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Önkormányzati beszámoló 
2014-2019 

Interjú Koczkás Gábor polgármester úrral 

 

A 2014-ben kezdődő önkormányzati ciklus elején polgár-

mesterként az volt a célom, hogy zökkenőmentesen mű-

ködtessük az intézményeinket a településen, valamint a 

már kiépített infrastruktúrát korszerűsítsük és karbantar-

tásokat végezzünk. Mindez egyébként a képviselő-testü-

let elképzeléseivel is egyezett, így elkezdődött a közös 

munka – emlékezett vissza Koczkás Gábor, polgármes-

ter. Az elmúlt években több európai uniós és hazai pályá-

zati forrásból megvalósuló beruházás zajlott a község-

ben. – Ezek közül kiemelném, hogy nyolc jászsági tele-

püléssel együtt részt vettünk az ivóvízjavító programban. 

A területi- és településfejlesztési operatív programban el-

nyert pályázati támogatásokból megújult az óvoda, az 

egészségház, és megújul a polgármesteri hivatal épülete, 

az idősek klubja és a közösségi ház is. Fejlesztéseink so-

rán előtérbe helyeztük a környezetvédelmi szempontokat 

is, ezért az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken 

napelemes rendszereket alakítottunk ki. A művelődési 

ház állapota ugyan nagyobb felújítást igényelne, ehhez 

azonban nem találtunk pályázati forrást, ezért az épületen 

csak részberuházásokat tudtunk elvégezni. A munkálato-

kat az önkormányzat saját forrásból és a civil szervezetek 

összefogásával biztosította, így újulhatott meg a foglal-

koztatótér, a vizesblokk, a büfé, valamint a művelődési 

ház előtere. A sportpályán a civil szervezetek segítségé-

vel, a Zsíros Egyesület támogatásával történtek felújítá-

sok, bővítések – emelte ki a községvezető.  

A munkaerőpiac átalakulása a közfoglalkoztatás helyze-

tére is közvetlen hatással van. Alattyánon a közmunka-

programban foglalkoztatottak száma évről évre csökken, 

ebben az évben már csak huszonöt fő dolgozik a köz-

munka keretében. Ennek oka – tette hozzá Koczkás Gá-

bor, polgármester - hogy időközben sokan megtalálták 

helyüket az elsődleges munkaerőpiacon. 

A településkép rendezésére is nagy hangsúlyt helyeztek 

az elmúlt időszakban. Az állattenyésztési és növényter-

melési közfoglalkoztatási programok mellett a közmun-

kások a parkok, a temető gondozásában is aktívan részt 

vesznek. A program helyi sajátosságaként a községve-

zető kiemelte, hogy a dolgozók padokat, szemétgyűjtő 

edényeket, női és férfi mobil wc-ket, a művelődési házba 

pedig asztalokat, bútorokat is készítettek.  

A település arculatának kialakításában fontos lépés, hogy 

az önkormányzat, a lakosok és a civil szervezetek össze-

fogásá- 

 

val emlékparkot hoztak létre a templom körül, valamint 

virágosítottak a községben. - Az út- és a járdahálózat ál-

lapota az itt élők számára mindig fontos, ami természete-

sen érthető. Ezen a területen azonban nem tudjuk azt el-

mondani, hogy maradéktalanul mindent elvégeztünk. 

Több utcában, ahol nem volt szilárdburkolatú út, ott jár-

hatóvá tettük az utcát, valamint ahol szükséges volt, biz-

tosítottuk a kátyúzást. A főúton, a Kossuth Lajos utcán és 

a Szent István utca egy kis szakaszán pályázati forrásból 

burkolatfelújítást végeztünk. A külterületi utak fejleszté-

séhez és karbantartásához pályázati támogatást nyertünk, 

amit a tehenészethez vezető út és a Híd utca külterületi 

szakaszának felújítására fordíthattunk. A kormány támo-

gatásának köszönhetően folyamatban van a 32-es számú 

főút felújítása, ami érinti Alattyánt is – részletezte Kocz-

kás Gábor. Az infrastrukturális beruházások mellett szá-

mos olyan projekt valósult meg, illetve van jelenleg is fo-

lyamatban, amelyek célja a közösségfejlesztés, valamint 

a szegregált helyzetű lakosság életminőségének javítása. 

A polgármester kiemelte a község turisztikai beruházását 

is, ami folyamatban van. Ennek részeként a sportteleppel 

és a Zagyvával határos Kiskert elnevezésű területen Öko-

parkot hoznak létre, mely alkalmas lesz gyalogos és ke-

rékpáros túrák, valamint egyéb természetközeli közös-

ségi programok helyszínének.  

Intézményeinkben dolgozók aktív szerepvállalása, a civil 

szervezetek közreműködése nélkül nem működne jól a 

település mindennapi élete. Kiemelném a közösségi tevé-

kenységek csúcsán álló művelődési ház, valamint az 

óvoda, az egészségügyi intézmények dolgozóit, az idősek 

klubja, a gyermekjóléti szolgálat munkatársait, akik nél-

kül nem valósulhat meg rendezvény Alattyánon. Fontos-

nak tartjuk, hogy együttműködésre épülő kapcsolatot 

ápoljunk a Jászság többi településével és a testvértelepü-

lésekkel is – hangsúlyozta 

Koczkás Gábor. A Nógrád 

megyei Piliny településsel 

ugyan nincs testvértelepü-

lési kapcsolata hivatalosan 

Alattyánnak, de kiemelke-

dően aktív az együttműkö-

dés, míg ebben az önkor-

mányzati ciklusban kötött 

testvértelepülési kapcsola-

tot az erdélyi Makfalvával.  
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Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 01-je és augusztus 31-e között megho-

zott döntései: 

33/2019.(III.11.) hat. közbeszerzési eljárás eredményé-

nek megállapításáról 

34/2019.(III.11.) hat. a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című támo-
gatott projekt önerejének biztosításáról szóló 

69/2018.(VI.29.) határozat módosításáról 

36/2019.(IV.16.) hat. a TOP-3.2.1-JN1-2016-000048 

azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések Alattyán 

településen” elnevezésű projekt kapcsán építési beruhá-

zás közbeszerzési eljárása (EKR000161152019) eredmé-

nyének megállapításáról38/2019. (IV.29.) hat. az Alsó-

jászsági Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői 

pályázatának véleményezéséről 

39/2019. (IV.29.) hat. Alattyán Község teljes közigazga-

tási területre vonatkozó településrendezési terv vélemé-
nyezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásá-

ról 

40/2019. (IV.29.) hat. Alattyán község teljes közigazga-

tási területre készülő településrendezési eszközei része-

ként elkészült környezeti értékelés elfogadásáról 

4/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet az önkormány-

zat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) 

számú rendelet módosításáról 

41/2019. (IV.29.) hat. a „Kawa Party” elnevezésű ren-

dezvény támogatására és a sportpálya ingyenes haszná-

latba adásáról 

42/2019. (IV.29.) hat. Tájékoztató Alattyán Község Pol-
gárőrsége 2018. évi munkájáról készült tájékoztató elfo-

gadásáról 

5/2019. IV.29.) önkormányzati rendelet a filmforgatási 

célú közterület-használatról 

43/2019.(IV.29.) hat. Alattyán Község Önkormányzata 

2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról ké-

szült beszámoló elfogadásáról 

44/2019. (IV.29.) hat. az önkormányzat 2019. évi össze-

sített közbeszerzési tervének elfogadásáról 

45/2019. (IV.29.) hat. a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00006 

azonosító számú projekten belül költségátcsoportosításá-
ról 

46/2019. (IV.29.) hat. a helyi adók beszedésének időará-

nyos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

6/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormány-

zat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének sza-

bályairól 

szóló 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

47/2019.(IV.29.) hat. törvényességi felhívás megtárgya-

lásáról 
48/2019. (IV. 29.) hat. a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása fogorvosi ügyeleti ellátás tárgyú feladat-ellá-

tási szerződésének módosításáról 

49/2019.(IV.29.) hat. Nagy Rozália kérelmének megtár-

gyalásáról 

50/2019.(IV.29.) hat. „Segítő szívvel, jó szándékkal” 

Közhasznú Alapítvány kérelmének megtárgyalásáról 

53/2019.(V.08.) hat. a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt 

(EKR000359922019) építési beruházás közbeszerzési el-

járása eredményének megállapításáról 
54/2019.(V.08.) hat. A „Kawa Party” elnevezésű 

rendezvény támogatásáról és a sportpálya ingyenes hasz-

nálatba adásáról szóló 41/2019.(IV.29.) határozat kiegé-

szítéséről 

56/2019.(V.28.) hat. Alattyán község közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedések-

ről készült beszámoló elfogadásáról 

57/2019.(V.28.) hat. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2018. évi ellátásáról készült beszámoló elfoga-

dásáról 

7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormány-
zat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

58/2019. (V.28.) hat.  az Alattyáni Óvodában 2019/2020-

as nevelési évben indítandó csoportok számának elfoga-

dásáról 

59/2019. (V.28.) hat. érdekeltségi hozzájárulás részletek-

ben történő megfizetésének engedélyezéséről 

60/2019. (V.28.) hat. a volt varrodaépület hasznosításáról 

8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közmű-

velődési tevékenységről szóló 10/2017.(IX.29.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

61/2019.(V.28.) hat. a TOP-3.2.1-JN1-2016-000048 azo-

nosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések Alattyán te-
lepülésen” elnevezésű projekt kapcsán építési beruházás 

62/2019. (V.28.) hat. az RTL Klub, Kalandozó TV Ma-

gazin médiaajánlatának megtárgyalásáról 

63/2019. (V.28.) hat. az E.ON felé benyújtandó lámpatest 

felszerelési igényről 

65/2019.(VI.25.) hat. a Jászberényi Hivatásos Tűzoltópa-

rancsnokság 2018. évi tevékenységéről készült beszá-

moló elfogadásáról 

66/2019.(VI.25.) hat. az Alattyánon nyújtott 2018 évi ví-

ziközmű-szolgáltatásról készült beszámoló elfogadásáról 

67/2019.(VI.25.) hat. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 2018. 

évben nyújtott szolgáltatásokról készült tájékoztató elfo-

gadásáról 

9/2019. (VI.25.) önkormányzati rendelete az önkormány-

zat költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

68/2019.(VI.25.) hat. települési önkormányzatok rendkí-

vüli támogatására szolgáló 2019. évi igény benyújtásáról 

69/2019.(VI.25.) hat. a volt varrodaépület hasznosításá-

ról 

70/2019.(VI.25.) hat. Huszár Arnold kérelmének megtár-
gyalásáról 

71/2019.(VI.25.) hat. Alattyán, Sport u. 10. szám alatti 

ingatlan vételi kérelmének megtárgyalásáról 

72/2019.(VI.25.) hat. a háziorvos álláshely pályázati ki-

írásáról 

73/2019.(VI.25.) hat. az Alattyáni Sporthorgász Egyesü-

let egyedi kérelmének megtárgyalásáról 
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75/2019.(VII.15.) hat. a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Ön-

kormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

pályázati felhívásra benyújtásra került, TOP-3.2.1-15-

JN1-2016-00048 azonosítószámú projekt keretében 

meghirdetett közbeszerzési eljárás eredmények megálla-

pításáról (EKR000533522019) 

77/2019. (VII.30.) hat. a települési önkormányzatok szo-

ciális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támoga-
tás igényléséréről - pályázat benyújtásáról 

79/2019. (VIII.22.) hat. a Helyi Választási Bizottság tag-

jainak megválasztásáról 

80/2019. (VIII.22.) hat. Huszár Arnold beadványának 

megtárgyalásáról 

81/2019. (VIII.22.) hat. a sportpálya ingyenes haszná-

latba adásáról 

82/2019.(VIII.22.) hat. Alattyán Község 2020-2034 ter-

vezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervé-

nek elfogadásáról 

83/2019. (VII.22.) hat. GDPR (EU adatvédelmi rendelet) 

bevezetéséről és DPO (adatvédelmi felelős) biztosításá-

ról az önkormányzatnál és intézményeinél 
 

Tóth Ildikó  

jegyző   

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019. OKTÓBER 13. 
Az Alattyáni Helyi Választási bizottság 2019. szeptember 09-i ülésén hozott határozata alapján: a helyi önkormány-

zati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során, az Alattyán községben határidőn belül beje-

lentett polgármesterjelöltek a szavazólapon az alábbi sorrendben szerepelnek: 

 

1. Szabó László Csabáné – Független 

2. Huszár Arnold – Független 

3. Kisbalázs Gáborné – Független 

4. Koczkás Gábor Mátyás – FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 

 

Az egyéni listás jelöltek sorrendje: 

 
1. Budai Gábor – FIDESZ – Magyar Polgári Szö-

vetség, Kereszténydemokrata Néppárt 

2. Kiss Katalin – FIDESZ – Magyar Polgári Szö-

vetség, Kereszténydemokrata Néppárt 

3. Józsáné Kovács Mónika – Független 

4. Sülyi Ildikó – FIDESZ – Magyar Polgári Szö-

vetség, Kereszténydemokrata Néppárt 

5. Szabó László Csabáné – Független 

6. Kisbalázs Gáborné – Független 

7. Koczkás Gábor Mátyás – FIDESZ – Magyar 

Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Nép-
párt 

8. Rozmis Margit – Független 

9. Vízi Lászlóné – Független 

10. Rácz Tibor – Független 

11. Ferencsik Gyula – FIDESZ – Magyar Polgári 

Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 

12. Túróczi Krisztián – FIDESZ – Magyar Polgári 

Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 

13. Józsa Károly – Független 

14. Szűcsné Sándor Gabriella – Független 

15. Molnárné Menyhárt Éva – Független  

16. Burai Attiláné – Független 
17. Bárkányi Adrienn – Független 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, va-

sárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános vá-

lasztásokat.  

 

Hogy működik az önkormányzati választási rend-

szer? 

Az önkormányzati választás egyfordulós. A választás 
sikerének nincs érvényességi (hány embernek kell sza-

vazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat kell 

a győzelemhez). Így, ha egy településen csak egy em-

ber megy el szavazni, akkor az a jelölt lesz a polgár-

mester, akire ez az ember a szavazatát leadja, mivel már 

egy szavazat is elég a győzelemhez. 

 

Kik szavazhatnak az önkormányzati választáso-

kon? 

Az önkormányzati választásokon szavazhat minden 
magyar és nem magyar állampolgár, aki legalább 18 

éves és bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye 

van Magyarországon.

 

 
 



4 
XXII. évfolyam 3. szám 2019. szeptember 

Tisztelt Alattyáni Lakosok! 
BUDAI GÁBOR vagyok, 40 éves, alattyáni lakos, a FI-

DESZ-KDNP helyi önkormányzati képviselő jelöltje. 

Végzettségemet tekintve közgazdász, valamint felső-

fokú mérlegképes könyvelői, képesített könyvelői, ter-
vező-statisztikusi, pénzügyi ügyintézői végzettséggel 

rendelkezem.  

Jelenleg a Regio-Kom Nonprofit Kft. (jászteleki regio-

nális hulladéklerakó) gazdasági vezetőjeként a cég tel-

jes könyvelését, adminisztrációjának felügyeletét vég-

zem 16 éve. Emellett a hatvani Szelektív Nonpofit Kft. 

(127 település hulladék gazdálkodási feladataiért fele-

lős közszolgáltató cég) Felügyelő Bizottságának elnöki 

tisztségét is ellátom. 13 éve folyamatosan önkormány-

zati képviselőként, 9. éve Alattyán alpolgármestereként 

vagyok jelen a hivatali döntéshozásban. Munkám során 

hasznos tapasztalatokat szereztem, számos új ismeret-
séget, kapcsolatot építettem ki, főként a jászsági és dél-

hevesi települések önkormányzataival, azok vezetőivel. 

Kiváló kapcsolatban vagyok térségünk Országgyűlési 

Képviselőjével. 

Megszerzett ismereteimet a helyi Polgárőrség és az 

Alattyáni Sporthorgász Egyesület gazdaságvezetője-

ként is kamatoztatni tudtam. 

Vallom, hogy a helyi embereket meg kell hallgatni, az 
ő elvárásaikat kell teljesíteni. Megválasztásom esetén 

ezt az elvet szeretném továbbra is szem előtt tartani.  

Lassan 20 éve jelen vagyok településünk közösségi éle-

tében, folyamatosan részt veszek a helyi rendezvénye-

ken, azokat munkámmal és anyagilag is támogatom. 

Tiszteletdíjam egy részét már 5. éve hónapról hónapra 

nem veszem fel, így az az Önkormányzat költségvetés-

ében marad, melyet pályázati önerő képzésére, illetve a 

helyi rendezvények támogatására szántam elsősorban.  

Köszönöm eddigi támogatásukat, megelőlegezett bizal-

mukat.  

Mindenkit arra biztatok, éljen állampolgári jogával és 
október 13-án jelenjen meg a szavazóhelységekben és 

felelős döntést hozzon. 

 

Tisztelt Alattyáni Választópolgár! 

Születésem óta Alaty-

tyánon élek. Férjem az 

Alattyáni Tejtermelő 

Kft. dolgozója. Két fiú 

gyermekünk van. Dol-

goztam a Jászberényi 
Kossuth Ételbárban, 

majd a Takarékszövet-

kezet Alattyáni Kiren-

deltségén. Mindig szí-

vesen bekapcsolódtam 

a község közösségi 

életébe: Polgárőrség; 

Erős Emberek; Sport 

Horgász Egyesület; ka-

tolikus bálok szervezése. Öt éve az Alattyáni Egyház-

község tagja vagyok. Jelenleg ellátom a templom sek-

restyési teendőit, harangozói feladatait. Az Alattyáni 

Polgárőrség parancsnokaként polgárőr társaimmal a 

falu közbiztonságáért tevékenykedek. Kérem, hogy 

2019. október 13-án szavazatával segítse elő, hogy az 
Alattyáni Önkormányzat Képviselő Testületének tagja 

lehessek, hogy szolgálhassam szülőfalumat, az itt élő 

embereket! 

Mert „Kezet csak megfogni szabad… 

Elveszíteni vétek… 

Ellökni átok… 

Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget 

s a Világot!” 

Tisztelettel: Szűcsné Sándor Gabriella 

képviselő-jelölt

 
                     Tisztelt Alattyániak! 
Az elmúlt öt évben Alaty-

tyán önkormányzati képvi-

selője voltam, s az október 

13-án tartandó helyi önkor-

mányzati választáson ismét 

független jelöltként indu-

lok.  

MOLNÁRNÉ MENYHÁRT 

ÉVA vagyok, a helyi általá-

nos iskola tanára. Itt nőttem 

fel, itt végeztem el az álta-

lános iskolát. Az érettségi 

után 1980-ban Jászberény-

ben tanítói, majd 1988-ban 

Egerben tanári diplomát szereztem. A 40 éves tanári 

munkámra a szakmai igényesség, becsületesség, lelki-

ismeretesség, következetesség, kitartás és az embersze-

retet volt jellemző. 

 Az ötévvel ezelőtti bemutatkozó szórólapomon azt 

ígértem Önöknek, hogy a tanári pályámra jellemző tu-

lajdonságaim a képviselői munkámra is érvényesek 

lesznek. Úgy vélem, ezt sikerült betartanom. 

 Ebben a faluban éltem le az életem, s épp ezért fájón 

tapasztalom én is az Önök által is érzékelt, szóvá tett 

hiányosságokat. Én is egy szebb, jobban működő tele-

pülésen szeretnék élni. Ezért is jelöltettem magam öt 
éve és most is, hogy ezek csökkentésén dolgozzak, a 

falut szolgáljam. Az eddigi képviselői munka azonban 

arra is megtanított, hogy bizonyos korlátokat nagyon 

nehéz átlépni. Ennek ellenére mégis hiszem, hogy a 

falu javáért dolgozó, összetartó képviselő-testület a falu 

tevékeny lakosaival együtt képes előre vinni a falut. 

 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, kérem, támo-

gassanak szavazatukkal a 2019.október 13-ai választá-

son!  
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Tisztelt Alattyáni Lakótársaim!
Ferencsik Gyula 

vagyok, születésem 

óta Alattyánon 

élek. Köszönöm, 

hogy az Önök bi-

zalmából az elmúlt 

9 évben önkor-
mányzati képvise-

lőként dolgozhat-

tam. Visszatekintve 

erre az időszakra 

úgy érzem, hogy a 

megbízatásomat fe-

lelősséggel teljesí-

tettem és továbbra 

is érzek magamban 

erőt és szorgalmat, hogy ismét Önök elé álljak képvi-

selő jelöltként.  

Akik ismernek, igazolhatják, hogy közösségi ember va-

gyok, a jó csapat erejében hiszek. Az elmúlt évek ta-

pasztalatai alapján mondom, hogy reálisan ígérni csak 

az adottságok ismeretében szabad, képviselő jelöltként 

egy személyben bármilyen konkrét dolgot megígérni 

felelőtlenség. 

Minden jelöltnek lesznek elképzelései, ahogy Nekem is 
vannak.  

Ha megtisztelnek szavazatukkal, teljes bizonyossággal 

ígérhetem, mint ahogy eddigi képviselői munkám során 

is maximálisan a falunk érdekében, a legjobb tudásom 

szerint képviselem a közösséget.  Segíteni, akinek le-

het, nem ártani senkinek. Így élek.  

 

Köszönöm figyelmét. 

Üdvözlettel: 

Ferencsik Gyula

 

Tisztelt Választópolgárok! 
JÓZSÁNÉ KOVÁCS MÓNIKA vagyok, a 2019. október 

13-ra kitűzött önkormányzati választás független kép-

viselő jelöltje. Néhány gondolatot szeretnék Önökkel 

megosztani magamról, illetve eddigi tevékenységem-

ről. 1969-ben születtem, becsületes házasságban élek 

immár 30 éve. Két gyermekem van, akik idén nyáron 

kötöttek házasságot, és Alattyánon szeretnék folytatni 

életüket. A napokban születik meg első unokám, akit 

már nagy izgalommal várunk. 32 éve dolgozok óvoda-

pedagógusként, 2000 óta itt a helyi óvodában. Jelen pil-
lanatban az óvodavezető helyettesi feladatokat is ellá-

tom. Az elmúlt 5 évben tanfelügyeleti és minősítési 

szakértőként is tevékenykedtem. Az óvoda mindennap-

jainak megszervezésében mindig aktív szerepet vállal-

tam. Innovatív elképzeléseimmel folyamatosan a szak-

mailag színvonalas oktatás megvalósulását támogat-

tam. Bálok szervezésével, lebonyolításával is elősegí-

tettem az alattyáni gyermekek nevelési feltételeinek 

(eszköztár bővítése,kirándulások) megteremtését. Pá-

lyázatok megvalósításában, megírásában vettem részt. 

Néhány hete kaptunk értesítést arról, hogy az általam 

megírt, „Örökbe fogadok egy óvodát” című pályázat el-
nyerte tetszését az örökbefogadó tagoknak. Jelentősen 

gyarapszik ez által eszközkészletünk. Úgy vélem ez 

nagy segítség a gyermekeknek és a szülőknek is! 

Az Alattyáni Sporthorgász Egyesületnek is aktív tagja 

vagyok. A már hagyománnyá váló Horgász bál aktív 

szervezésében, lebonyolításában is folyamatosan részt 

veszek, amivel a lakosság aktív kikapcsolódásának le-

hetőségét szeretném biztosítani. A bálok bevételéből 

lehetőség nyílik a horgásztó környezetének szépítésére, 

állagának, környezetének javítására. A tó és környéke 

önkormányzati tulajdonban van. Az elmúlt öt évben 
minden pályázati lehetőséget (óvoda, egészségház, idő-

sek szociális intézménye, Kossuth út aszfaltozása, 

Bursa Hungarica /a továbbtanuló fiatalok anyagi finan-

szírozása/,…) támogattam szavazatommal. A jövőben 

is támogatni szeretnék minden olyan pályázatot, ami él-

hetőbbé teszi közvetlen környezetünket, és a lakosság 

javát szolgálja. Évek óta igénybe vettük az önhibáján 

kívül bajba esett települések állami támogatását. Sajnos 

nagyon nehéz ezt a forrást érvényesíteni, mert kifizetet-

len számlákkal kell igazolni a problémát. A szolgálta-

tók azonban azonnal intézkednek, ha nincs befizetés 

(gondolom, ezt mindenki tapasztalja a saját háztartásá-

ban). Előterjesztésem eredményeként sikerült rende-

letbe foglalni, és megvalósítani a letelepedési támoga-

tást. A rendelet a fiatal, életüket elkezdő, becsületes, 

aktív fiatalokat támogatja. Anyagi támogatást nyújtot-

tam minden civil szervezetnek, akik írásban vagy szó-
ban megkerestek. Több alkalommal kedveskedtem az 

öregek otthonának édesség csomaggal, egy alkalom-

mal, nagyobb összeggel is, hogy idős perceiket szere-

tetben, kellemes kikapcsolódással tölthessék. Több al-

kalommal is jeleztem néhány hölgy képviselő társam-

mal együtt a temető rendezetlen állapotát. Javaslatot 

tettünk a temető gondnoki állásra. Sajnos ez az elkép-

zelésünk egyelőre nem valósult meg. A jövőben is tö-

rekszek arra, hogy szeretteinknek méltó nyughelyet 

biztosítsunk és megvalósuljon ez az elképzelés. Miért 

tartom ezeket a gondolatokat fontosnak? Azért, mert 

képviselőként szembesültem azzal a ténnyel, hogy saj-
nos az önkormányzat kötelező feladatai közé sorolható 

teendők (óvodai ellátás, közvilágítás, köztemető fenn-

tartása… és még sorolhatnám tovább), sajnos államilag 

alulfinanszírozottak. Azt tapasztaltam, hogy a fejlesz-

tési lehetőség a pályázatokban, helyi vállalkozók támo-

gatásaiban, az intézményi dolgozók aktív munkájában, 

és talán megfogalmaznám azt is, hogy a helyi lakosok 

összefogásán múlik. Véleményem szerint az önkor-

mányzat részéről a megfontoltabb, takarékos gazdálko-

dás is nagyban elősegíthetné a fejlődést. Fontosnak tar-

tom az emberek szemléletváltozását is. Szomorú tény, 
hogy néhány lakó éjszakánként arra fordítja az energi-

áját, hogy leszaggatja az óvoda ablakáról a szúnyoghá-

lót, összetöri a buszmegállót, szemetel, festékkel bo-

rítja be az iskola előtt álló emlékművet. Gondolják csak 

végig! Ha az állandó felújításra, javításra elköltött ösz-

szeget más egyéb fontos dologra fordíthatnánk, meny-

nyivel jobb körülmények között élnénk. Az elmúlt öt 
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évben szóba jött a kamerák kiépítése. Testületi ülésen 

arról kaptunk tájékoztatást, van rá mód, hogy kamerá-

kat telepíttessünk. Megtörtént a felmérés a szükséges 

eszközök beszerzési áráról. Megszavaztuk az összeget, 

az óta sajnos nem történt semmi! Ígérni nem szeretnék 

semmit, mert amíg nem tudom milyen források állnak 

rendelkezésre, felelőtlenség lenne! Annyit azonban 

szeretnék leszögezni, hogy amennyiben továbbra is bi-
zalmat szavaznak nekem: 

 Meghallgatom igényeiket és törekszek arra, 

hogy a lehetőségeinkhez képest megvalósulja-

nak. 

 Továbbra is (ahogy eddig tettem) tisztességgel 

felkészülök a testületi ülésekre és a legjobb tu-

dásom alapján hozok döntést. 

 Elősegítem a Tisztelt Országgyűlési Képvi-

selő Úrral való együttműködést, a közös mun-

kát. 

Köszönöm, hogy elolvasták gondolataimat! 

Amennyiben úgy érzik, hogy megtisztelnek bizalmuk-

kal, a jövőben is arra fogok törekedni, hogy Alattyán, a 

mi lakóhelyünk épüljön, szépüljön, jó legyen itt élni bé-

kében, együttértésben! Szeretnék olyan emberekkel 
együtt dolgozni, akik aktív, kreatív módon tetteikkel, 

ötleteikkel, tudásukkal segítik Alattyán fejlődését! 

 

Tisztelettel:  

Józsáné Kovács Mónika független képviselő jelölt 

 

Kedves Alattyániak! 

Önkormányzati képvise-

lőjelöltként szeretnék né-

hány gondolatot Önökkel 

megosztani.  

Életem legnagyobb része 

a településhez kötődött, 

kötődik, hiszen itt élek és 

dolgozom. Tanári, illetve 

közoktatásvezetői képe-

sítést, szakvizsgát főisko-

lai és egyetemi képzés 

keretében szereztem, il-

letve mesterpedagógusi 

fokozattal rendelkezem. A helyi általános iskola taná-

raként úgy vélem, a legfontosabb, hogy az itt élő gyer-

mekek számára minél több lehetőséget találjunk arra, 

hogy sikeresen megalapozzuk jövőjüket, és úgy érez-

zék, hogy érdemes ide visszatérni, itt élni. Az elmúlt öt 

évben mindenképp azt szerettem volna, ha település él-

hetőbb és látványos módon fejlődővé válik. Szembe-

sülnöm kellett viszont nagyon sok dologgal. Igen, 

KELL játszótér, KELLENEK járható utak, járdák, 

megújuló középületek, iható ivóvíz, a fiatalokat mara-

dását segítő intézkedések. Pénz nélkül azonban semmi 

nem működik! A játszótér kialakítását szigorú EU-s 

szabványi követelmények teszik csak lehetővé hatal-

mas összegekért. A minőségi utak, közösségi terek lét-

rehozása bizony megint csak megfelelő anyagi háttérrel 

lehetségesek. Tehát gyakorlatilag az egyetlen megoldás 

a pályázati lehetőség. Képviselőként mindig fontosnak 

tartottam, hogy hozzunk létre egy olyan keretet, mely a 

komoly pályázati lehetőségekhez biztosítja az önerőt. 

Ne hitelekre alapozva építkezzünk, főleg nem akkor, 

amikor az önkormányzat pénzügyei a korábbi szenny-

vízberuházásnak köszönhetően még mindig labilisak. 

Forrásokra, felelős gazdálkodásra van szükség, mivel 

jelenleg a bevételek arra sem elegendőek, hogy a köte-

lező feladatait ellássa az önkormányzat. Sokszor ért vád 

azért, mert a filléreket kerestem, kerestük a sorok kö-

zött. De jó gazdaként tudnunk kell, hogy fillérekből 

lesznek a forintok, az ezrek. Minden olyan döntés mellé 

odaálltam, ami a község javát szolgálta és a település 

anyagi lehetősége is engedte. Támogattam személyes 

jelenléttel, anyagi hozzájárulással minden olyan civil 

kezdeményezést, mely hozzájárult a településen élők 

közösségi életének erősítéséhez. Fájó pont, hogy a tele-

pülés lakóinak tájékoztatása nem megfelelő. A helyi új-

ságban sajnos nem jelennek meg kellő súllyal azok a 

témák, amelyekre a legtöbb lakos kíváncsian vár. Miért 

maradt el egyelőre a bölcsőde megvalósítása, miért úgy 

újult meg az orvosi rendelő, ahogy azt láthatjuk, a te-

metőt valójában kinek a feladata gondozni, milyen lesz 

az a misztikus kalandpark, amiről már annyit beszéltek, 

miért nem kerültek még felszerelésre az igért kame-

rák… A lakosok, ha pontos tájékoztatást kapnának és 

nem kósza hírekre alapozva formálnának véleményt, 

biztosan másképpen ítélnék meg a dolgokat. Változ-

nunk és változtatnunk kell!  Bárki legyen is a község 

első embere, bárkik alkossák is a település képviselő 

testületét más hozzáállást fog igényelni a jövő. Az a 

jövő, mely a fejlődést jelentheti akkor, ha tényleg kö-

zösségként, összefogva, nem egyéni ambícióktól vezér-

elve, hanem a közösség tagjainak vélemények meghall-

gatásával, a közösség érdekében születnek a döntések a 

nyilvánosság teljes tájékoztatása mellett. Amennyiben 

bizalmukkal megtisztelnek, legjobb tudásom szerint 

azon leszek, hogy az új kihívásoknak megfeleljek. 

Rozmis Margit 

képviselőjelölt 
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Tisztelt Alattyániak! 

Burai Attiláné független képviselőjelölt vagyok. Egy általános iskolás korú gyermeket 

nevelek, akinek jövője miatt is szeretném, ha ez a mi kis falunk, igazából is a MI KIS 

FALUNK lenne. Azért fogalmazódott meg bennem gondolat, hogy magam is induljak 

az önkormányzati választáson, mert számomra is nagyon fontos, hogy a település fejlőd-

jön és az itt élő emberek valódi otthonuknak érezzék Alattyánt. Jó legyen itt élni, és jó 
legyen ide visszatérni. Korábban édesapám - Horváth Sándor prímás -, hozzám hason-

lóan elkötelezett volt a településünk fejlődése mellett. Amennyiben bizalmukkal meg-

tisztelnek, képviselőként döntéseim meghozatalakor mindig a lakosság érdekeit fogom 

szem előtt tartani.  

Kérem Önöket, hogy 2019. október 13-án éljenek szavazati jogukkal és legjobb belátá-

suk szerint döntsenek a falu érdekében!  

 

 

Tisztelt Alattyániak! 
Ismételten 

választás 

előtt állunk!  

A tét nem 
kisebb és 

nem na-

gyobb, mint 

az, hogy az 

elkövetkező 

években 

olyan ön-

kormányza-

tunk le-

gyen, amely 

a község 

sorsának ja-
vítását tűzi zászlajára és tagjai hozzáértően és önzetlen 

szorgalommal végezzék dolgukat, szolgálják ki a la-

kosság igényét.   

 

Szabó László Csabáné független polgármester- és 

képviselő-jelölt vagyok, közel 30 éve alattyáni lakos. 

Ezen a településen vagyok itthon, ide köt a családom, 

barátaim és egy időben ide kötött a munkám is. Való-

ban nem ide kötnek a gyökereim, de magaménak val-

lom Alattyánt szépségeivel és hiányosságaival együtt. 

Megválasztásom esetén fontosnak tartom:  

 a falu arculatának megváltoztatását, térfigyelő ka-

merarendszere kiépítése,  

 közutak és a csapadékelvezető árok felújítása, 

karbantartása, 

 a korábbi évek gazdálkodásának és törvényessé-

gének felülvizsgálatát,  

 az önkormányzati alapfeladatok ellátásának átte-

kintését, működésének ésszerűsítését,  

 képviselő-testületi munka színvonalának javítá-

sát,  

 a lakosság folyamatos tájékoztatását, 

 a szociális ellátások áttekinthetőségét és bővíté-

sét,  

 pályázati lehetőségek maximális kihasználását,  

 játszótér létrehozása, 

 sport-és kulturális programok szervezése, 

 bölcsőde kialakítás, oktatás fejlesztése, 

 munkahelyteremtés,  

 idősek gondozásának megoldása,  

 mezőgazdasági beruházások indítása, mely a 

közmunkaprogramot fokozatosan felváltja és 

termelő munkává alakítaná át,  

 turisztikai fejlesztések megvalósítása,  

 kül- és belföldi testvérvárosi kapcsolatok létre-

hozása, ápolása,  

 együttműködést a helyi gazdálkodókkal, vállal-

kozásokkal, civil szervezetekkel, testvértelepü-

lésekkel. 

Minden jelölt hasonló terveket fogalmazott meg, a 
problémáink azonosak, de ennek orvoslásához olyan 

polgármester kell, aki:  

 fiatal, energikus,  

 eddig is részt vett a község életében és jól ismeri 

az itt élők problémáit, szívén viseli sorsukat, 

 kapcsolatait nem saját hasznára, hanem a falu ja-

vára képes és hajlandó fordítani,  

 gyakorlata van az önkormányzati világban és tu-

dását a falu előrehaladása érdekében kívánja ka-

matoztatni,  

 azonnal be tud csatlakozni az önkormányzat 
ügymenetébe, nem kell betanulnia.  

Kérek minden alattyáni lakost, hogy a döntését kellően 

mérlegelve a szakmai hozzáértés fontosságát szem előtt 

tartva hozza meg és döntsön felelősségteljesen 2019. 

október 13-án.   

 

Személyesen találkozhatunk az utcafórumokon az 

alábbi helyeken és időpontokban:  

 2019. szeptember 26. csütörtök 18:00-19:00 Árpád 

Vezér utca (Malom part) 

 2019. október 3. csütörtök 18:00-19:00 Szent István 
tér 2. (Tűzoltó szertár előtti rész) 

 

Ne féljen senki változtatni, hiszen a változás jót hozhat! 
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Tisztelt Alattyániak! 

 

Alattyán község 

független polgár-

mester-jelöltjeként 

fordulok Önökhöz.  

Felelősséggel át-

gondolva hoztam 

meg döntésemet, 

hogy a 2019. októ-
ber 13-ai önkor-

mányzati választá-

son független pol-

gármester-jelölt-

ként indulok. 

Bemutatkozáso-

mat, terveimet, cél-

jaimat a következő 

idézet jegyében fo-

galmaztam meg: 

  „Tedd, amit helyesnek tartasz, mert így járhatsz a 

legjobban.” 

 /Brent Weeks/ 

Kisbalázs Gáborné (Varga Csilla) vagyok. Jászbe-

rényben születtem 1963.11.10.-én. Születésem óta a te-

lepülésen élek, itt végeztem az általános iskolát is. 

Végzettségeim: 

1982-ben érettségizem a jászberényi Lehel Vezér Gim-

názium matematika tagozatán. 1985-ben szereztem ta-

nítói képesítést a jászberényi Tanítóképző Főiskolán, 

majd 1989-ben történelem tanárként végeztem az egri 

Ho Si Minh Tanárképző Főiskola levelező tagozatán. 
Intézményvezetőként szereztem harmadik diplomámat 

2007-ben szintén Egerben, az akkor már Eszterházy 

Károly Főiskolán tanügyigazgatási szakértőként. 2017 

őszén mesterpedagógusi szakvizsgát tettem fejlesztő-

innovátor szakterületen. 

Munkahelyem, beosztásom: 

1984 óta dolgozom az alattyáni általános iskolában. Ez 

az első és ezidáig egyetlen munkahelyem. A több mint 

35 év alatt dolgoztam pedagógusként, igazgatóként, 

tagintézmény-vezetőként. Jelenleg a két intézményből 

álló Alsójászsági Általános Iskola igazgató-helyettese 

vagyok. A több évtized alatt tanítottam orosz nyelvet, 
magyart, történelmet, technikát, testnevelést. A szí-

vemhez legközelebb az osztályfőnöki tevékenység állt.  

Családi életem: 

1982-ben kötöttem házasságot Kisbalázs Gáborral. A 

férjem 2012-ben elhunyt. Házasságomból egy lány-

gyermek született, aki párjával és nyolc éves fiúuno-

kámmal Szentendrén él. Unokám megszületésével rám 

köszöntött a „boldog nagymamakor”. Kívánom, hogy 

mindenki élje meg a nagyszülői szerepet, mert feledhe-

tetlen élményekkel gazdagítja és megfiatalítja az em-

bert. Élettársi kapcsolatban élek Háfra Antallal.  

Hobbi, szabadidő: 

Nagyon szeretek olvasni, kézimunkázni. A könyves-

polcomon sorban állnak az elolvasásra várakozó köny-

vek. 

Az utazás, kirándulás, természetjárás is kedvenc időtöl-

téseim közé tartozik. Sok-sok tapasztalatot, élményt 

gyűjtöttem külföldi és magyarországi utazásaim során. 

A bemutatkozásomból már kiderült, hogy születésem 

óta Alattyánon élek. Pedagógusként, intézményvezető-

ként sok emberrel találkozom, sokan fordulnak hozzám 

kérdéssel, kéréssel. elmondják azt is, mi az, amire szük-

ségük lenne, amit szívesen megváltoztatnának, és ami 
az, ami jó úgy, ahogy van. Saját tapasztalataim és la-

kossági vélemények alapján a következő célokat tartom 

a legfontosabbnak: 

Infrastruktúra területén 

 a falu központjának szépítése 

 zöld területek növelése (fásítás, virágosítás) 

 szabadidő park, játszótér kialakítása 

 középületek, intézmények fejlesztése 

 saját karbantartóbrigád  

 környezetvédelem megerősítése 

 a lakatlan ingatlanok megvásárlása, felújítása  

Szociális intézkedések 

 idősekről való gondoskodás 

 fiatalok letelepedésének támogatása 

 bölcsőde létrehozása 

 lakosság egészségének megóvás (ingyenes 

vizsgálatok, szűrőbusz) 

Közbiztonság 

 kamerarendszer kiépítése 

 polgárőrség megerősítése 

Közösségfejlesztés 

 civil közösségek szerepvállalásának növelése 

 színvonalas települési rendezvények megva-

lósítása 

 a helyi sportélet felélesztése 

 a szabadtéri edzőpark létrehozása 

Ezeknek a céloknak a megvalósítása – sok más egyéb 

mellett – nem egy emberen, nem a polgármesteren mú-

lik. Kell hozzá minden alattyáni, szükség van a képvi-

selőtestület támogatására, az önkormányzati és az in-

tézményi dolgozók munkájára és együttműködésére, és 

nem utolsó sorban kell hozzá PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ. 
Ki kell használni minden pályázati lehetőséget a célok 

megvalósításához. És nagyon fontos, hogy az elnyert 

pályázati pénzeket JÓL kell felhasználni.  

Meggyőződésem, hogy vezetői tapasztalatom alapján 

képes vagyok a települést a jó gazda szemével látni, fel-

ismerni a falu érdekeit, jól kommunikálok, bátran mon-

dok véleményt.  

Hiszem, hogy tájékozott, optimista emberként tiszta 

kézzel tudom Alattyán község érdekeit képviselni.  

Kérem, hogy vegyenek részt a 2019. október 13-ai ön-

kormányzati választáson! 
 „Minden lehetőség közül akkor választasz a legrosz-

szabbul, ha megengeded, hogy nélküled döntsenek a te 

ügyedben.” 

 (Moldova György) 

 

KISBALÁZS GÁBORNÉ polgármester-jelölt
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Miért indulok és miért legyek én a polgármester?! 

Számtalan megkeresés után, miszerint jelöltessem ma-

gam a polgármesteri posztért, elkezdtem gondolkozni 
azon, hogy mivel tudnék többet adni a falu lakosságá-

nak megválasztásom esetén az elődjeimnél. Eddig is 

tudtam, hogy vannak problémák és igények a faluban, 

de kb. 10 hónapos ilyen irányú helyzetfeltárás után - 

aminek alapját Önök a választók véleményei és igényei 

adták - kijelenthetem, hogy rengeteg tennivaló lenne 

ebben a jó adottságokkal rendelkező faluban. 

Csodákra én se lennék képes, viszont kitartásommal, 

ötleteimmel és az Önök segítségével biztos vagyok 

benne, hogy Alattyán fel tudna zárkózni a rohamosan 

fejlődő környező települések közé. 
Többen megkérdezték tőlem, hogy miért függetlenként 

indulok. Eddig sem voltam egyik pártnak sem elkötele-

zett tagja és ezek után sem szerepel a terveim között!  

Szerintem a polgármesteri választást egyébként sem 

kellene, hogy behálózza a pártok érdekei! 

Itt most egy falu és lakosainak sorsa a tét! Bárki is a 

polgármester, bármilyen pártideológiával szimpatizál 

is; a vezetésnek a falu érdekeit kell néznie. Mindenki-

vel, minden párttal megfelelő kapcsolatot kell kiépíteni 

és fenntartani, hogy minden anyagi forrás kihasznál-

ható legyen. A falu lakosságában megérett az igény a 
változásokra, az egyenes beszédre, az anyagi átlátható-

ságra és az ésszerű tervek megvalósítására! Megválasz-

tásom esetén ezt saját magamtól is elvárom, mivel úgy 

neveltek, hogy minden körülmények között maradjak 

becsületes, megbízható és gerinces ember! 

Fölvetődött egyesekben, hogy számomra hátrány, hogy 

nem helyi születésű vagyok. Valóban ez lehet kedve-

zőtlen is, de a lakosságnak inkább előny véleményem 

szerint. Nekem nem volt játszótársam, osztálytársam 

senki és nem vagyok lekötelezettje senkinek! Ezek után 

döntse el mindenki, hogy melyik megítélés a kedve-

zőbb a többségnek. 

Ki is Huszár Arnold? 

1973-ban Egerben születtem egy paraszti ősökkel ren-

delkező értelmiségi család második fiaként. Gyermek-

koromat a Mátra északi részén töltöttem, itt ívódott be-

lém a természet szeretete. 

Kamaszkoromat Egerben az akkori iskolám színhelyén, 

ill. új lakhelyemen, Aldebrőn (Heves megye) töltöttem. 

2007-ig, Alattyánba költözésemig ez a 600 fős falu volt 

a lakhelyem. Az elmúlt 12 év alatt amióta itt élek meg-

szerettem ezt a jász falut és Alattyánt tekintem az ott-

honomnak! Érdeklődési körömnek megfelelően 1992-
ben érettségizetem szőlő- és gyümölcstermesztőként. 

Iskolai tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem Gyöngyösi Főiskolai karán folytattam, ahol 

1996-ban állattenyésztői agrármérnöki diplomát sze-

reztem. 2012-ben a Szent István Egyetemen kinológus-

ként kaptam második diplomámat. A munkahelyeim-

nek és saját szorgalmamnak köszönhetően közigazga-

tási alap és szakvizsgával tettem, valamint mindenre ki-

terjedő felhasználói szintű számítógép alapismeretek-

kel rendelkezem. A katonaság után első munkahelyként 

a közszférában sikerült elhelyezkednem, ahol ügyinté-

zői feladatokat láttam el. Következő munkahelyem már 

a végzettségemnek megfelelő volt; üzemvezetője let-

tem egy 30 fős állateledel gyártással foglalkozó cégnek. 

Több év szakmában eltöltött idő után visszakerültem a 

közigazgatásba, a Hatvani Munkaügyi Központba. Itt a 

beosztásom sok munkafolyamatot érintett, több feladat-

ban kipróbálhattam kreativitásom, szervezési adottsá-

gaimat és kommunikációs képességeimet. 2012-ben 

úgy döntöttem, hogy megpróbálom a kereskedői pályát 
és tulajdonosa lettem az Alattyáni Gazdaboltnak. Még 

ebben az évben felkérést kaptam a Szegedi Tudomány-

egyetem Biológia szakán vendégelőadói órák megtar-

tására. Végzettségeimnek és a szerencsének köszönhe-

tően bekerültem a Nemzeti Agrárkamara vizsgaelnöki 

listájába, így az évek alatt számtalan iskolai és tanfo-

lyami szintű vizsgán vehettem részt az ország egész te-

rületén. Az évek alatt több környékbeli oktatási intéz-

mény keresett meg, hogy oktatói munkát ajánljon, ame-

lyeket örömmel elfogadtam. Diákjaim sikeres, képzett 

szakemberek, gazdálkodók lettek.
 

Választási „programom” 

A teljesség igénye nélkül néhány példa az elmúlt vá-

lasztási kampányok programjaiból, amik soha nem va-

lósultak meg: 

 Csapadékvíz elvezet rendszer kiépítése 

 A volt varroda épületét pályázati támogatással 

szociális ellátó épületté kell átalakítani 

 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

 Játszótér kialakítása” stb. 

Ilyen és ehhez hasonló ígéreteket nem teszek, mert nem 

vagyok az, aki felelőtlenül ígérget, hiteget. Amíg nincs 

rálátásom a község anyagi helyzetére a lelkiismeretem 
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nem engedi a hasonló, hangzatos kampányfogások ki-

jelentését.  

Nem szeretném a lakosságot illúziókban ringatni és 

megtéveszteni a hatás kedvéért! 

Megígérem, hogy megválasztásom esetén: 

 lehetőségeimhez képest tisztázom és átláthatóvá 

teszem az önkormányzat anyagi helyzetét 

 a képviselő-testülettel közösen, felelősségtelje-

sen kezelem a falu vagyonát 

 Alattyán lakosságát polgármesterhez méltóan 

képviselem 

 mindent megteszek, hogy a falu élhetőbb és élvez-

hetőbb legyen 

 a képviselő-testületi tagoktól aktív közreműkö-

dést várok el 

 évente legalább egy falugyűlést tartok 

 havi egy alkalommal polgármesteri fogadónap 

várja majd a lakosságot 

 igyekszem a lakóit összefogni, egységbe ková-

csolni 

 havi egy társadalmi munkát szervezek a falu ja-

vára 

 az idős, segítségre szoruló emberek ház körüli 

munkáinak elvégzésére egy segítő csoportot szer-

vezek. 

 a falu lakosságának napra kész tájékoztatását az 

aktuális ügyekről megvalósítom. 

 

Ha Önök bizalmukkal megtisztelnek és engem válasz-

tanak polgármesternek, akkor a falu minden nagykorú 

lakója számára küldök egy kérdőívet, mely az én prog-

ramtervemet tartalmazza. Ezt véleményezhetik, fontos-

sági sorrendbe rakhatják, így együtt alakíthatjuk az el-

következő 5 év program tervét. 

 

Alattyán Község Önkormányzata 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és családját 
SZENT MIHÁLY NAPI TALÁLKOZÁSOK ALATTYÁNBAN rendezvényünkre. 

Hely: Gecse árpád Emlékház udvara (rossz idő esetén Művelődési ház) 

Programok 

2019. szeptember 27. pén-

tek 
 15:00 „Alattyán története ké-

pekben” című kiállítás meg-

nyitója a Művelődési Házban 

2019. szeptember 28. szom-

bat 
 14:00 Megnyitó, köszöntő 

 14:45 Alattyán Községért Díj 

átadása 

 15:00 Alattyáni Óvoda mű-

sora 

 15:30 Musicalek és operettek 

lóhátról Nemzeti Lovas Szín-

ház előadása 

 16:30 Sütemény-, lekvár-

mustra, főző- és pálinkaver-

seny eredményhirdetése 
„Legszebb konyhakert” prog-

ram díjátadása 

 18:00 Kökény Attila műsora 

 19:00 Tűzijáték Retro utcabál 

NAPKÖZBEN 

 08:00 Főzőverseny 

 10:00 – 13:00 Alattyáni gaszt-

roasztal termékeinek fogadása 

 11:00 – Egészségasztal 

 11:00 – Gyermekfoglalkozá-

sok 

 13:00 – 15:00 Íjászat 

2019. szeptember 29. vasár-

nap 

 11:00 Ünnepi szentmise és 

körmenet 

Napközben látogatható: 

 Gecse Árpád emlékház gyűj-
teményes kiállítása (Alattyán, 

Szent István út 26.) 

 Helytörténeti Kiállítás (Alaty-

tyán, Táncsics Mihály út 1/A) 

 

 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018.11.16.-2019.03.10.

Születés 

 Bódis Csongor 

 Juhász Janka 

 Nagy Verona 

 Molnár Edvárd 

 Oláh Tamás Alex 

 Sajben Liliána Natália 

 

 

 

Házasságkötés: 

 Karafa Alexandra Orsolya – 

Kökény Zsolt 

 Kökény Barbara – Sebők 

Géza 

 Józsa Diána – Nagy Dániel 

 Banya Antónia – Szénási 

Márk Erik 

 Szabó Szilvia – Boroznaki 

Krisztián 

 

Haláleset 
 Bagi Mihályné 

 Balog József 

 Balog Józsefné 

 Balogh György 

 Burka János Istvánné 

 Csombor Jánosné 

 Varga Józs

 
Alattyáni Hírmondó 

Alattyán Község Önkormányzatának lapja 
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