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Kincsesbánya választóinak bizalmából 2019 októberében képviselői mandátumot szereztem, 

majd a polgármesteri javaslat alapján a képviselő-testület az alpolgármesteri tisztség ellátásával bízott 

meg, célul tűzve ki a polgármester munkájának támogatását és segítését. A feladatomat társadalmi 

megbízatásban, a főállású munkaviszonyom megtartása mellett látom el. Annak érdekében, hogy az 

önkormányzati munkában minél teljesebben tudjak részt venni, a főállásom időrendjének egyedi 

megállapodással történő módosítását kezdeményeztem a tulajdonos-ügyvezetőtől, így az elmúlt évben 

hétköznaponként 5.30-tól 14.30-ig a szerződött, 15 órától pedig az alpolgármesteri munkakörömben 

végzem a feladataimat. Ez a speciális munkabeosztás lehetővé teszi a napi jelenlétet és az aktív 

feladatellátást Kincsesbánya önkormányzatában 

 A kistelepülési önkormányzat nem csak nagyságrendjében, hanem jellegében és tartalmában is 

jelentősen különbözik a várositól. Kincsesbányán a település napi gondjainak viselése, az adminisztratív 

és a gazdasági vezetés speciális együttműködést kíván és követel meg a polgármestertől, az 

alpolgármestertől egyaránt. Ehhez sikerült a személyes erélyeket kedvezően ötvözni és a határozott, 

kreatív, impulzív vezetőelv ötvöződött a praktikus, technokrata rendszerszemlélettel melyből olyan 

csapatmunka született, ahol a döntéselőkészítés és végrehajtás is a támogató együttműködés jegyében 

történik. Ennek ismeretében az alábbi beszámoló is sokkal inkább a csapatmunka összegzése, mintsem 

a mind erről leválasztható egyén jellemzője. 

2020 több szempontból rendhagyó évnek tekinthető, hiszen az újjáalakult képviselő-testület a 

szokásos kihívások mellett a koronavírussal kapcsolatos, számos korábban ismeretlen teendővel és 

szabályozással is sikerrel birkózott meg. A vírus nélkül is hatalmas célokat tűztünk ki a település 

fejlesztése, az infrastrukturális, kulturális és kommunikációs területeken. 

A választást követően gyors, pontos hivatali átvételre került sor, egyúttal -tekintettel az adventi, 

karácsonyi időszakra- számos közösségi programot valósítottunk meg. Az Idősek napjára személyre 

szóló meghívóval tiszteltünk meg minden velünk élő korábbi bányai dolgozót majd a sikeres est után 

szintén nagy érdeklődés mellett került sor a Borbála napi ünnepségre. A gyerekekhez tavaly a 

Művelődési Házba érkezett a Mikulás, ahol minden elképzelést felülmúlóan sok vendégünk volt. 

Hasonló közönségsikert aratott a közösségi disznóölés és az adventi közös forraltborozás is. 

Mindeközben bevezettük a közösségi média felületén történő videó, illetve szöveges/képes 

tájékoztatókat, december hónaptól kezdődően pedig a híranyagnak megfelelően (lehetőség szerint 

mintegy 2 havonta) megjelenik a „Kincsesbánya fehéren-feketén” című helyi, papíralapú kiadványunk 

is. 



Az első pillanatoktól kezdve gőzerővel zajlott a háziorvosi, később a fogorvosi, illetve közben 

a művelődés-szervezői feladatkörök mielőbbi betöltésére irányuló munka, beleértve a pályáztatást, a 

személyes megbeszéléseket és a kötelező bürokratikus teendők intézését. Ez a hatalmas munka 

elősorban a polgármesterre és a jegyzőre hárult, bizonyos részterületeken kisebb segítségnyújtásra nyílt 

módom. 

Az új évet egy korábban ismeretlen programmal kezdtük, ugyanis létrehoztuk a Vállalkozó Est 

nevű rendezvényt, ahol a helyi vállalkozók mellett vendégül láthattuk a térségünk országgyűlési 

képviselőjét is. A jó és személyes kapcsolatoknak ez egy kiváló induló eseménye volt. Ebben az 

időszakban írtam az első pályázatunkat a Bethlen alaphoz, amelyen a testvértelepülési kapcsolatok 

ápolására és egy ezzel összekötött rendezvényre nyertünk 1,8 M Ft támogatást. (a megvalósításra a vírus 

miatti korlátozások miatt haladékot kellet kérni, státusza ezért jelenleg függőben van). 

A tavaszi időszakra teljes mértékben rányomta a bélyegét a koronavírus első hulláma, melynek a 

kommunikációs és lakossági -közszolgálati- feladatait precízen és a járványügyi szabályoknak 

megfelelve, megfeszített csapatmunkában sikerült teljesíteni. A kommunikáció súlypontja ebben az 

időszakban elsősorban a közösségi médiára helyeződött át, de amint a közösségi élet újra indult ismét 

jelentkeztünk a helyi kiadványunkkal is. 

A tavasz folyamán felvettük a kapcsolatot a volt szállóépület jelenlegi tulajdonosaival. A 

kapcsolat erősítésére és a feladatellátásra egy fejlesztési munkacsoportot hoztunk létre (Keszte Jánosné, 

Pencz Tamás, Sallay Zsolt) és így -többszöri egyeztetést követően- az év végére eljutottunk abba a 

fázisba, hogy immár a tervezői asztalon vannak az ingatlan lakásberuházásként történő hasznosításának 

a látvány és alaprajzi tervei.  

Ezzel a beruházással szinte párhuzamosan több tárgyalási fordulót és számos egyeztetést 

követően megállapodást kötöttünk a Somosmál-Nagyhajló utca közötti felhagyott, volt bányai terület 

hasznosítására, ahol Kincses Lakópark néven, szerződésben szabályozott megvalósítási ütemben, zárt 

határidő mellett lakóingatlanok kialakítására és összközműves lakóházak építésre, értékesítésére kerül 

sor. A telepítési tanulmányterv és a beépítési tervek már itt is készülnek.  

Az év folyamán az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében több pályázatot is 

benyújtott, melyek mindegyike sikeresnek bizonyult, így mintegy 5 M Ft értékben folytatódik a Kincsesi 

utca járdafelújítása, hasonlóképpen mintegy 5 M Ft értékben sor kerül tavasszal a játszótér felújítására, 

valamint 15 M Ft értékben vásárolhattunk a település részére egy új traktort pótkocsival és számos 

kiegészítő eszközzel. Az országos fatelepítési akcióra nem sikerült aktiválni a pályázatunkat, a lehetőség 

kevesebb mint 30 percig volt nyitott a túljegyzések miatt. Újabb kiírás esetén ismételten pályázunk majd. 

A fentiek mellett további pályázatok is értékelési fázisban vannak és folyamatosan, a lehető legtöbb 

kiírást megragadva használjuk ki a lehetőségeket.  



A Bányásznap -a vírushelyzet második hullámának kezdete miatt életbe lépő szabályok okán- a 

megszokottól eltérő módon került megrendezésre, azonban a tapasztalataink és a visszajelzések alapján 

a rendhagyó lebonyolítás is sikert aratott. Kiváló kapcsolatot alakítottunk ki a Déryné programmal és a 

sikeres első pályázatunk nyomán két bábelőadás került bemutatásra a Művelődési Házban.  Az őszi/téli 

kulturális-közösségi programokra további három, már lekötött helyi színházi előadással rendelkezünk, 

azonban ezeket átmenetileg felfüggesztettük, illetve átterveztük a korlátozások feloldása utáni 

időszakra. 

Lehetőségeimhez mérten igyekszem személyes anyagi támogatásokkal is a közösség javát 

szolgálni, ennek keretében biztosítom minden szám esetében a pénzügyi hátterét a „Kincsesbánya 

fehéren-feketén” című kiadványnak. Állom a költségeit a rendezvények meghívóinak továbbá műszaki 

fejlesztésként az Egészségház melletti LED világítás beszerzésének és kiépítésének. A látókörömben 

működő vállalkozások szponzorációs és mecénási hajlandóságát kiaknázva két részletben több mint 800 

eFt értékben sikerült az óvodánk (Isztimér is), az iskolánk, a Művelődési Ház és az IKSzT részére rajz 

és dekorációs papíralapanyagokat biztosítani. 

A lakossági szervezésben történő jótékonysági és közösségi akciókban (például 

hulladékgyűjtés), valamint a kulturális és társadalmi programokban mind teljesebb mértékben részt 

veszek. Jelen vagyok, illetve segítem az ünnepi megemlékezéseket és azon egyéb programokat, 

rendezvényeket is, amelyek Kincsesbánya határain kívül zajlanak, de lehetőséget nyújtanak a 

településünk képviseletére. A falu aktuális hírei a közösségi médián és a helyi kiadványon túlmenően 

17 alkalommal jelentek meg önálló cikkben a Fejér megyei Hírlap hasábjain és a FEOL internetes 

felületén, amely szintén a kommunikációs formák erősítését jelentik, egyúttal jelezve, hogy 

Kincsesbányáról van mit írni és Kincsesbányáról érdemes is írni. 
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