
Tisztelt Alattyániak!  
 
Szabó László Csabáné önkormányzati képviselőként, alpolgámesterként beszámolok a 2019. 
óta eltelt időszakról.  
 
2019. október 13-án képviselő- és polgármester jelöltként indultam az önkormányzati 
választásokon. 316 szavazattal jutottam be a képviselő- testületbe, ahol polgármester úr 
javaslatára, képviselő társaim felhatalmazása alapján az alpolgármesteri tisztséget szereztem.  
 
Korábban én nem voltam tagja a képviselő-testületnek, de volt róla fogalmam, hogy milyen 
helyzet vár bennünket a választás után, de igazán az idő előrehaladtával derült ki, hogy 
katasztrofális örökséget kaptunk, sorra hullottak ki a „csontvázak a szekrényből.” Mivel Huszár 
Arnold polgármester úr személyében olyan vezetőt kapott a település, aki az interneten és 
közösségi oldalakon rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, így szerintem már mindenki tudja, 
hogy milyen feladatokkal és problémákkal találtuk szemben magunkat.  
 
Eddig is, és ezen túl is részt veszek a képviselő-testületi üléseken és egyéb megbeszéléseken. 
Ezeken az üléseken nem csak szavazok, hanem aktívan részt is veszek. Nagy szerencsénk van 
abban is, hogy település vezetője és a képviselő- testület minden tagja azon fáradozik, hogy a 
település javát szolgáló döntéseket hozzunk meg és legtöbbször teljes egyetértésben ez sikerül 
is.  
 
Sajnálatos módon 2020-évben elért bennünket is a koronavírus járvány. A vészhelyzeti 
intézkedések miatt az egyéni képviselőknek a mozgástere nagyon beszűkült, mivel testületi 
ülést nem lehetet tartani.  
 
A kormány önkormányzatokat sújtó megszorításai, az önkormányzat bevételkiesései, a járvány 
védekezésére fordított forintok tovább rontották településünk helyzetét. A vészhelyzetre való 
tekintettel módosításra került az önkormányzati képviselő, bizottsági elnökök és bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról szóló 10/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelete, mely alapján 2020. 
november hónaptól képviselő társaimtól megvonásra került a tiszteletdíj és ezen oknál fogva én 
is úgy tartottam etikusnak, ha szintén lemondok teljes alpolgármesteri tiszteletdíjamról a 2020. 
november 11- 2021. február 28. napjáig tartó időszakra. 
 
Választási ígéretemhez hűen, miszerint a nekem járó képviselői tiszteletdíjat minden hónapban 
felajánlom támogatásként valamilyen célra az elmúlt több, mint két évben támogattam több 
civil szervezet, magánembert, nemzetiségi önkormányzatot és önkormányzati rendezvényt. 
  
Alpolgármesterként elég gyakran bekapcsolódok a hivatal életében, támogatva szakmai 
tudásommal a hivatali dolgozók munkáját.  
Polgármester úrral megbízására képviseltem településünket helyi, illetve más hazai 
rendezvényen, eseményen. Polgármester távollétéből adódó helyettesítést még nem láttam el, 
nem látta szükségesnek. 
  
A saját körzetemet rendszeresen bejárom, a felmerült problémákat továbbítom a hivatal részére. 
A testületi tagokkal közösen tartottunk bejárásokat, észrevételeinket dokumentáljuk.  
Minden lakossági meghívást elfogadtam, minden megkeresésre válaszoltam, minden 
telefonhívást fogadtam. Örömmel veszek részt minden, a falut, településünk jövőjét érint 
megbeszélésen, eszmecserén.  
 



 
Nagyon nehéz megfelelni lakossági igényeknek, hiszen az előző évekhez képest rendkívül 
szűkössé váltak anyagi lehetőségeink, de a hivatal teljes apparátusának és az önkormányzat 
elhívatott dolgozóinak köszönhetően számos beruházás megvalósult.  
 
Pályázati lehetőséget kihasználva igyekszünk településünket szebbé, élhetőbbé tenni, de 
mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy nem csak egy maréknyi csapat kell ehhez, itt a 
település minden lakosára szükség van.  
 
Belém vetett hitet és bizalmat a továbbiakban is igyekszem megszolgálni, bízva az Önök segítő 
szándékában továbbra is várom javaslataikat, észrevételeiket! 
 
 
        Szabó László Csabáné 
            alpolgármester  
 


