Tisztelt kaposváriak!
Jurmann Béla 65 éves nyugdíjas vállalkozó vagyok, a Panellakók Érdekvédelmi
Közösségének elnöke, a demokratikus baloldal közös képviselőjelöltje a 4. számú választókerületben. Célom az itt élők elvárásait a legmesszebbmenőkig figyelembe véve, érdekeiket szem előtt tartva egy barátságosabb, komfortosabb,
21. századi lakókörnyezet megvalósításáért dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Választókerületünk tipikusan lakótelep jellegű, így a belső közösségi terek helyzetének, állapota, minősége jelentősen befolyásolhatja az ott élők komfortérzetét,
hangulatát. Itt készült el a város első két úgynevezett „mintalakótelep” projektje,
ami magában foglalta e terek újratervezését és kivitelezését. Ennek folytatására
várnak azok a kisközösségek, akik a fenti programból kimaradtak: a Nemzetőr
sor, a Honvéd, Damjanich, Füredi, Petőfi, Honvéd utcák környékének lakói.
Fontos feladat lenne a lakóépületek állapotfelmérése is. Ennek alapján átfogó
képet lehetne kapni a lakóépületek jelenlegi helyzetéről. Ilyennel a város nem
rendelkezik, pedig ez alapja lehetne a célirányos munkák tervezésének, kivitelezésének, a panelprogram folytatásának. Más természetű, ám hasonló jelentőségű probléma a Tüskevári vasúti kereszteződés, a város egyik legforgalmasabb
csomópontja, mely vészhelyzetek sokaságát produkálja naponta. Ennek mielőbbi
megoldása, pl. lámpás forgalomszabályozás kialakítása a legsürgetőbb feladatok
egyike.
Újra kellene szabályozni a vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjét. Ahogy máshol
a városban, itt is sok olyan egység üzemel, amely a környéken lakók nyugodt pihenését zavarja. Ezt természetesen a fiatalok, a kikapcsolódni vágyók kulturált
szórakozására, sportolására alkalmas helyek létesítésével együtt kell megoldani.
A lakossági közszolgáltatásokkal kapcsolatos napi problémák folyamatos kezelése, hogy egy még jobb színvonalú és ellenőrizhető közszolgáltatási rendszer
működjön városunkban. Mindezekre sürgős megoldásokat várnak a lakóközösségek tagjai.
A körzetben lévő lakók egyéni vagy közösségi érdekeinek képviselete nem egyszeri próbatétel. Folyamatos jelenlétet, állandó kapcsolatot és együttműködési
készséget igényel. Ebben számíthatnak rám, ha támogatják programomat: közös
jövőnkért, Kaposvárért!
Kérem, osszák meg velem kérdéseiket, gondjaikat:
bela.jurmann@t-online.hu
Elérhetők vagyunk a Facebookon: https://www.facebook.com/kaposvarert
Várom Önöket fórumomon:
2014.09.30.17.30 Kaposvár, Rákóczi Ferenc Tagiskola
2014.10.09.17.30 Kaposvár, Honvéd utcai Tagiskola
Vendégünk: Kováts Imre, a demokratikus összefogás polgármesterjelöltje

