
 

2. Jakab Miklós 

független képviselőjelölt  

 
 

 
Tisztelt zirci lakosok!  

 

Ezúton szeretnék értesíteni mindenkit, hogy többek bátorítására 

elindultam az októberi választásokon független polgármesteri és 

képviselői jelöltként.  

 

Röviden rólam: Jakab Miklós vagyok, Zircen születtem, 

1978.10.29-én.  

 

A zirci helyijárat sofőrjeként ismerhetnek a zirciek. Munkám során nagyon sok emberrel 

beszélgetek, időssel és fiatallal egyaránt. Mindenkit nagyon elszomorít , hogy a városban nem 

történik semmilyen fejlesztés és erre a mostani vezetőségtől nem látnak megoldást. Úgy vélem 

nem a lakosság érdekeit figyelembe véve történtek munkálatok és ezzel rengeteg pénzt költöttek 

feleslegesen, például a Rákóczi tér, vagy az utcákban lévő aszfalt foltozgatásokra.  

Feladatomnak érezném munkahelyek megteremtését, hogy ne kelljen annyi zirci lakosnak ingázni 

nap mint nap, ezáltal több idő jutna a családjukra. Terveim közt szerepelne egy aldi, vagy lidl 

vezetőséggel való egyeztetés zirci üzlet esetleges nyitásához, ezáltal is munkahelyeket teremtve a 

lakosságnak. A Rákóczi tér rendbetételét,- amire rengeteg pénzt költött a város- is fontos 

feladatnak tartanám. (Betonfalak lefestése, játszótér újra gondolása, hajléktalan probléma 

megoldása) A zirci lakossággal közösen szeretnék megvalósítani 2-3 olyan fesztivált amiből 

hagyomány is lehetne.  

A Som utca környékére jó lenne egy játszótér, mert meglátásom szerint sok kisgyermekes 

családnak lenne rá igénye.  

Ami még nagy probléma az a vízelvezetés. Fontos lenne a vizes árkok kipucolása , szükség esetén 

a vízelvezető csövek cseréje, amit akár pályázat útján is meg lehetne valósítani.  

Azt javaslom , váltsuk le a mostani vezetőket! Mindet!  

Építsünk fel egy új, ütőképes csapatot. Tenni akarásban és elhivatottságban nem lesz hiány. Én 

hiszek abban hogy együtt nagy dolgokra lennénk képesek. Fogjunk össze Zirciek és formáljuk 

olyanra a szeretett városunkat, ahová jó tartozni és haza térni, tudván hogy ezt mi közösen hoztuk 

össze.  

Polgármesteri megválasztásom esetén felajánlom a fizetésem 10%-át mandátumom lejártáig a 

lakosság által megszavazott programokra, pl gyermeknap , vagy egyéb rendezvények. Ha 

képviselőnek választanak meg, szintén 10% ajánlok fel ezekre a célokra Remélem sok embernek 

sikerül elnyernem a bizalmát és október 13.-án megtörténik a mostani városvezetés leváltása.  

Tegyünk együtt egy Új és élhetőbb városért, a mi városunkért, Zircért.  

 

Köszönöm Jakab Miklós  

Független polgármester és képviselő jelölt 


