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A 2014. évi Helyi önkormányzati választásokon a választópolgárok bizalmának elnyerésével
képviselői mandátumot, majd képviselőtársaim felhatalmazása alapján alpolgármesteri tisztséget
szereztem.
Az önkormányzásban újdonsült résztvevőként tapasztalhattam meg a helyi közigazgatási munka
sajátosságait. Szerteágazósága, volumene és felelőssége nagy kihívást jelentett a számomra.
Legjobb tudásomhoz és akaratomhoz mérten – képviselőtársaimmal és az Önkormányzat
működésében érintett szereplőkkel együtt, összhangban – végeztem azt a munkát, melyet bő egy
évvel ezelőtt a választásokon hirdetve és vállalva kerültem a közügyek intézésébe. Ez a napi
operatív feladatokon túl, koncentráltan az Önkormányzat gazdálkodásával, fejlesztésével,
versenyképességének megteremetésével összefüggő kérdésekben valósult meg.
Településünk 2014-2019. évre szóló Stratégia programjának, szintén a kompetenciáimnak
megfelelő tárgykörű, három projektjét (Forrásbővítés, Hiánypótló projektek megvalósítása,
Vállalkozó Önkormányzat) vezetem.
A hosszú távú működési-, fejlesztési terveink sikeres megvalósításához szükséges eszközök és
források felkutatása, elérhetővé tétele, megszerzése és működtetése mindennapi teendőt ad
számunkra.
Településünk egyik legmeghatározóbb jelentőségű fejlesztése a közeljövőben a
szennyvízelvezetési beruházása, melynek megvalósítására benyújtott pályázatunk 2015. év
szeptemberében támogatásban részesült. A beruházás szakmai-, műszaki tartalmának az
optimalizálását megkezdtük az együttműködő partnereinkkel és az érintettekkel, a munka folyik.
Az adott projekt véghezvitele óriási lehetőségünk és egyben felelősségünk is, tekintettel a
fejlesztés céljára - mely egyben kötelezettség is - és arra, hogy az elnyert támogatás mellett,
egyéb külső forrás nem áll majd rendelkezésre a közeljövőben, ezért a lehetőségeinkhez mérten a
feladatot a legkedvezőbben kell itt és most megvalósítani, mind a tartalom, mind a kivitelezés,
mind az üzemeltetés és fenntartás szempontjából. E feladat óriási lekötöttséget jelentett az
elmúlt időszakban és jelenteni fog a következő pár évben is mindannyiunk számunkra.
A partfalcsúszás sújtotta területek rehabilitációjára benyújtott, és támogatott vis major pályázati
beruházásaink a projektterveknek megfelelően megvalósítás alatt vannak.
Bár az elmúlt időszakban a várakozásokon alul jelent meg pályázati felhívás, állt rendelkezésre
támogatott forrás az önkormányzatok számára, lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk kihasználni
a kínálkozókat.
Két támogatási kérelmet nyújtottunk be infrastrukturális fejlesztési célra az idei évben. Az egyik a
Sütő András utca felújítása volt 14,7 millió forint, a másik a 6. főúttól, a Rákóczi utcán át az
Óvodáig egy járdaszakasz és az Óvodai kereszteződésben egy gyalogátkelő megépítése közel 44
millió forint támogatás igénylésével. Ez utóbbi támogatásban részesült, így egy régen várt,
hiánypótló beruházás valósul meg a közeljövőben.
Mindkét projektötlet generálásában, illetve a támogatási kérelmek elkészítésében aktívan részt
vettem, azokhoz szakmai segítséget nyújtottam.
Továbbra is megoldatlan probléma, hogy az Önkormányzatunk nem rendelkezik távlati fejlesztési
céljai megvalósításához megfelelő, szabad felhasználású ingatlanokkal. Tovább nehezíti a

problémát, hogy a Pálhalmai Agrospeciál Kft. felügyeleti szervi utasításra felmondta a
kertészetünknek és jövőbeni fejlesztési terveink egy részének helyet biztosító földhaszonbérleti
szerződést, az ingatlanhasznosítás tárgyában történt többszöri megkeresésünk, illetve vételi
ajánlatunk, és a Kft. felsőbb szerveinél történt közbenjárásunk ellenére.
Az egykori Alba Takarékszövetkezet tulajdonában lévő, jelenleg felszámolási eljárás alatt álló
takarékszövetkezeti ingatlanra is vételi szándékunkkal kerestük meg a felszámolót, az
egyeztetések zajlanak. A hasznosítási céljaként melegkonyhát, illetve egészségügyházat jelöltünk
meg.
Kijelöltük a tervezett fejlesztésekhez szükséges, bővítendő ingatlanállomány körét, összetételét, a
potenciális ingatlanokra a vételi-, hasznosítási ajánlataink összeállítása folyamatban van.
Általános iskolánk, az évről-évre növekvő tanulói létszám végett kinőtte infrastrukturális kereteit,
a bővítést támogatási források felhasználásával, önkormányzati szinten kívánjuk megoldani. A
beruházás előkészítése az építési műszaki tervdokumentáció megrendelésével elindult részünkről.
Önkormányzatunk adóbevételei meghatározók a település működése szempontjából. Egy
ügyfélbarát önkormányzat kialakításán dolgozunk, mely jótékony hatásai már érezhetők a hivatali
apparátus tevékenységében, megjelenési eszközein, dokumentációiban. Ezeken túlmenően
próbálunk kialakítani egy a cégek, szervezetek számára is vonzó vállalkozói környezetet helyi
szinten. Számos társaság, szervezet megkeresését fogadtuk, illetve fordultunk mi is meglévő- és
leendő, potenciálisan adóbevételi lehetőségét hordozó vállalkozások irányába kínálatunkkal,
terveinkkel a kölcsönösen előnyös együttműködés jegyében.
A fent említett tevékenységekben, programokban, eljárásokban operatívan részt vettem, legjobb
tudásom szerint segítettem koordinációjukat.
A település lakóival, vállalkozásainak, szervezeteinek, érdekképviseleteinek képviselőivel a
formális kapcsolattartáson túl is kommunikálok, igyekszem őket megfelelően képviselni és
megjeleníteni önkormányzatiságunkban.
A település szervezett rendezvényein lehetőségeim szerint jelen voltam.
Rendszeresen részt vettem a Képviselő Testületi Üléseken, alpolgármesteri tisztségemből adódó
hivatalos kötelezettségeimet próbáltam maradéktalanul teljesíteni, Polgármester Úr megbízására
képviseltem településünket a helyi, illetve más hazai rendezvényeken, eseményeken,
szervezetekben, a Polgármester Úr távollétéből adódó helyettesítéseket elláttam.
A belém vetett hitet és bizalmat a továbbiakban is igyekszem megszolgálni, Kulcs és a
településünkön élők, vállalkozók érdekeit mindenben képviselni.
Kulcs, 2015. november 23.
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