
Tisztelt Balatonföldváriak! 

Az elmúlt évben végzett testületi tevékenység sok vonatkozásban különös volt az év első 

felében a koronavírus világjárvány miatt.  A rendkívüli jogrend még mindig érvényben volt ez 

annyit jelentett esetünkben, hogy nem ülésezhetett a képviselő-testület. Az év elején 

Polgármester Úr gyakorolta egyszemélyben a testület jogköreit. A 2021-es év második felétől 

megkezdtük újra a munkát, bízva abban, hogy vissza áll a világ a régi körforgásába és, hogy a 

megkezdett munka 2022-ben is folytatódni tudjon. Eszmecserét folytattunk, Polgármester Úrral 

és a képviselőtársakkal a beruházásokkal kapcsolatban. Elsődleges célunk, hogy Balatonföldvár 

Város fejlődésével és az itt élő emberek életszínvonalához hozzájáruljunk. 

Az első nagyobb rendezvényünk, a Balatonföldvári Széchényi Napok voltak, itt „újra 

szabadon” találkozhattam a földváron élő emberekkel, akik elmondták véleményüket és 

elképzelésüket. 

Tudásom és lehetőségeimhez mérten igyekeztem a város lakóinak érdekeit képviselni, 

gondjaikra megoldást keresni, életminőségüket javítani. Ezt a munkát nem csak önállóan, 

hanem a képviselőtársaimmal és a városban élő polgárokkal együtt végeztem.  

Ahol lehetett magam kerestem megoldást vagy a megfelelő helyre továbbítottam a problémákat, 

amit közel 100 %- ban sikerült megoldanunk közös erővel. 

Kiemelt feladatomnak tartom, hogy minden évben karácsony közeledtével egy picit megálljunk 

és értékeljük az elmúlt esztendőt, amit minden évben meg is tettünk. 

Humánbizottsági tagként nagy gondot fordítottunk a szűkösen élőkre, főleg ebben a jelenleg is 

tartó járványhelyzetben. Fontosnak tartom, hogy ebben a nehéz időszakban segítsünk 

egymásnak. Sajnos a földvári lakosok közül is életüket vesztették a koronavírus 

világjárványban, a hozzátartozókat, akiknek szűkségük volt a segítségünkre mindenben 

támogattuk. 

 A 60 év feletti polgárok, idén is megkapták az önkormányzat karácsonyi csomagját. A városi 

szociális programunk keretében belül idén a 65 éven felüliek évenkénti 10.000 Ft/fős anyagi 

támogatásban részesültek, aminek szétosztásában kiemelt feladatot láttam el. A heroikus 

munkának köszönhetően idén is sikerült megtartanunk az „Iskolai életre felkészítő támogatást, 

aminek keretében minden balatonföldvári óvodás gyermek után 20.000 Ft támogatást adtunk. 

Az iskolások szintén 20.000 Ft tanévkezdési támogatásban részesültek.  

A jövőben minden erőmmel azon leszek, hogy Balatonföldvár fejlesztéseiért és lakosaiért 

mindent megtegyek!   

Tisztelettel: Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő 


