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2021 évi tevékenységek és eredmények
Az Önök megtisztelő döntése nyomán a 2019 évi helyi önkormányzati választásokon immáron 7. éve
lehetek településünk képviselője.
Az alap képviselői feladataim ellátása mellett két képviselőtársammal közösen az Ügyrendi Bizottság
munkájában veszek részt elnökként.
A vírushelyzet miatt ebben az évben is nehéz időszak van mögöttünk - és vár még ránk -, mely
nehezítette a képviselőtestület működését. Az első felében a rendkívüli helyzet miatt nem voltak
személyes találkozóink és üléseink, ami aztán júniustól feloldódott. Az évben - most is mint korábban –
több rendezvény elhalasztása mellett kellett döntenünk, amit próbáltunk az állami intézkedésekkel
szinkronban tartani.
Beszámolómat most is mint az előző évben 3 részre bontanám:
1. Gazdasági eredmények
Ebben az évben is több beruházás, nagyobb karbantartás/javítás fejlesztés és fejlesztés előkészítés
történt településünkön, melyek jellemzően pályázatok elnyerésével valósultak, valósulhatnak meg. Az
eredményekre azt gondolom büszkék lehetünk.
A falu „pénztárcája” jelentős mértékben lecsökkent (beruházási tartalék, fejlesztési lap), ami a fenti
megvalósult beruházások miatt történt, de ennek tudatában cselekedtünk.
A következő hónapokban a szükséges forrásokat nagyon korlátozott darabszámban a Kővágó telkek
további értékesítése tudja biztosítani, amelyet idén 6 új telek értékesítésével korlátoztunk be.
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 továbbra is kiemelten kellene kezelni.
Nagy öröm számomra, hogy jól sikerült a 2. vágta is, ez jó dolog, és köszönet érte a szervezőknek.
Volt továbbá néhány klasszikus és tradicionális rendezvényünk, amelyek jól sikerültek és örömmel
töltötte el a résztvevőket, azonban sajnos nagyon kevés falulakót mozgatnak meg ezek az alkalmak
(van kivétel).
A központi rendezvényeken kívül nagyon hiányolom a kisebb-közepes méretű események, alkalmak
szervezését, elterjedését. Nem csak az érdeklődés hagyott alább, hanem a társadalmi szerepvállalás
felelőssége is a lakosság körében. Ez véleményem szerint jövőnk egyik legnagyobb problémája lehet,
így tényleg foglalkoznunk kell vele.
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3. Szellemi eredmények
Ugyancsak visszautalok korábbi beszámolómra, melyben kifejtem, hogy milyen nehézségekkel jár a
közigazgatás ismerése, a törvények, szabályok, szervezetek változásának lekövetése, ügyrendi
feladatok ellátása. Idén is igyekeztem… (4 testületi, 3 rendkívüli, 4 bizottsági ülésen, 5 rendezvényen
vettem részt júniustól, az előkészületekkel, a felkészülésekkel, telefonálással és kutatómunkával
összesen kb. ~ 100 órában)
Az önkormányzat működésében 2020-ban és idén is komolyabb változásokat vártam, mivel funkcióban
és méretben is nagyot változott településünk, és ehhez elengedhetetlen a folyamatos fejlődés.
Igyekeztem jelezni, kimutatni ennek fontosságát és szükségességét, de ebben nem sikerült érdemi
változást elérnem azt gondolom. Szorgalmaztam az erőforrásaink bővítését (falugazda, karbantartó)
hogy az aktuális beruházások koordinálása mellett maradjon kapacitás a kisebb de fontos dolgokra is.
Sok olyan igény és gondolat maradt a kosárban, amelyek értékesek és hasznosak lettek volna, de
„most (?)nem volt időnk rá”. A tucatnyi igényelt kényelmi szolgáltatás (zöldhulladék, ágdarálás,
veszélyes hulladék, síkosság-mentesítés, karbantartások, szerelések, fűnyírás, tisztítás, bejárások,
interaktív kommunikáció…) koordinációt, feladatot és felelősségvállalást igényel, amire nincs elegendő
erőforrás ma, így csak részben, vagy meg sem valósulnak! Szükségesnek tartom az Önkormányzat
szervezeti és logikai működésének fejlesztését, de ezt a testület többsége nem látja így.
Szükségesnek látom a kommunikáció erősítését, a „kötelező” tájékoztatás mellett hiányolom a
széleskörű informális és az interaktív (pábeszéd alapú) tájékoztatást.
Tisztában vagyok azzal, hogy ezek a fejlesztések költségekkel járnak, de megéri, és csak ebben látom az
előre vezető utat.
A fent leírtak nem teljesek sem a tetteim, sem az érzéseim tekintetében, de lényeget úgy hiszem
mutatja.
Megköszönöm képviselőtársaimnak, a bizottság tagjainak, a Hivatal dolgozóinak, Aljegyző és Jegyző
asszonyoknak és Polgármester Úrnak kitartó munkájukat!
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