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Az utolsó önkormányzati választáskor, dacára annak, hogy   közel 350 szavazattal tiszteltek 
meg a választók--köszönet érte-- nem körzeti képviselőként, hanem „listásként” jutottam be 
a testületbe. Körzetemből továbbra is sokan kerestek meg kisebb, nagyobb ügyekben. 
Természtesen mindenben igyekeztem segíteni, hiszen több mint húsz év tapasztalattal a 
hátam mögött jól ismerem a várost és az önkormányzat működését. Továbbra is várom a 
megkereséseket, hiszen nyugdíjasként, önálló vállalkozóként magam gazdálkodom az 
időmmel, így bármikor elérhető vagyok.                                   

A testületi munkában a Fidesz-KDNP frakcióban annak vezetőjeként veszek részt. Ellenzéki 
helyzetünkben „meg van kötve a kezünk”, de minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy így 
is elvtelen kompromisszumokat nem vállalva segítsük a város működését. Segítségünkkel 
sikerült pontot tenni a példátlanul botrányosan elhúzódó költségvetés vitáinak is. A város 
történetében még nem volt példa, de országosan is nagyon ritkán, hogy a költségvetés csak nyár 
közepén Június 30-án lett elfogadva. Ennek nyilvánvaló oka a testületben és a hivatalban 
meglévő látens feszültség, amit az erre illetékesek nem tudtak megfelelően kezelni. 
    A Szociális Egészségügyi Lakásügyi bizottságot vezetem, ami majd’ minden héten ülésezik. 
Rengeteg ügyben igyekszünk segíteni a valóban rászorulóknak. Csak ebben az évben jóval több 
mint 600 határozatot hoztunk, gyakorlatilag senkit sem utasítottunk el. Dacára a megszorító 
pénzügyi helyzetnek sikerült fenntartani az összes eddigi segítségi formát így: a rendkívüli 
települési támogatást, a fűtési támogatást, a gyógyszer támogatást, a szülési, temetési 
támogatást. Tanév kezdetén segítséget nyújtunk a beiskolázáshoz és a csecsemők oltásához is 
hozzájárulunk. Minden lehetőségünket kihasználva anyagilag is támogattunk civil 
rendezvényeket, pl. Anyák napja, Idősek napja, Tanya átadás. Idén is megrendeztük, immár 
majd’ tíz éve a szociális munkában élen járók, az egészségügyi dolgozók ünnepét, 
megjutalmazásukat. 
     Amikor megjelentek a menekültek Gödön aktívan segítettük őket és együttműködtünk a 
rengeteg civil segítővel.  A felmerülő kisebb-nagyobb személyi problémákat, súrlódásokat több 
alkalommal sikeresen kezeltük. 
    A 2022-es évben több mint 650db élelmiszer csomaggal támogattuk a rászorulóknak, immár 
megemelt 12000 Ft. értékben. Karácsonykor a Családsegítő Szolgálat segítségével juttattunk el 
az Önkormányzat csomagjait a családoknak. Köszönet a szolgálat vezetőségének és minden 
közreműködőnek, Hasonlóan köszöntetett mondok a Szociális Osztály munkatársainak, akik a 
megnövekedett munkát is maradéktalanul teljesítették. …….és ha már a köszöneteknél tartunk, 
a tavalyi évben sikerült a Kiserdei Tanyát felújítani. Köszönet a szervezőknek, a kivitelezőknek, 
de különös köszönet a Mozgáskorlátozottakat Segítő Egyesület vezetőségének, akik minden 
egyes munkanapon friss ebéddel várták a dolgozókat.  
    „A munkánk közvetlen célja, hogy a jövőben legalább ezen a szinten biztosítsuk az összes 
eddigi támogatási formát.” Ezzel a mondattal fejeztem be az előző évi beszámolómat. 
Örömmel jelenthetem, hogy nem csak megtartottuk az előző szinteket, hanem azt minden 
nehézség, megszorítás mellett is növelni is tudtuk.  
Remélem a 23-évi beszámolómat is hasonló mondattal zárhatom le. 
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