Képviselői beszámoló 2021
Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg hogy a hagyományoktól eltérően más oldalról közelítsem meg a
beszámolómat. Elöljáróban annyit, ebben az évben is azon dolgoztunk, hogy a
település fejlődjön és használjunk ki minden lehetőséget az állam által
támogatott pályázatokkal. Én is felsorolhatnám, hogy milyen változásokon ment
át a település. Intézmények, utak felújítása, programok szervezése, fiatalok és
idősek támogatása. Ki mondaná erre, hogy nem szeretné? Senki!!! Én sem.
Örülök a fejlődésnek ezt fontos leszögeznem mert még úgy tűnhetek, hogy a
fejlődés kerékkötője vagyok. Erről szó sincs! Ahogy többször kifejtettem a „nagy
dolgok” nem a mi asztalunknál dőlnek el. Hiába szeretnék én iskolát vagy szép
felújított művelődési házat, ha azt az állam nem támogatja. Ezek a történések
tőlünk függetlenül is megvalósulnak. (Persze a megfelelő pályázatokat be kell
hozzá nyújtani.)
Ahogy a választási ígéreteimben is olvashatták, én a kisebb volumenű
kezdeményezéseket érzem magaménak. Vissza kell nyúlnom a 2020-as évre is.
Újonnan megválasztott képviselőként hatalmas elánnal vetettem bele magam a
munkába. Abban az időben még rengeteg testületin kívüli egyeztetést
folytattunk. De valami változott. Jött egy ”új seprű”, aki sok mindent nem tudott,
nem értett, de tanulni és fejlődni szeretett volna. Ekkor jöttek a kérdéseim. Soksok kérdés. Egyre inkább azt vettem észre, hogy ezek nem várt kérdések, többek
számára kínos és nem is baj, ha nem válaszolnak rá. Hát így jutottunk el oda hogy
a mai napon a testületben az ”új seprű” kirekesztve érzi magát, mert nem úgy
seper ahogy az megmondták neki. Persze számos variáció ütötte fel a fejét. Pl.:
Beépült személy az ellenség támogatásával!  Stb.!!!
Azt gondolom, hogy ezt a téves vélekedést csak az általam megélt
konfliktusok és kudarcok megismertetésével tudom eloszlatni. (Aki nézi az online
közvetítéseket az már láthatta, hogy miről beszélek.)
Szedjük sorba a teljesség igénye nélkül (Lehet, hogy vannak benne tavalyi
esetek is):
1,: Kultúrház felújítás. Az anyag átnézése után több ”extra magas” tétellel
szembesültem m2 árak tekintetében. Mobil wc kihelyezés több darab sok
ürítéssel stb. Tartalékkeret kimaxolása, sőt plusz költségkeret megállapítása.
(Minden beruházásnál ”fel kell” használni, ez van.)
2,: Óvodai fa kivágása. Az összeg félelmetesen magas, de ugye 500ezer forint
alatt van, így saját jogkörben születik döntés róla.

3,: Bacsahegyi utca felújítás. Kértem hogy a ”kék padok” mellé helyezzünk ki egy
ülésre is használható alkalmatosságot. Képes, árral ellátott tájékoztatót küldtem
róla. Sajnos nem valósult meg. Az építési törmelék egy kupaca a mai napig nem
lett elszállítva, többször jeleztem aljegyző asszonynak. Sajnos nem történt meg.
4,: Kezdeményeztem egy lakossági összefogást, saját készítésű kukák
kihelyezésére a testületnél. Sajnos nem történt meg.
5,: A régi játszótér elemeit fel szerettem volna használni egy kis pihenő vagy
játszó kialakítására a Bacsahegyi-Kővágó területen. Sajnos nem történt meg!
6,: Kértem hogy a falu ezen végére kerüljön vissza az üveg gyűjtő. Sajnos nem
történt meg!
7,: Kértem a beígért Hársfa sori felhajtók újra aszfaltozását. Sajnos nem történt
meg!
8,: Kértem az óvoda bejárati ajtajának és lábazatának kijavítását. Sajnos nem
történt meg!
9,: Kértem évek óta hogy vegyünk fel karbantartó, falugondnokot a feladatok
ellátására. Nem történt meg!
10,: Kértem hogy rendezzük a főúti parkolást. (Látszat tevékenység történt.)
Nem történt meg!
11,: Képviselőtársammal megreformáltuk volna a civil szervezetek támogatását.
A szervezetek félrevezetésével mi váltunk ellenséggé, akik tenni akartunk értük!
Nem valósult meg!
12,: Képviselőtársam képviselői indítványa, amely az összeférhetetlenséget
zárná ki a falu életéből, elbukott. Sajnos nem történt meg!
13,: Polgármesteri szabadság törvényes tervezése. Sajnos nem történt meg!
14,: Képviselői vagyonnyilatkozatok kikérése. Március óta nem kaptam meg a
törvényben meghatározott keretek között, minden kötelező adattal. (Sok
település honlapján olvasható.) Sajnos nem történt meg!

15,: Terveim között szerepelt a turizmus fellendítése, akár önkormányzati
tulajdonú szálláshely, vendéglátás kiépítése!
Kérdezem, ha elfogynak az eladható telkek, miből fogja az önkormányzat
biztosítani az önrészt, milyen bevételei vannak az állami normatíván a
kommunális adón és az iparűzési adón kívül?
Ez csak pár példa!!!
Tisztelt Lakosok!
Más tollával én nem szeretnék ékeskedni! Az általam leírtak nem provokációk,
hanem a puszta valóság. Csak a rivaldafény, az intézményi átadáson történő
pózolások mind elnyomják az ilyen ”kis dolgokat” amiért én küzdök!
Szomorúan láttam, hogy a köz meghallgatáson 4 fő jelent meg az 1800 fős
településről. Persze erre azt a választ kapom, hogy akkor ezek szerint mindenki
jól érzi magát és mindent jól csinálunk, minden rendben van. Szomorú vagyok,
ha az emberek ingerküszöbét az általam leírtak el sem érik!
Felteszem a kérdést, érdemes-e küzdeni a ”piti” álmokért, amiket kitűztem
azért hogy Vácduka tényleg olyan település legyen: ”Ahol élni jó!”
Mindenkinek!!!
Köszönöm, ha elolvasta az általam írt Képviselői beszámolót!
Kérdés esetén állok rendelkezésére: +36706338305, valoczydani35@gmail.com
Maradok tisztelettel: Válóczy Dániel, képviselő

