
 

 

 

Mint  a Pénzügyi Informatikai és Településfejlesztési Bizottság tagja, rendszeren, és aktívan részt 

vettem a bizottság ülésein, a Bizottság elnökének távolléteiben vezettem a Bizottság üléseit. Az 

előterjesztések alapos áttanulmányozása, esetenként személyes bejárás és  informálódás után több 

javaslatommal segítettem Képviselőtársaimat a döntéshozatalban. Ugyancsak rendszeresen, és 

aktívan részt vettem a Képviselőtestület ülésein. Munkámból adódóan sok emberrel találkozom, 

ismerem a gondolataikat, a véleményüket, amit igyekeztem tolmácsolni a Testület felé, és fordítva: a 

Testület döntéseit is igyekeztem átadni lakosságnak. 

 

2017.12.07.       Dr. Mayer András 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képviselői beszámoló  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen 
szabályozza a helyi önkormányzatok működését, felsorolva a helyi önkormányzati képviselő 
jogait és kötelességeit. 

 

Képviselői munkámat a hivatkozott jogszabály alapján végeztem. 

  

2016-ban rendszeresen részt vettem a Pénzügyi Bizottság ülésein,  valamint a Képviselő- 
testületi üléseken, szavazataimmal a közösség érdekeit szem előtt tartva járultam hozzá a 
döntésekhez.  

  

Többször szót emeltem az óvodai nyitva tartással kapcsolatban. Az augusztusi egy hónapos 
zárva tartás is megnehezíti a szülők helyzetét, főleg az olyan családokét ahol nincsen 
nyugdíjas nagymama, aki a gyermekfelügyeletbe besegít. A munkahely manapság is nagy 
kincs, meg kell becsülni.  

  

Figyelmet fordítottam az iskolai nevelő és oktató munkára is. Különösen az újonnan 
beköltözött családok észrevételeire, kritikáira.   

  

A községben szervezett programokon részt vettem. 

Mivel munkám Baracskához köt, a választópolgárokkal  találkozom, igyekszem meghallgatni 
Őket, gondjaikat, bajaikat  ismerem, ahol tudok, képviselőként is megpróbálok segíteni.  
 

Baracska, 2017. 12. 04. 

         

  

  

                                                          Tóthné dr. Kolumbán Ottilia 

                                                                                      képviselő  

 



Beszámoló 
 

a 2017. évben végzett képviselői - alpolgármesteri  tevékenységről 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 
Immár 7 éve végzem aktívan és felelősségteljesen úgy a képviselői, mint 
alpolgármesteri megbízatásomból eredő feladataimat. Télen-nyáron sok időt töltök a 
falu területén, ismerem minden utcáját, látom és felmérem, hogy melyik részen, 
milyen teendők,megoldásra váró feladatok vannak. Már azt is természetesnek 
veszem, hogy a lakosság szívesebben mondja el észrevételét, gondját az utcán, 
minthogy a heti rendszerességgel tartott fogadóórámon keressen meg. Az olyan 
horderejű panaszok,felvetések, kérelmek esetében, melyekben csak a képviselő-
testület dönthet előterjesztéseket készítettem. A lakosságjelentős részének 
nyugalmát, biztonságát zavaró problémákat rendszeresen jeleztem az illetékes 
szerveknek és kértem segítségüket a megoldásban. Szorgalmaztam a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítését, melynek a falu központi részén történő megvalósulása 
által elég nagy terület megfigyelésével van segítségünkre a károkozók 
meggátolásában, a vagyonvédelemben. 
 
Az idei évben ez ideig 11 nyilvános, 5 zárt képviselő-testületi,valamint 11 nyilvános 
és 4 zárt PIT Bizottsági ülésre került sor, melyek mindegyikén részt vettem, 
véleményt nyilvánítottam, észrevételt vagy javaslatot tettem. Kifejtettem 
véleményemet a határozat és rendelettervezetek, Településfejlesztési Stratégia, a 
helyi Építési Szabályzat valamint a szennyvízelvezetést és vízellátást nyújtó 
víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervének készítésekor is, hogy csak 
néhány jelentősebbet említsek. 

Távollétekor elláttam a polgármester helyettesítését, képviseltem az önkormányzatot, 
a helyi ügyeket, érdekeket.  

Írásban kerestem meg a MÁV illetékeseit a vasútállomás akadálymentesítése végett, 
ugyanis hiába van akadálymentes feljáró a vágányokhoz, ha magát a feljárót nem 
lehet kerekesszékkel megközelíteni. 
Javaslatot tettem utcanevekre, gondoskodtam az új utcanévtáblák beszerzéséről és 
részt vállaltam a kihelyezéssel kapcsolatos teendők szervezéséből, irányításából. 
Szorgalmaztam a forgalomszabályozás és az ehhez kapcsolódó parkolási lehetőség 
megoldását. 
 
A községi ünnepségek rendszeres résztvevője voltam, közreműködtem azok 
megrendezésében. A civil szervezetek rendezvényeire szóló meghívásoknak is 
eleget tettem, nagyra értékelem közösségkovácsoló, értékteremtő tevékenységüket. 
A Kidoboló nevű önkormányzati lapban rendszeresen hírt adtam a testületi ülésekről 
és a döntésekről, a lakosságot érintő fontosabb felhívásokat, információt 
közzétettem, továbbá tájékoztatást adtam a közösségi élet aktuális híreiről is. 
Mindezek által folyamatosan követhette a lakosság képviselői és alpolgármesteri 
munkámat.  
 



A közterületek gondozására és a környezetvédelemre 2017-ben is nagy hangsúlyt 
fektettem. 2 alkalommal szerveztem e-hulladékgyűjtést, és az országos takarítási 
akció keretében szerveztem a gyűjtését és gondoskodtam az illegálisan lerakott 
hulladékok elszállíttatásáról. Az idén sem hagytam ki a fásítási programot. 

Közreműködtem a benyújtott pályázatok előkészítésében, ugyanis pályázatok nélkül, 
csupán önerőből nem tudna önkormányzatunk nagyobb fejlesztésekbe kezdeni. 
Pályázat került benyújtásra az önkormányzati utak, járdák fejlesztésére vonatkozóan, 
sajnos ez a pályázat nem nyert támogatást, de eredményes lett az óvodai energetikai 
korszerűsítési pályázat, így a várható energia megtakarításon kívül az óvoda épülete 
külsőleg is megújul. 

Az iskola tornatermének megépítésére jelentős összegű állami támogatást kapott 
önkormányzatunk, annak megvalósítását azonban az időigényes előkészületek, a 
tervek és különböző engedélyek beszerzései kicsit elodázták. Az önkormányzati 
kiadásokat illetően azonban egész évben takarékosan gazdálkodott képviselő-
testületünk, hogy az előre nem ismert végleges építési költségekhez rendelkezzünk 
pénzügyi tartalékkal és elkészülhessen a tornaterem.  

Baracska, 2017. december 7. 

       Becsei Andrásné 
       alpolgármester 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Tisztelt Választópolgár!  
 
   
      Ismét eltelt egy év az Önkormányzat tevékenysége során. Egy-egy időszak 
elmúltával fontos számvetést készíteni az elvégzett munkáról.  
 

     
       A képviselői munka túlnyomó hányadát az teszi ki, hogy a képviselő a 
különböző döntések előtt alaposan tájékozódjon, minél jobban ismerje meg a 
meghatározó körülményeket, befolyásoló tényezőket, és ezek alapján hozza meg 
felelősen a döntését.  

 
     
     Képviselő Testület munkájában az eltelt évben is folyamatosan részt vettem. 
A Pénzügyi-, Informatikai-, és Településfejlesztési Bizottság ülésein 
rendszeresen megjelentem. 
      
    
     A testületi folyamatos munkán túl a képviselői feladatmegosztásból fakadóan 
a helyi újság - a”Kidoboló”- szerkesztő bizottsága tagjaként tevékenykedtem. 
 
      
     Több önkormányzati rendelet tervezet előkészítésében, véleményezésében,  
Baracska község hosszú távú fejlesztési terve elkészítésében, a települési adó 
rendelet kidolgozásában, a Keve setés telep környezethasználati engedélyével  
kapcsolatos fellebbezés összeállításában közreműködtem.  
 
      Részt vettem a községi rendezvényeken, ünnepségeken. 
 
      Az Önök bizalmát a továbbiakban is igyekszem megszolgálni, Baracska 
község és a településünkön élők érdekeit képviselni. 

 

Baracska, 2017. december 05. 

 

 

                                                                                         dr. Herczeg József 

                                                                                                 képviselő 



 

 

 


