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Ez az év sajnos megint a Covid-19 járvánnyal indult, amely nagymértékben befolyásolta mind 
a lakosság életét mind a képviselői munkát. Sok olyan megoldandó probléma adódott, amely 
személyes jelenlétet igényelt volna. A testületi ülések hiánya nehezítette munkánkat, hiszen a 
személyes jelenlét során tudjuk ütköztetni érveinket, álláspontunkat. Ennek ellenére a 
képviselői munka nem állt le hiszen Polgármester Úr minden döntésre váró ügyről, feladatról e 
mailben tájékoztatta a képviselőket, illetve kikérte álláspontjukat, véleményüket. A vészhelyzet 
elmúlása után rendszeresen részt vettem a testületi üléseken. 

A hozzám forduló lakosok bejelentéseit, kéréseit, észrevételeit továbbítottam az abban illetékes 
hivatali dolgozók, illetve a Polgármester Úr felé. Egy ilyen lakossági bejelentés során sikerült 
egy krízishelyzetben lévő lakónak 24 órán belül gyors segítséget nyújtanunk a hivatal 
dolgozóival közösen. 

Ismét több pályázati kiíráson sikeresen pályáztunk. A Magyar Falu program pályázatának 
köszönhetően elkezdődött a hivatal épületének korszerűsítése, bővítése. Folytatódott több utca 
szilárd útburkolatának készítése. Orvosi műszerek beszerzésére került sor. Idősek digitális 
oktatását is folytatni tudjuk, ahol az érintő képernyő rejtelmeinek megismeréséhez tableteket 
vásároltunk. 

Elkészült a Művelődési ház felújításának második szakasza a nagyterem teljes felújítással 
valamint a nyugdíjas klub által használt helyiségek komfortosabbá tételével új vizesblokk és 
minikonyha kialakításával. Kommunális eszközökre is pályáztunk aminek keretén belül több 
olyan eszközt sikerült vásárolni ami település szebbé tételét teszi lehetővé pl: nagyteljesítményű 
ágaprító gép, fűnyíró kistraktor. 

Úgyszintén elkészült a mini bölcsőde kettő a Pestmegye által kiírt pályázat keretében. 

Önerős beruházás keretében elkészült a Csokonai utca vízátvezető árka. 

A pályázatok önerejét a Kővágó telkek értékesítéséből befolyt bevételből tudtuk finanszírozni. 
Minden beruházás a település fejlődését és korszerűsítését támogatja. Ahhoz, hogy a 
továbbiakban is folytatni tudjuk a falu fejlődésének elősegítését a Kővágó területén újabb utca 
telkei kerültek meghirdetésre eladásra. A feloldásoknak köszönhetően megrendezésre 
kerülhetett a második Vácdukai vágta és vágtán belül a falunap, a 21. szüreti felvonulás, 
valamint családi nap és futóverseny egybekötve a Brunszvik Teréz emlékünnepséggel. Az 
idősekről sem feledkeztünk meg minden 65 év felettit meghívtunk egy vidám délutánra. 
Minden rendezvényen szervezőként vettem részt.  

Megtartásra került az éves közmeghallgatás, ahol a település lakói mondhatták el 
észrevételeiket, tehettek fel kérdéseket. 

Alpolgármesterként helyettesítettem Polgármester Urat szabadságolása idején. 
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