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Tisztelt vácdukai választópolgárok! 
 
Megtiszteltetés számomra, hogy a 2018-as választásokon olyan mértékű bizalmat 
kaptam Önöktől mely kötelez arra, hogy ebben a részemről már 4. önkormányzati 
ciklusban is megfelelve az elvárásoknak személyem teljes tudását és tapasztalatát 
aktivizálva a település fejlődését és haladását szolgáljam. 
 
Jelenlegi beszámolóm a 2020-as évet is magában foglalja, mivel megromlott 
egészségi állapotom miatt néhány hónapig csak virtuálisan vettem részt a képviselői 
munkában, de szinte nem maradt ki testületi ülés, melyet ne követtem volna 
figyelemmel és véleményeztem a döntéseket. Erről természetesen folyamatosan 
információt kaptam. 
 
Szerencsére gyorsan felgyógyultam és azóta teljes erőbedobással dolgozom a 
folyamatban lévő fejlesztéseken és aktuális települési ügyek megoldásában. 
Amint az képviselőtársaim beszámolóiból is kitűnik, - Vácduka valóban igen 
lendületesen és dinamikusan fejlődik, köszönhetően a sok sikeres pályázatnak, 
melyek befogadásra leltek és ehhez számos területen nagyon sok pénzügyi 
támogatást kapunk.  
Ez a kivitelezés tekintetében is szakszerű és összehangolt munkát igényel a 
képviselőtestület tagjaitól és a fejlesztésekben segítségünkre lévő szakemberektől 
egyaránt. 
Testületi üléseken parázs viták is kerekednek ebből, ha gyorsan és jó döntéseket 
szeretnénk meghozni, mert speciális rálátásunk csak megfelelő szakértői gárda 
segítségével alakulhat ki. Ezért ha olyan jellegű döntéshozatali téma adódik, - inkább 
körül járjuk még a témát, hogy mindenképpen a legtakarékosabb, legcélravezetőbb 
és a leghatékonyabb intézkedések történjenek. 
Sok fejtörést és vitát mondhatunk magunk mögött a „Kővágó” építési telkeinek 
értékesítésével kapcsolatosan, hiszen jogosan felmerült és meghatározó kérdés 
számunkra, hogy a település lakosságszámát optimális keretek között tartva falunk 
továbbra is kellemes, élhető közeget teremtsen lakói számára. 
Ebben a kérdésben egységes a testület álláspontja és ezt a továbbiakban is így 
kívánjuk kezelni, hiszen a mindenkori infrastrukturális fejlesztéseket is a mindenkori 
igényekhez kell igazítanunk. 
 
Nagy várakozással tekintünk az általános iskola bővítési-fejlesztési projektjére, bár az 
intézmény hosszú évek óta nem a települési önkormányzat működtetésében üzemel, 
ennek ellenére nem volt kérdés a számunkra, mivel a vácdukai lakosok gyermekeinek 



képzése történik az iskolában, - hogy ehhez minden anyagi és erkölcsi segítséget 
megadjunk. 
 
Vitákat kiváltó kérdés a feladatok, fejlesztések priorizálása is. Gondolok itt például az 
útjavításokra, vízátereszek kiépítésére, világítási problémák megoldására, külső- és 
belső közösségi terek alakítására stb. Ezen esetekben is mindig az a fő szempont, 
hogy lakosságszám tükrében egy adott utca, településrész milyen forgalmi és egyéb 
terheléseknek van kitéve. 
 
Nagyon előremutatónak találom, hogy a testületi munkában, - amint ez az online 
közvetítésekben is látható, egymásnak feszülnek az érvek és ellenérvek és bizakodunk 
abban, hogy mindig a lehető legbölcsebb döntést hozza meg a testület.  
 
Saját fontos feladatomnak tekintem a képviselői munka társadalmi jellegének 
megőrzését. 2010-től Vácduka község önkormányzatának testülete sem tiszteletdíjat, 
sem költségtérítést, semmiféle anyagi jellegű honorációt nem vesz fel az én akkori 
javaslatom szerint. Ez nem mindenkinek szimpatikus, mert más nézetek is vannak, de 
én úgy gondolom, hogy éves szinten sok-sok millió forintot takarítunk meg a település 
számára, melyet fejlesztésekre és hiánypótlásokra fordíthatunk.  
Másik fontos célkitűzésem az önkormányzati képviselői munka feddhetetlenségének 
és tisztaságának megőrzése, ezért nyújtottam be egy ún. átláthatósági határozati 
javaslatot, mely azt hivatott biztosítani, hogy a képviselőtestület mindenféle 
korrupció gyanúján felülkerekedjék. A határozat elfogadásra került, a hatálybalépés 
viszont még várat magára, de bízom benne, hogy a technikai hibákon korrigálunk. 
 
Ebben a ciklusban még sok nehéz és fontos döntés vár ránk, a folyamatban lévő 
fejlesztéseken túlmenően is. Magam részéről nagyon szeretném, ha Vácduka 
főutcájának esztétikai képe és forgalmi rendje is látványosan fejlődne. 
 
A továbbiakban is a tőlem telhető legjobb tudásom szerint igyekszem képviselői 
munkámat végezni, melyhez ezúton az Önök segítségét is kérem, mert lehangolónak 
tartom, hogy a választások után a lakossági aktivitás, - legyen szó önkormányzati 
testületi ülésről vagy közmeghallgatásról, - szinte a nullára csökkent! 
 
 
Kérem, segítsék munkánkat aktivitásukkal, véleményükkel, megkeresésünkkel! 
Ehhez kívánok Önöknek, valamint a Hivatal -és Képviselőtestület minden tagjának jó 
egészséget!  
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