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Józsáné Kovács Mónika 

Köszöntök minden alattyáni lakost, és az alattyáni eseményeket nyomon követő érdeklődőt! 

Jómagam részéről elmondhatom, hogy igyekeztem minden testületi és bizottsági ülésen 
aktívan részt venni, és ötleteimmel, javaslataimmal a lakosság többségének érdekeit előtérbe 
helyező döntéseket hozni. Vitathatatlan az a tény, hogy Képviselő társaimmal és Polgármester 
Úrral, minden esetben egyeztettünk, és csakis, közös megegyezés alapján történő döntések, 
cselekvések részesei voltunk. Törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, igyekeztünk szem előtt 
tartani a prioritásokat. 

Pályázatok útján az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult a községben, és 
folyamatban vannak további beruházások is. Ezeket a pályázatokat támogattam, és a 
megújulást elősegítő lehetőségeket a jövőben is elősegítem döntéseimmel. 

Néhány megvalósult beruházás, a teljesség igénye nélkül: Az orvosi rendelő eszköztára 
fejlődött, elkészült a bölcsőde, a kalandpark átadásra került, megvalósult a vízelvezető 
rendszer kiépítésének első üteme, közterület karbantartására eszközbeszerzés történt, 
folyamatban van a sportöltöző felújítása, pályázatot nyert az önkormányzat óvodai tornaterem 
kiépítésére, az energetikai pályázaton nyert összegből több intézmény korszerűsítése valósult 
meg, fásítás történt. Folyamatban van szintén pályázati forrásból: az óvoda bővítése, a 
Művelődési Ház felújítása, a faluközpont rendezése. 

A közbiztonság érdekében kamerákat szereztünk be, melyek telepítése hamarosan elkezdődik. 

A közvilágítást takarékossági okból másik szolgáltató közreműködésével valósítjuk meg. 

Az elvégzett útfelújítások igényes munkát takarnak az elmúlt időszakban. Az utak 
felújításának, kialakításának szempontjából az út forgalmasságát tekintjük elsődleges 
szempontnak. 

Több esetben tartottunk terepszemlét a községben, hogy a problémát okozó körülményeket 
feltárjuk, majd megoldást keressünk azokra. A közös bejárásokban részt vettem, de a saját 
körzetemet egyedül is végig jártam, és jeleztem a hiányosságokat (Pl.: a csatornarendszer 
aknatetőit tartó betonkarima elmorzsolódása miatti balesetveszélyt, a temetőben a ravatalozó 
tetejének rongálódását…), valamint a lakossági megkeresések kapcsán felmerülő problémákat 
is továbbítottam, megtárgyalásra bocsátottam testületi ülések alkalmával. 

Tiszteletdíjamból, több esetben támogattam a helyi civil szervezetek rendezvényeit, valamint 
intézményvezetőként az óvoda állagmegóvására, felújítására is jelentős összeget költöttem.  

Sajnos peres ügyekben is döntéseket kellett hoznunk. A VÉCS Kft. hosszú évek óta húzódó 
problémáját végre lezártuk, és jelentős mértékben sikerült csökkentettük az önkormányzat 
tartozását. 



Másik peres ügyünk a Darázs Kft. előtt elhaladó külterületi út rossz minősége miatt 
keletkezett. Törekszünk arra, hogy ez az ügy is a lehető legkedvezőbben záruljon a község 
szempontjából. 

Bízok benne, hogy a jövőben is sikerül majd hozzájárulnom ahhoz, hogy községünk fejlődjön, 
környezetünk élhetőbb, szerethetőbb legyen. 
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