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A képviselői munkám legfontosabb feladatának tekintem, hogy mindazokat a stratégiai célokat, 
melyek a település fejlődését szolgálják - és amelyeket évről-évre lebontva a költségvetés 
lehetőségei alapján operatív tervezés formájában megvalósítunk –, elfogadjam, támogassam, 
információkkal, véleményemmel, javaslataimmal segítsem. 

Sajnos a képviselői munka az elmúlt időszak jelentős részében szünetelt a veszélyhelyzet miatt. 
A képviselő-testület feladatait a polgármester úr átruházott hatáskörben gyakorolta, ennek 
ellenére a rendszeres kapcsolat vele fennállt, mivel véleményemre – csakúgy mint 
képviselőtársaim véleményére is – rendszeresen igényt tartott és tájékoztatásom fontosnak 
tartotta.  

A pénzügyi bizottság vezetőjeként a bizottság véleményező és döntéselőkészítő munkájában 
úgy érzem, hogy felelősséggel veszek részt. Csaknem minden bizottsági és testületi ülésen részt 
vettem, a képviselő-testületi és bizottsági üléseknek aktív tagja vagyok. A pénzügyi bizottság 
vezetőjeként fontosnak tartom, hogy a település a meglévő kereteiből gazdálkodjon, hitelre ne 
kényszerüljön és lehetőségeihez mérten maradjanak olyan forrásai, amelyeket fel tud használni 
előre tervezett vagy reménybeli célokra. Ezt eddig sikeresen megvalósítottuk. Munkámat, 
feladataimat komolyan veszem, a település ügyeiben tájékozódom, ezzel biztosítva, hogy jól 
megalapozott döntéseket tudjak hozni.  

Támogatásommal többek között – a teljesség igénye nélkül – olyan fontos pályázatok 
valósultak meg, vagy megvalósulásuk folyamatban van, mint a 

• TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00014 Mini bölcsőde kialakítása Alattyán településen 

• TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00001 Alattyán község csapadékcsatornázása 
• TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00023 Alattyán község csapadékcsatornázása II. ütem 
• Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
• Alattyán település belterületi utak felújítására  

• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 

Személyes részvételemmel is megvalósult, megvalósuló pályázatok 

• Várunk Alapítvány – Tanoda programok az alattyáni gyerekek sikeres jövőjéért 

• TOP-5.3.1-16JN1-2017-00003 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 
településének összefogásával 

• EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kapacitások  fejlesztése a Jászapáti járásban 
• EFOP-1.6.2-16-2017-00070 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 

programokkal Alattyánon (ESZA) 

Polgármester úrral, képviselőtársaimmal, de egyedül is az eltelt időszakban többször vettem 
részt falubejáráson, melyek alkalmával feltérképezésre kerültek azok a problémák, mely 
mielőbbi megoldást igényeltek, igényelnek (pl. romos ingatlanok, felújításra váró útszakaszok, 
járdák). Sajnos megoldás az esetek egy részében rajtunk kívül álló törvényi szabályozás vagy 
anyagi fedezet hiányában nem kivitelezhető. De mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
pályázati források elérésével a jogos lakossági igényeket orvosoljuk.  



Az önkormányzati események, az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei, 
ünnepi megemlékezések, közösségi találkozók biztos résztvevője, támogatója vagyok, mert úgy 
érzem, ezek a település életének összetartó elemei, a helyi identitástudat erősítői.  

Mindig öröm és megtisztelő, hogy a lakosság köréből bárki kérdésekkel, észrevételekkel keres 
meg. Lehetőségeimhez mérten mindig törekedtem, törekszem a segítségnyújtásra. 

Fontos feladatnak tartom a helyi civilszervezetek, civil kezdeményezések önkormányzati szintű 
támogatását. Javaslatomra létrehozásra került egy pénzügyi alap, melybe megválasztásom óta 
havi rendszerességgel képviselői tiszteletdíjamból befizetek és a felhalmozott összegből a 
település szempontjából hasznos dolgokra fordítok az igények alapján.  
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