Tisztelt Polgárőr Társaim!

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetégének 2022.
március 19.-én tartandó megyei tisztújító közgyűlésén
elnökségi tagnak kívánom magam jelöltetni, a Balatonudvari
Polgárőr Egyesület elnökeként jelentkezem, céljaim a megyei
polgárőr szövetség napi szinten kapott feladatainak gyors,
hatékony, szervezése az egyesületemnél szerzett
tapasztalataim felhasználásával végezni, céltudatosan,
átgondoltan pontosan, az adott feladathoz alkalmazkodva. Tapolcán születtem 1962-ben. Az
általános iskolai tanulmányaim Zalahalápon végeztem, majd Tapolcán a Batsányi János
Gimnáziumban érettségiztem. Érettségi után a balatonfüredi vasútállomásra kerültem, forgalmi
szolgálattevőnek, ahol a szükséges szakvizsgák megszerzése után 2004. áprilisig dolgoztam. 2004
májusától a Balatonalmádi Állomásfőnökségen, állomásfőnökként kezdtem dolgozni, jelenleg
forgalmi koordinátorként dolgozom. Vasúti szakképesítéseimet Szombathelyen és Budapesten a MÁV
Tisztképző Intézetben forgalmi-kereskedelmi szakon szereztem.
Balatonudvariba 1994-be kerültem miután házasságot kötöttem, 2 leánygyermekem van 16 és
21évesek.
Elérhetőség:
Telefon: 06-70-4090398

e-mail: vasutas62@index.hu
Levelezési cím: 8242. Balatonudvari, Levendula u.14.
Egyesületem tagja 2003-ban lettem, 2006-tól vállaltam feladatot, amikor az egyesület
elnökségi tagjává választott a tagság. Eleinte a szolgálatok szervezése volt a feladatom. 2012ben az egyesület tagsága felkért, hogy vállaljam el az elnöki tisztséget, amelyet
megtisztelőnek éreztem és a tagság egyhangún választott meg az egyesület elnökének.
2018-ban a küldöttek a megyei szövetség elnökségi tagjának választottak, azóta aktívan részt
vállalok a megye polgárőri feladatok szervezésében, a szövetség működésének
biztosításában. A múlt év júniusától a gazdasági elnök helyettesi tisztséget látom el.
Egyesületemben kiváló csapatszellemben működik, minden évben családtagjainkkal
kirándulni megyünk, megismerkedünk országunk csodálatos tájaival, városaival, amelynek
megyei szintű megszervezését szeretném megvalósítani.
Megválasztásom esetén az elnökségben bármely feladat, tisztség ellátását vállalom,
amellyel megbíznak a testületen belül és az eddigiekhez hasonló aktívitással végzem.

A szakképzettségemnek köszönhetően szinte mindig vezetőként, beosztottakkal dolgoztam,
így megfelelő vezetői tapasztalattal rendelkezem. Főbb jellemzőm a jó alkalmazkodó-,
kompromisszumkészség, kommunikációs, szervező képesség.
Célom a szövetség munkájának cselekvő, hatékony segítése, a demokratikus és törvényes
működés biztosítása, igazságos, azonos elvek szerinti megítélés és döntés. A hatékony,
gazdaságos, ésszerű működés megteremtése, így segítve a megye polgárőreit.
A választáson kérem, szavazataitokkal támogassátok, terveim, ötleteim megvalósítását.

Balatonudvari, 2022. március 08.
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