
Tisztelt rétsági Választópolgárok! 

Kedves Ismerőseim!  

 

A helyi közélet új szereplőjeként szeretnék Önöknek 

bemutatkozni! A nevem Bakó Mónika, születésem óta, 

33 éve élek Rétságon, amely számomra a valódi otthont 

jelenti. Az ország több településén, más országokban is 

megfordultam, de mindig hazavágytam. Itt nőttem fel, 

ide kötnek az emlékek, a családom. 

Általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, 

Vácon érettségiztem, majd gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök és okleveles 

vidékfejlesztő agrármérnök végzettséget szereztem. 

Felsőfokú tanulmányaim mellett több tanfolyamon is 

részt vettem, folyamatosan képzem magam, jelenleg 

jogi tanulmányokat folytatok. 

Az elmúlt években pályázatkezeléssel, projektmenedzsmenttel foglalkoztam, majd tervező-

elemző munkakört töltöttem be. 2013-tól dolgozom a közigazgatásban. Pályafutásom során 

hasznos tapasztalatot szereztem összetett közigazgatási és diplomáciai protokollal kapcsolatos 

feladatokat illetően is. Jelenleg pályázatkezeléssel összefüggő feladatokat látok el. Több 

agráriumhoz köthető szakmai bizottság szakértő tagjaként tevékenykedtem, mindezek mellett 

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban intézményi mentorként vettem részt. Számos 

település rendezvényére kaptam meghívást, gasztronómiai események szakmai részvevője 

voltam. 

Bízom benne, hogy tudásomat, szakmai tapasztalatomat Önök által Rétság Város javára 

fordíthatom! 

Szeretném, ha több területen változás következne be településünkön, ezért a következő 

programtervet ajánlom Önöknek: 

• a pályázati lehetőségek kihasználása a város fejlődése érdekében; 

• kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítása a településünkön működő és a jövőben 

létesítendő vállalkozásokkal, valamint az Ipari Parkban működő vállalatokkal; 

• új gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozása szakértők bevonásával; 

• a buszforduló és környezetének tisztán tartása, környezetvédelmi előírások betartása az 

egész településen, az illegális szemételhelyezés, a szemetelés elleni szigorú fellépés; 

• az önkormányzati tulajdonú utak, járdák folyamatos karbantartása, vízelvezetési 

problémák kezelése; 

• a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének folytatása; 

• a laktanya épületeinek és területének hasznosítása, sportolási lehetőségek megteremtése 

(pl. futópálya, stb.), rendezvénytér kialakítása; 

• testvértelepülési program, a ciklus végére több településsel partnerkapcsolat kialakítása; 

• egészségügyi szolgáltatás-bővítés, fogorvosi ügyelet biztosítása; 

• kulturális programlehetőségek minden korosztály számára; 

• együttműködés, jó kapcsolat kialakítása a civil szervezetekkel, egyházakkal; 

 



• kiemelt figyelmet kell fordítani az idősebb korosztályra, főleg az egyedül élő idősekre, 

valamint a kisgyermekes családokra; 

• a temető területrendezési munkálatainak folytatása, felújítási munkálatok befejezése. 

Kiemelten fontosnak tartom az itt élőkkel a kommunikációt, melyet igyekszem folyamatosan 

fenntartani. 

Kérem, hogy 2019. október 13-án szavazzon nekem bizalmat! 

Számítok Önre! 

Együtt Rétságért! 

Tisztelettel: 

Bakó Mónika 

képviselőjelölt 

 


