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Molnárné Menyhárt Éva 

Független önkormányzati képviselőként a 2. ciklusomat töltöm. Szinte csak betegség esetén 
hiányoztam a testületi ülésekről, amelyeken a rendelkezésemre álló adatok, információk 
birtokában, valamint alapos felkészülés után hoztam meg az általam helyesnek vélt döntést a 
település és a közösség érdekeit előtérbe helyezve.   

Az együttműködés híve vagyok, mert meggyőződésem, hogy a faluért folyó munka akkor 
eredményes, ha a polgármester és a képviselő-testület tagjai együtt tudnak és akarnak dolgozni. 
Ennek ellenére volt olyan, amikor nem tudtam azonosulni a többségi döntéssel – például a civil 
szervezetek támogatására fordított összeg százalékos elosztásával -, így nemmel szavaztam.  

A falu lakosságának jogos elvárása az elhibázott szennyvízberuházásból adódó hibák 
megoldása, az elöregedett ivóvízhálózat cseréje, az utak állapotának javítása. Sajnos 
forráshiány miatt ezek megoldása egyelőre csak a legszükségesebb hibák elhárítására 
korlátozódik.  

2020-ban a COVID19 járványhelyzet miatti kormányzati forráselvonások tovább nehezítették 
a falu pénzügyi helyzetét, s a rendezvények is elmaradtak.  

Ezek ellenére azonban minden alapszolgáltatás működött, az előző és jelenlegi ciklus pályázati 
forrásaiból pedig fejlődött a falu. Példaként néhány: megújult a 32-es főútvonal falut átszelő 
szakasza, folytatódott a csapadékelvezető csatornázás, megújult az óvoda, elkészült az iskola 
informatikai terme, volt belterületi útfelújítás, járdaépítés, megvalósult a mini bölcsőde.   

 Képviselőként az egész falu érdekét kell szolgálnom, viszont kiemelt figyelmet fordítok a 
területemhez tartozó közterületekre, az ott élők igényeire. Hozzám tartozik a Görbe köz, 
Harmat köz, József Attila utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Szent István út, 
Táncsics Mihály út, Temető utca. Egyedül, képviselőtársaimmal, és polgármester úrral is 
többször bejártam ezt a területet, s feljegyeztük a rövid és hosszútávú teendőket, s mérlegeltük 
a megvalósítási lehetőségeket. 

A temetőben végre a javaslatomra kerékpártároló készült, hogy ne más síremlékéhez támasszák 
a kerékpárt, s azokat le is lehessen zárni. Még további tárolókra van szükség.  

Szívemen viselem a zöldterületek növelését is, ezért lobbiztam a Temető utcai hársfasor 
ültetéséért, mely a múlt évi szárazság miatt sajnos pótlást igényel.  

A közösségi portálokon gyakori felvetés a kamerarendszer kiépítése. Remélhetően mielőbb 
megvalósul. Ennek ellenére nem hiszem, hogy ez féken tartja a szemetelőket, rongálókat, 
legfeljebb hamarabb fülöncsíphetők.  

Minden itt élő tehet valamit Alattyánért gyerekként és felnőttként egyaránt. Van, aki az 
ötleteivel, van, aki tevékeny munkával, van, aki építő kritikával, s van, aki azzal, hogy óvja, s 
nem rongálja a környezetét, nem szemetel, megbecsüli más munkáját.   

A továbbiakban is szívesen várom az építő jellegű észrevételeiket, együttműködésüket. 
Előzetes egyeztetés alapján személyesen, a postaládámba dobott levél útján vagy a 
mome58@freemail.hu e-mail-címen. 

 


