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2020 évi tevékenységek és eredmények 

 

Az Önök megtisztelő döntése nyomán a 2019 évi helyi önkormányzati választásokon immáron 6. éve 

lehetek településünk képviselője. 

 

Az alap képviselői feladataim ellátása mellett két képviselőtársammal közösen az Ügyrendi Bizottság 

munkájában veszek részt elnökként. 

 

A vírushelyzet miatt nehéz időszak van mögöttünk - és vár még ránk -, mely nehezítette a 

képviselőtestület működését. Fel kellett függesztenünk a személyes együttműködést hosszabb időre és 

több olyan feladattal kellett foglalkoznunk, ami nem volt tervezett. Ilyenek voltak az óvodával és 

bölcsödével kapcsolatos feladatok és döntések, valamint a település védelmi intézkedései. Le kellett 

mondanunk a legtöbb rendezvényt, mely döntéseket a kormány intézkedéseivel igyekeztünk 

szinkronban tartani. Mindez sajnos nehezítette a falu fejlesztésével és igazgatásával kapcsolatos 

terveinket és törekvéseinket. 

 

Értékelésemet alapvetően 3 részre bontanám: 

 

1. Gazdasági eredmények 

 

Az elmúlt közel egy évben több beruházás történt településünkön, mely legtöbb esetben pályázatok 

elnyerésével valósulhatott meg. A beruházások jellemzően sikeresek voltak, amelyre büszkék vagyunk. 

Érkeztek észrevételek a beruházások módjával és minőségével, valamint a helyreállítási munkákkal 

kapcsolatosan, amelyek több esetben jogosnak vélek. A jövőben ezekre kiemelt figyelmet fogok 

fordítani! 

A falu „pénztárcája” jelentős plusszal áll, melyhez jelentősen hozzájárult a kővágói telkek 

értékesítéséből származó bevétel is, valamint nagy eredmény a kintlévőségeink jelentős csökkentése. 

Igyekeztem a bevételeket és kiadásokat figyelemmel kísérni, és megtenni az észrevételeimet. 

 

2. Szociális eredmények 

 

A falu tekintetében rendkívül kiemelt terület, mely fontos meghatározója a falu képének, 

megítélésének és élhetőségének. A szociális kapcsolatok fontosságát és esetleges hiányának rossz 

érzését ebben a helyzetben nem kell ecsetelnem. 

Ezen a területen ebben az évben sajnos nem túl sokat tudtam tenni. 

A testületi döntéseim főként inkább a biztonság megőrzésére irányultak, ami hátráltatta a kapcsolatok, 

közös munkák és rendezvények szervezésének lehetőségét. 
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3. Szellemi eredmények 

 

Képviselőként nem kötelességem és munkavégzésemnek nem feltétele az állam és a közigazgatás 

működésének mély ismerete. Mégis meg kell vallanom, hogy egyre- és egyre mélyebben kellett és kell 

megismernem az önkormányzat a hivatal az újjáalakult hatóságok és ellenőrző szervek működését, 

felelősség és hatáskörét, hogy döntéseimet hozzám mérten a legjobb minőségben hozzam meg. Ez a 

fajta közigazgatási (ön)képzés nagyon nehéz és időigényes, sok munkával jár. Oktatáson nem veszünk 

részt, mindenki ismerje meg „ahogy tudja”…   …igyekeztem.  

Legfőbb eredményemnek tartom mindezek mellett, hogy próbáltam egy új szemléletet bevinni a 

testület munkájába. Ilyenek voltak a „több nézőpontos vizsgálat”, a „folyamatorientált működés”, az 

„projekt alapú tervezés”, az „erőforrásgazdálkodás” és „érzelgősségmentes objektív döntéshozatali 

folyamat”, amelyekből szerettem volna beültetni néhányat a testület munkájába, illetve erősíteni 

azokat. Ezek a szemléleti eszközök nem a közigazgatási rendszer erősségei, hanem inkább a bizonyított 

vállalkozói világból jönnek, de én ebben hiszek, hogy ez tud segítségünkre lenni céljaink elérésében. 

Néhány elemében talán értem el változást, amire nagyon büszke vagyok, de még nagyon sok 

lehetőséget látok ezen a területen, és folytatni fogom a munkát. 

 

A fent leírtak nem teljesek sem a tetteim, sem az érzéseim tekintetében, de lényeget úgy hiszem 

mutatja. 

Remélem, hogy munkám továbbra is segíti falunk fejlődését és az Önök megelégedésére válik! 

 

Megköszönöm képviselőtársaimnak, a bizottság tagjainak, a Hivatal dolgozóinak, Aljegyző és Jegyző 

asszonyoknak és Polgármester Úrnak kitartó munkájukat!  
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