatás a maroslelei 
Helytörténeti gyűjtemény 
felújítását teszi lehetővé.
Költség: 38 157 559 Ft

Templomfelújítás
A projekt keretében a Római 
Katolikus Templom külső 
homlokzatának felújítása történt 
meg Maroslelén.  
Költség: 9 589 675 Ft

Energetikai 
fejlesztések
A támogatásból a könyvtár-
épület és a polgármesteri  
hivatal energetikai korszerű-
sítése valósul meg.
Költség: 68 278 675 Ft



Maroslele

Kerékpárút
Makó–Maroslele–Hódmező-
vásárhely főútvonallal 
párhuzamosan kerékpárút is épül.   
Költség: 1 600 000 000 Ft

Járdafelújítás
A támogatásból felújították 
az Árpád és a Hunyadi utcák 
járdáinak burkolatát.   
Költség: 16 653 000 Ft

Makó–Maroslele–
Hódmezővásárhely  
közötti közút 
felújítása
Az út felújításának előkészítése 
folyamatban van, 2018-ban 
elkezdődhetnek a munkálatok.  
Becsült költség: 787 000 000 Ft

Belterületi útfelújítás
A támogatást a Maroslele 
Táncsics u., József Attila utca 
és Dózsa György utca közötti 
útszakaszának felújítására 
használták fel.  
Költség: 5 900 000 Ft
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Ipari park
Az önkormányzat az M43-as 
autópálya mellett új gazdasági, 
ipari terület kialakítását tervezi 
megvalósítani.
Költség: 119 418 936 Ft

Rendőrség
A támogatásból felújítják 
a polgármesteri hivatal 
elhasználódott épületszárnyát, 
melyben a Maroslelei Rendőrőrs 
kap majd helyet. 
Költség: 60 927 148 Ft

Kamerarendszer
A pályázaton megnyert összegből 
9 db kamerát és 1 db szervergépet 
szereztek be, melyekből kiépítésre 
került a térfigyelő rendszer. 
Költség: 5 521 635 Ft

Folyamatban  
a csatornázás
A Rákóczi utcán, a Petőfi utcán és 
a József Attila utcán lévő, jelenleg 
földmedrű vízgyűjtő csatornák 
kiburkolása zajlik, előre gyártott 
betonelemekkel, összesen 1220 m 
hosszúságban. Ezenkívül a kapubejárók 
alatt a meglévő beton átereszek cseréje 
és átépítése is megtörténik. 
Költség: 40 000 000 Ft
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Maroslele

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.
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Mártély
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Tisztelt Mártélyi 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak 
az  elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló 
az  országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a 
családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a mártélyiak 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó 
ígéretek fedezetét csak az elvégzett munka 
teremti meg. Márpedig Mártély fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak 
a   következő négy esztendőre is. Kérem, 
szavazatával támogassa Ön is a lendületes 
felzárkózás és gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Mártélyi 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

ezer

2017 (db)

2017 (db)

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

226 452

–49%

0

40

80

120

160

200 185 161

78 311

A mártélyi polgárőrök  
kaptak egy új személy

gépjárművet.
A hódmezővásárhelyi 

járás települései 15 db 
új körzeti megbízotti 
gépjárművet kaptak.

2010

db

Lopások száma
(Mártély)

2017

421
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása MÁRTÉLYON

1,56%
12,44%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

20182010

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Mártélyt a kormány 

96 260 000 Ft 
adósságátvállalásban 

részesítette.

Mártélyt a kormány 

53 790 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Mártélyon 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Mártély, család)

2010
2017

Összesen:  
3 929 380 Ft

0

249

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A hódmezővásárhelyi  
járásba ez idáig

9,1 milliárd  
forint 
támogatás érkezett  
munkahelyek teremtésére,  
bővítésére és megtartására.*
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Emlékművek 
Restaurálásra került a település 
I. és II. világháborús emlékműve. 
Költség: 1 000 000 Ft

Kerékpárút
A beruházás során 1,8 km 
hosszan felújításra került a 
településen lévő kerékpárút. 
Költség: 27 900 000 Ft

Óvodafelújítás
A projekt keretében teljesen 
megújult az óvoda, napelem-
rendszer is telepítésre került, 
valamint új eszközöket, játékokat 
is vásároltak. 
Költség: 126 492 000 Ft

Rendezvények
Egyéni és közös kulturális 
rendezvénysorozatot szerveznek 
Mártélyon és Mindszenten, 
valamint egy kubikus 
emlékművet is felállítanak. 
Költség: 27 500 000 Ft

Egészségház 
Felújításra került a polgármesteri 
hivatal új épületszárnya, amely 
háziorvosi, fogorvosi rendelőnek 
és csecsemőgondozónak ad 
helyet. 
Költség: 44 408 000 Ft

Közkonyha
Felújítják az önkormányzat 
tulajdonában lévő közkonyhát, 
pluszhelyiségeket alakítanak 
ki, valamint új eszközöket is 
vásárolnak.
Költség:18 900 000 Ft

Hódmezővásárhely 
és Mártély közötti 
kerékpárút felújítása
A projekt keretében megtörténik 
a Hódmezővásárhely és Mártély 
közötti kerékpárút felújítása, 
valamint belterületi kerékpárutak 
is épülnek.
Költség: 199 997 326 Ft

Önkormányzati  
épületek  
felújítása
A fejlesztés során a csecse-
mőgondozó, a polgármesteri 
hivatal, a gondozási központ 
és a régi rendelőintézet kerül 
korszerűsítésre. 
Költség: 112 594 413 Ft

Helyi fejlesztések, projektek
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Mártély

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Nagyér

Nagyér

Csongrád 04. választókerületben elért eredmények



Tisztelt Nagyéri 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás bőví
tése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a csa
ládtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a nagyériek 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígé
retek fedezetét csak az elvégzett munka 
teremti meg. Márpedig Nagyér fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület



Nagyér

Tisztelt Nagyéri 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

db

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Nagyér)

226 452

–49%

0

40

80

120

160

200 185 161

78 311

A közös önkormányzati 
hivatal települései 

2017 decemberében új 
körzeti megbízotti 

gépjárművet kaptak.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása NAGYÉREN

2,50%
15,19%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

20182010

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000



Nagyér

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Nagyérnek nem volt adóssága, 
ezért a kormány 

20 000 000 Ft 
támogatásban részesítette.

Nagyért a kormány 

18 300 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Nagyéren  
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Nagyér, család)

2010
2017

Összesen:  
2 346 960 Ft

0

135

2010

2017

INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Nagyér

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Túraútvonal és kilátó
A megnyert támogatásból 
három tanösvényt alakítanak 
ki, ahol tájékoztató táblákat, 
pihenőhelyeket helyeznek el,  
és egy kilátót is építenek.
Költség: 128 223 900 Ft

Panzió fejlesztése
A támogatási összegből a Zöld 
Béka Panzió fűtéskorszerűsítését, 
ivóvíz-gerinchálózat összekötését, 
és egy fóliaház építését 
valósították meg.
Költség: 20 000 000 Ft

 
Agroturisztikai 
bemutatóközpont
A projekt keretén belül felújításra 
került egy belterületi ingatlan,  
ahol kialakítottak egy valódi  
falusi portát. 
Költség: 32 000 000 Ft

 
Művelődési ház 
felújítása
A támogatásnak köszönhetően 
Nagyér Község Önkormányzata  
a településen található művelő-
dési ház épületét újította fel. 
Költség: 6 554 471

Útfelújítás
Nagyér Község Önkormányzata 
a kapott támogatást belterületi 
utcák felújítására használta fel.
Költség: 10 000 000 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Nagyér

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Nagyér

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Nagylak

Nagylak

Csongrád 04. választókerületben elért eredmények 



Tisztelt Nagylaki    
Választópolgár!

 

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak 
az elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló 
az  országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, 
a családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti a nagylakiak 
javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígéretek 
fedezetét csak az elvégzett munka teremti meg. 
Márpedig Nagylak fejlesztéséhez alaposan 
kidolgozott terveink vannak a  következő négy 
esztendőre is. Kérem, szavazatával támogassa 
Ön is a lendületes felzárkózás és gyarapodás 
programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Nagylaki    
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása NAGYLAKON

3,02%
13,37%

január

20182010

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000

20182010



Nagylak

Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Nagylaknak nem volt adóssága, 
ezért a kormány  

19 980 000 Ft 
támogatásban részesítette.

Nagylakot  a kormány 

12 230 000 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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250Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Nagylakon 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Nagylak, család)

Összesen:  
3 609 304 Ft
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INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer



Nagylak

Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Útfelújítás
A kapott támogatásból belterületi 
utak kerültek felújításra  
a településen.
Költség: 11 122 795 Ft

Templom építése
A kapott támogatásokból  
a településen megépült a Szent lélek-
templom.
Költség: 65 000 000 Ft

Elkerülő út 
A 4451-es számú főút szélesítése 
és csapadékvíz-elvezetése 
történik meg, valamint új 
nyomvonal kiépítése, amely 
Nagylakot elkerüli. 
Költség: 4 000 000 000 Ft

Önkormányzati 
épületek felújítása
Megtörtént a művelődési ház 
teljes tetőhéjazatának cseréje  
a vízelvezető rendszer cseréjével 
együtt, valamint a belső 
helyiségek felújítása.
Költség: 60 000 000 Ft

A polgármesteri hivatal 
nyílászárócseréje, 
fűtéskorszerűsítése, elektromos 
rendszerének felújítása történik 
meg Nagylakon. 
Költség: 38 565 236 Ft

Kamerarendszer
Huszonhét kamera került 
telepítésre a művelődési házban, 
és az önkormányzat épületében 
riasztórendszert telepítettek. 
Költség: 9 986 327 Ft

Helyi fejlesztések, projektek



Nagylak

Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Nagylak

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.



Óföldeák

Óföldeák
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Tisztelt Óföldeáki 
Választópolgár!

Új választásokhoz közeledünk. Itt az ideje, 
hogy az Ön képviselőjeként számot adjak az 
elmúlt négy évben végzett munkámról. 
A kezében tartott képviselői beszámoló az 
országos eredmények – a foglalkoztatás 
bővítése, a bérek és a nyugdíjak emelése, a 
családtámogatás és a mindennapi biztonság 
megerősítése – mellett áttekinti az óföldeá
kiak javát szolgáló helyi fejlesztéseket is.
Hiszek abban, hogy a jövőre vonatkozó ígére
tek fedezetét csak az elvégzett munka teremti 
meg. Márpedig Óföldeák fejlesztéséhez 
alaposan kidolgozott terveink vannak a követ
kező négy esztendőre is. Kérem, szavazatával 
támogassa Ön is a lendületes felzárkózás és 
gyarapodás programját!

Lázár János
országgyűlési képviselő,

csongrád 04 . választókerület
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Tisztelt Óföldeáki 
Választópolgár!

Közbiztonság

HELYREÁLLÍTOTTUK  
A KÖZRENDET
A rendőrség létszámát 7100 fővel növel-
tük, így ma már minden településen 
ál landó rendőri jelenlét van. Életpálya-
modellt vezettünk be és 50 százalékos 
béremelést hajtottunk végre. A „három 
csapás” bevezetésével, valamint a bünte-
tőjogi törvények szigoríttatásával jelentős 
mértékben növeltük a közbiztonságot.

2010 (db)

2010 (db)

2010

ezer

2017 (db)

2017 (db)

2017

447 186

Regisztrált bűncselekmények száma  
(országos adat)

Lopások száma
(országos adat)

Lopások száma
(Óföldeák)

226 452

–49%
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Az önkormányzat  
2017 decemberében új  

körzeti megbízotti 
gépjárművet kapott.

A településen 12 térfigyelő 
kamera működik.

db
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Munkanélküliség
CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG 
Ma már 750 ezer fővel többen dolgoznak, mint a szo-
cialisták idején. Mi segély helyett munkát adunk, így 
mindenki dolgozhat, aki akar. A Munkahelyvédelmi 
Akcióterv több mint 916 ezer ember munkahelyét men-
tette meg, és 590 milliárd forintot hagyott a magyar 
vállalkozásoknál. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG
alakulása ÓFÖLDEÁKON

4,03%
16,53%

január

1  2010 II. negyedévében a kormányváltás idején a munkanélküliségi ráta 11,2% volt. A viszonyítás azért történt a 2010. januári adathoz, 
mert a helyi, települési adatok is ezt a viszonyítási idősávot használják. 2010 egészét tekintve a munkanélküliségi ráta 11,2%.

A MINIMÁLBÉR ALAKULÁSA
(országos adat)

138 000 Ft
73 500 Ft2010

2018

A MUNKA NÉLKÜLISÉG
alakulása (országos adat)

2010. I. 
negyedév1

2017. IV. 
negyedév

481 000
11,8%

3,8%
175 000

20182010
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Települési támogatások
Magyarország felvirágoztatása csak a magyar települések 
fejlődésével történhet meg. Megteremtettük a munkába 
járás feltételeit a vidéki infrastruktúra fejlesztése révén, 
megerősítettük a háziorvosi rendszert, növeltük az óvodai 
és bölcsődei férőhelyek számát, és megkezdtünk egy 
egész országra kiterjedő iskolafejlesztési programot.

Óföldeáknak nem volt 
adóssága, ezért a kormány 

13 000 000 Ft 
támogatásban részesítette.

Óföldeákot a kormány 

25 072 571 Ft 
települési működési 

támogatásban részesítette.
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25Családtámogatás
EMELKEDŐ CSALÁDTÁMOGATÁSOK
A családi adókedvezménynek, valamint a rezsicsökkentésnek 
köszönhetően több mint 3100 milliárd forint maradt a csalá-
doknál. Megőriztük a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot  
és 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapott minden nyugdíjas. 
A Nők 40 program 200 ezer nő korai nyugdíjazását tette lehetővé. 

Óföldeákon 
minden rászoruló 
gyermeket ingyenes 
tankönyvvel és 
ingyenes étkezéssel 
segítünk.

INGYENES TANKÖNYV
(országos adat, fő)

TÜZELŐANYAG-TÁMOGATÁS
(Óföldeák, család)

2010
2017

Összesen:  
2 311 400 Ft
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INGYENES GYERMEKÉTKEZÉS
(országos adat, fő)

92 ezer
454 ezer

2018

2010

1 millió 
18 ezer

518 ezer
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Vállalkozásfejlesztés
A 670 ezer KKV megerősítése érdekében az 
uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre 
fordítjuk, támogatjuk a beszállítóvá válást, 
növekedési hitelprogramot dolgoztunk ki, 
csökkentettük a társasági adót (9%-ra) és 
a kisvállalkozási adót (13%-ra), emellett 
olcsóbbá és gyorsabbá tettük a közigazga-
tási ügyintézést.

* Forrás: Széchenyi 2020

A makói járásba ez idáig

2,8 milliárd 
forint 
támogatás érkezett 
munkahelyek teremtésére, 
bővítésére és megtartására.*
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Útfelújítás
A településen több utca 
útburkolata is felújításra került.  
Költség: 14 500 000 Ft 

Helyi fejlesztések, projektek

 
Önkormányzati 
épületek felújítása
További felújítási munkálatokat 
végeztek az önkormányzat 
épületén, valamint az orvosi 
rendelő is megújult.
Költség: 8 000 000 Ft

Kamerarendszer 
A település forgalmasabb pontjain 
összesen 12 db térfigyelő kamerát 
szereltek fel. 
Költség: 3 016 734 Ft

Idősek otthona
A projekt keretében teljes 
energetikai felújításon esik át  
a Návay Aranka Idősek Otthona.
Költség: 123 581 414 Ft

 
Energetikai 
fejlesztések
Folyamatban van a polgármesteri 
hivatal és az emlékház energetikai 
felújítása.
Költség: 48 074 394 Ft 

Községháza
Felújították a polgármesteri 
hivatal épületét, új nyílászárókat, 
szigetelést, padlóburkolatot 
kapott, és festésre is sor került. 
Költség: 10 000 000 Ft
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Parlamenti munkásság

KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
ELUTASÍTÁSA 
Közös munkával megőriztük Magyarország szuverenitá-
sát és nem hagytuk, hogy Brüsszel illegális bevándorlók 
százezreit kényszerítse ránk. Az illegális migránsok elleni 
küzdelem során magam kezdeményeztem, hogy a Kor-
mány kereset benyújtásával, jogi eszközökkel is szembe-
forduljon a kötelezető betelepítési kvótával. Továbbra is 
célunk az ország és a magyar emberek biztonságának 
védelme, ennek érdekében szükséges erélyes fellépésemre 
a jövőben is számíthatnak választókerületem lakói. Nem  
hagyjuk, hogy Magyarország egyetlenegy településére is 
illegális bevándorlókat telepítsenek. 

GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB 
KÖZLEKEDÉS
Országgyűlési képviselőként számomra a legfontosabb  
a választókerületemben élők biztonsága, valamint a térség 
gazdasági életének fellendítése. Az M43 autópálya befe-
jezésével és a 47. számú főút felújításával a térség köz-
lekedési összeköttetéseit új szintre emeltük, a vásárhelyi 
elkerülő átadása után pedig napi 20 ezer járművel csökken 
a város forgalmi terhelése.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program részeként 160 milliárd forintot  
hoztunk a térségbe, ami a közintézmények megújulá-
sával, a Békéscsaba–Szeged-vasútvonal fejlesztésével és  
a Szeged re menő tram-train megépítésével teszi jobbá az 
itteni polgárok és vállalkozások életét.

SIKERES FÖLDOSZTÁS
Új lehetőséghez juttattuk az ország gazdálkodóit a „Földet  
a gazdáknak” programban 30 ezer gazdának eladott 
200 ezer hektár termőfölddel. Közbenjárásomra ezzel  
az eséllyel a kárpótlási jegyek tulajdonosai is élhettek.  

2014 és 2018 között 450 
alkalommal szólaltam fel az 
Országgyűlésben. Képviselőként 
és miniszterként 123 parlamenti 
indítványt tettem önállóan 
vagy képviselőtársaimmal 
közösen.
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Az intézkedéseknek köszönhetően a választókerületem-
ben mintegy 5500 hektár földet kaptak a helyi gazdák.  
A programból befolyt mintegy 270 milliárd forint bevételt tel-
jes egészében államadósság csökkentésre használtuk fel.

INGYENES ÉS GYORSABB 
KÖZMŰCSATLAKOZÁS 
Ingyenessé, gyorsabbá és egyszerűbbé tettük a közművek 
bekötését, ami számottevő segítséget jelent a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak. A kistelepülések és tanyák 
lakói azonban nemcsak a közműbekötésekben részesültek, 
hanem javaslatomra a szolgáltatókkal kötött külön megál-
lapodás is garantálja a megfelelő víziközmű-ellátásukat.

MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Magam kezdeményeztem a Mezőhegyesi Ménesbirtok 
állami tulajdonba való visszakerülését és nagy ívű 
fejlesztését. Célunk, hogy a helyi és határon túli magyar 
családok számára új munkahelyeket teremtsünk és a 
ménesbirtokot Magyarország egyik jövőbeni legjobb és 
legerősebb agrárvállalkozásává tegyük.

NEMZETI ÉRDEKEINKET A HATÁROKON  
TÚL IS MEGVÉDJÜK
Meggyőződésem, hogy nemzeti érdekeinket bárhol, bárki-
vel szemben meg kell védenünk. A Csíki Sör határozott fel-
lépésemre felvállalt ügye bizonyítja: még egy határon túli 
magyar vállalatot is sikerrel meg tudunk óvni a multinacio-
nális cégek törekvéseitől.

HADIÖZVEGYEK ÉS HADIÁRVÁK 
KÁRPÓTLÁSA
A kommunizmus bukása után egy emberöltővel nem tűr-
het tük el, hogy tovább éljen a diktatúra háborús özvegyek 
és árvák ellen elkövetett megtorlása. Kezdeményezésemre 
ma már 75 ezer, a második világháborúban a hazának hősi 
halottal áldozó család tagjai részesülnek havi 8810 forint 
hadigondozási ellátásban, ami a közeljövőben 10 ezer 
forintra nő.

TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉNEK
Büszke vagyok arra, hogy megyénkben megvolt az igény 
és az erő is arra, hogy a Trianonban megcsonkított, majd 
megszüntetett Csanád megye, az identitásának helyreállí-
tása érdekében visszakapja régi nevét és történeti öröksé-
gének méltóságát. Ennek köszönhetően 2020. június 4-től 
megyénket Csongrád-Csanád megyének hívjuk.

EMBERKÖZPONTÚ ÁLLAMI 
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk egy olyan állam létrehozása, ami élvezi az emberek 
bizalmát, valamint segíti a polgárok és a vállalkozások 
boldogulását. A közigazgatás ügyfélközpontúvá tétele,  
a 270 kormányablakban a gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb 
vagy ingyenes ügyintézés megteremtése olyan közös 
sikerünk, amelynek révén minden polgár és vállalkozás 
életét könnyebbé sikerült tennünk.

„…a legfontosabb a választó-
kerületemben élők biztonsága, 

valamint a térség gazdasági 
életének fellendítése. Az M43 

autópálya befejezésével és a 47. 
számú főút felújításával a térség 

közlekedési összekötte téseit  
új szintre emeltük.”



Óföldeák

A választókerület 
eredményei 

BEFEJEZŐDÖTT FEJLESZTÉSEK

177 fejlesztés

45,1 Mrd Ft
FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

163 fejlesztés

185,6 Mrd Ft
ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

98 pályázat

6,8 Mrd Ft

Kitüntetés számomra, hogy a szülőföldem országgyűlési képviselője 
lehetek. Tizenhat éve végzem ezt a munkát és ez idő alatt sok 
mindent értünk el együtt. Az elért eredmények elsősorban biztatást 
jelentenek számomra. Ha folytatjuk a közös munkát, olyasmit 
érhetünk el, amit az itt élők 100 éve nem tapasztaltak: több évtizednyi 
töretlen fejlődést, valódi felzárkózást Magyarország szerencsésebb 
sorsú vidékeihez.

A Csongrád megyei 4. számú választókerület 
három járásához 19 település tartozik, ahol 

több mint 100 ezer ember él.




