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A 2014-ben kezdődő önkormányzati ciklus elején polgármesterként az volt a célom, hogy 
zökkenőmentesen működtessük az intézményeinket a településen, valamint a már kiépített 
infrastruktúrát korszerűsítsük és karbantartásokat végezzünk. Mindez egyébként a képviselő-
testület elképzeléseivel is egyezett, így elkezdődött a közös munka – emlékezett vissza 
Koczkás Gábor, polgármester. Az elmúlt években több európai uniós és hazai pályázati 
forrásból megvalósuló beruházás zajlott a községben. – Ezek közül kiemelném, hogy nyolc 
jászsági településsel együtt részt vettünk az ivóvízjavító programban. A területi- és 
településfejlesztési operatív programban elnyert pályázati támogatásokból megújult az óvoda, 
az egészségház, és megújul a polgármesteri hivatal épülete, az idősek klubja és a közösségi 
ház is. Fejlesztéseink során előtérbe helyeztük a környezetvédelmi szempontokat is, ezért az 
önkormányzat tulajdonában lévő épületeken napelemes rendszereket alakítottunk ki. A 
művelődési ház állapota ugyan nagyobb felújítást igényelne, ehhez azonban nem találtunk 
pályázati forrást, ezért az épületen csak részberuházásokat tudtunk elvégezni. A munkálatokat 
az önkormányzat saját forrásból és a civil szervezetek összefogásával biztosította, így 
újulhatott meg a foglalkoztatótér, a vizesblokk, a büfé, valamint a művelődési ház előtere. A 
sportpályán a civil szervezetek segítségével, a Zsíros Egyesület támogatásával történtek 
felújítások, bővítések – emelte ki a községvezető.  
A munkaerőpiac átalakulása a közfoglalkoztatás helyzetére is közvetlen hatással van. 
Alattyánon a közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma évről évre csökken, ebben az 
évben már csak huszonöt fő dolgozik a közmunka keretében. Ennek oka – tette hozzá 
Koczkás Gábor, polgármester - hogy időközben sokan megtalálták helyüket az elsődleges 
munkaerőpiacon. 
A településkép rendezésére is nagy hangsúlyt helyeztek az elmúlt időszakban. Az 
állattenyésztési és növénytermelési közfoglalkoztatási programok mellett a közmunkások a 
parkok, a temető gondozásában is aktívan részt vesznek. A program helyi sajátosságaként a 
községvezető kiemelte, hogy a dolgozók padokat, szemétgyűjtő edényeket, női és férfi mobil 
wc-ket, a művelődési házba pedig asztalokat, bútorokat is készítettek.  
A település arculatának kialakításában fontos lépés, hogy az önkormányzat, a lakosok és a 
civil szervezetek összefogásával emlékparkot hoztak létre a templom körül, valamint 
virágosítottak a községben. - Az út- és a járdahálózat állapota az itt élők számára mindig 
fontos, ami természetesen érthető. Ezen a területen azonban nem tudjuk azt elmondani, hogy 
maradéktalanul mindent elvégeztünk. Több utcában, ahol nem volt szilárdburkolatú út, ott 
járhatóvá tettük az utcát, valamint ahol szükséges volt, biztosítottuk a kátyúzást. A főúton, a 
Kossuth Lajos utcán és a Szent István utca egy kis szakaszán pályázati forrásból 
burkolatfelújítást végeztünk. A külterületi utak fejlesztéséhez és karbantartásához pályázati 
támogatást nyertünk, amit a tehenészethez vezető út és a Híd utca külterületi szakaszának 
felújítására fordíthattunk. A kormány támogatásának köszönhetően folyamatban van a 32-es 
számú főút felújítása, ami érinti Alattyánt is – részletezte Koczkás Gábor. Az infrastrukturális 
beruházások mellett számos olyan projekt valósult meg, illetve van jelenleg is folyamatban, 
amelyek célja a közösségfejlesztés, valamint a szegregált  helyzetű lakosság életminőségének 
javítása. A polgármester kiemelte a község turisztikai beruházását is, ami folyamatban van. 
Ennek részeként a sportteleppel és a Zagyvával határos Kiskert elnevezésű területen 



Ökoparkot hoznak létre, mely alkalmas lesz gyalogos és kerékpáros túrák, valamint egyéb 
természetközeli közösségi programok helyszínének.  
 
Intézményeinkben dolgozók aktív szerepvállalása, a civil szervezetek közreműködése nélkül 
nem működne jól a település mindennapi élete. Kiemelném a közösségi tevékenységek 
csúcsán álló művelődési ház, valamint az óvoda, az egészségügyi intézmények dolgozóit, az 
idősek klubja, a gyermekjóléti szolgálat munkatársait, akik nélkül nem valósulhat meg 
rendezvény Alattyánon. Fontosnak tartjuk, hogy együttműködésre épülő kapcsolatot ápoljunk 
a Jászság többi településével és a testvértelepülésekkel is – hangsúlyozta Koczkás Gábor. A 
Nógrád megyei Piliny településsel ugyan nincs testvértelepülési kapcsolata hivatalosan 
Alattánynak, de kiemelkedően aktív az együttműködés, míg ebben az önkormányzati 
ciklusban kötött testvértelepülési kapcsolatot az erdélyi Makfalvával.  
 


