
Tisztelt Balatonföldváriak!

A 2018-as év, hasonlóan az előzőhöz szintén feszített munkatempót követelt, 
nemcsak a testületi tagok döntéseit illetően, hanem az operatív háttértevékenység, 
a megvalósítás, a kivitelezés tekintetében is. Ezt bizonyítja a Közös Önkormányzati 
Hivatal beszámolójának statisztikája, miszerint 21 ülés eredményeképpen 218 
határozat és 26 rendelet született.

Nyilván az évi rendes az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzatban) előírt 
kötelező havi egy ülés mellett ezt a 11 rendkívüli összejövetel, több 
munkamegbeszélés, és bizottsági ülés biztosította.

A 2017-es évben születtek olyan döntések is, melyek első „olvasatra” nem voltak túl 
népszerűek, nem nyerték el maradéktalanul minden választópolgár tetszését (pl. 
fizetős strandok, parkolási díj bevezetése), de mára már bebizonyosodott 
létjogosultságuk.  Az ebből származó többletforrások lehetővé tették a 2018-as év 
további fejlesztéseit, és az újabb innovációkat.

Az utóbbi években ugyanis a városvezetés komoly hangsúlyt fektetett a turisztikai 
fejlesztésekre, attrakciók megvalósítására, mellyel nyilván az idegenforgalmi 
vonzerő, a vagyongyarapítás és a város versenypozíciójának növelése a cél. 
Ezek a beruházások többnyire pályázati tőke bevonásával valósultak, vagy 
valósulnak meg, melyek elbírálása, a közbeszerzési eljárások lefolytatása sokszor 
azonnali döntéshozatalt, soron kívüli elbírálást igényeltek. Ezzel magyarázható a 
rendkívüli összejövetelek magas aránya.
 
A 2018-as év számomra, személy szerint kiemelkedő eredménye a 2006-ban, 
eredetileg az általános iskola pályázataként megvalósuló „Keltatúra” útvonalán lévő 
információs táblák önkormányzati segítséggel történő megújulása.  Ez a túraútvonal 
ugyanis az elmúlt évek során túlnőtte az iskolai kereteket és szerencsére komoly 
turisztikai elemmé vált.  A település természeti és épített környezetét bemutató 
táblák minden idelátogató vendég és a települését szerető lokálpatrióta számára 
egyaránt értékkel  bíró látványosságot jelentenek. 
Sajnos a város köztisztaságában mutatkozó  hiányosságokat viszont  jogos 
kritikaként elismerem, és magam is nehezményezem.
Dolgozunk a megoldáson, és remélem a 2019-es szezonra már ebben a kérdésben is   
látványos eredménnyel szolgálhatunk!

A testületi tagok elemi kötelessége az ülésekre való felkészülés, az előterjesztések 
alapos, körültekintő áttekintése, megbeszélése és a város érdekeit figyelembe vevő 
döntéshozatal.

Jómagam a rendkívüli üléseken nem minden esetben tudtam maradéktalanul részt 
venni, melyben hivatásom, iskolai munkám végzése akadályozott, de ezen 
esetekben igazoltan voltam távol.
A pénzügyi bizottsági tagság mellett már két és fél éve a Humán Bizottság 
munkájában is részt vállaltam. 
A városvezetés számára ugyanis a vonzerő növelés mellett kiemelt feladat a szociális 
ellátások biztosítása is, az itt élő emberek biztonságérzésének megteremtése. 
Szociális „csomagunk” szinte egyedülálló abban a tekintetben, hogy minden 
korosztály számára nyújt ellátási lehetőséget.



Képviselői döntéseimet kezdetektől fogva a település érdekében, környezetének 
védelmében, a város biztonságos működésének szem előtt tartásával, a tisztesség 
és emberségesség vezérelvei alapján hoztam meg. Az utóbbi különösen érvényes a 
HB munkám területén.

A képviselői munka önkormányzati törvény által előírt feladata a lakossági 
kapcsolattartás is, melynek úgy gondolom szintén eleget tettem. Feladataimat 
igyekszem alázattal, a megtisztelt bizalom jegyében elvégezni.
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