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Tisztelt Választópolgár! 

Üdvözlöm, Dr. Benkovics János vagyok, 1985-ben születtem 

Esztergomban. Középiskolai tanulmányaimat a Pápai 

Református Kollégium Gimnáziumában végeztem. A 

továbbtanulás után jogi diplomát szereztem Budapesten, a 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán. 

Felsőoktatási tanulmányaim ideje alatt nagyrészt a 

versenyszférában dolgoztam, kivételt képezett ez alól a 

Magyar Nemzeti Bank, ahol a Fogyasztóvédelmi 

Jogérvényesítési Főosztályon kaptam munkát. 

Jelenleg egy budapesti ügyvédi irodánál dolgozom. 

2 éve költöztem haza Budapestről, azóta követem nyomon közelebbről a falu 

sorsát, hiszen családunk ezer szállal kötődik ide. Nagymamám Göbölös Éva, 

nagyapám Benkovics János volt, mindkét család ősi pilismaróti gyökerekkel 

rendelkezik. 

Édesapám több mint húsz évig volt helyi vállalkozó, a Gágú Koccintót üzemeltette. 

Gyermekkorom legszebb emlékei a faluhoz és a régi Cili fagyizóhoz kötődnek, ahol 

édesanyám dolgozott. Feleségemmel is itt fogadtunk örök hűséget egymásnak, de 

úgy érzem, nagyszüleimmel eltöltött gyermekkorom az igazi ok, amely miatt 

valóban pilismarótinak érzem magam. 

Az, hogy én lennék a legalkalmasabb jelölt a polgármesteri posztra akkor merült 

fel, amikor a bánya-botrány kapcsán ismerőseimmel megvitattuk a falu helyzetét, 

kielemeztük ki és hol hibázott. 

Pilismarótnak egy olyan vezetőre van szüksége, aki hozzáértő, tanult és tettre 

kész, mert a falu ügyei ezt megkívánják! Számos égető probléma vár megoldásra: 

veszteséget termel az önkormányzat, alig van turista, kevés a munkalehetőség és 

a faluban is bántóan kevés szolgáltatás elérhető. 

Tanulmányaim és szakmai tapasztalatom okán úgy érzem, jó rálátásom van az 

önkormányzat, valamint az országos adminisztráció működésére. Ha 

megválasztanak, kiválóan megszervezem az önkormányzat működését. Szeretném 

elérni, hogy az itt élőknek több munkalehetősége legyen és a fiataloknak ne kelljen 

elköltözni. Épüljön-szépüljön a falu és a turisták is nagyobb számban csodálják 

meg természeti szépségeit. 

Lelkiismeretesen és becsülettel képviselem Pilismarót lakosságát! Szavazzanak 

rám! 
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Egy falu vezetőjének lenni, az itt élőket képviselni nagy érdem és felelősség. A 

polgármester legyen feddhetetlen, mutasson példát. A pilismarótiak szócsöve, 

képviselője kell legyen mindenhol és mindenekelőtt szeresse a falut, legyen része 

annak életének. A falu első emberének számos feladata van, az önkormányzat 

hatékony működtetése mellett otthonosan kell mozognia elsősorban a pénzügy, a 

jog, valamint az adminisztráció területén is. 

Az önkormányzat működése két pilléren nyugszik, a költségvetésen és a hivatal 

ügyintézésen. Pilismarót pénzügyeinek rendbetételét, az alternatívák 

kidolgozását a választásokat követően azonnal meg kell kezdeni. A hivatal 

adminisztrációs kapacitása ugyanolyan erőforrás, mint az anyagi javak. Nagy 

segítség egy olyan proaktív polgármester, aki az adott feladat ügyvitelét a döntés-

előkészítő fázistól egészen a végrehajtásig el tudja látni. 

A kavicsbánya esetében számba kell vennünk a legfontosabb tényeket, például azt, 

hogy a bősi erőmű üzemelése következtében a Duna folyamatos kavicspótlása 

megszűnt. A döntést nagyon meg kell fontolni, ugyanis megfelelő formában a 

kavicsbánya komoly bevételt hozhat a falunak, ugyanakkor a turisztikai 

fejlesztésekhez szükséges természeti adottságokat jelentősen rontja. 

A falu vezetőjének kötelessége elérni, hogy az önkormányzat elinduljon minden 

pályázaton, amely segítségével a helyiek élete jobb lesz és 100% állami 

támogatással fut. A cél Pilismarót fenntartható beruházásokkal való fejlesztése a 

térség értékeinek megőrzésével, ugyanakkor az önkormányzatnak a lehető 

leghatékonyabban kell segítenie a lakosság mindennapi életét. 

A jövő egyik alapköve a bölcsőde, ugyanis ez a fiatal családok faluban 

maradásának egyik fő tényezője. 

Fontos a jó kapcsolat kialakítása és a közös beruházásokban való együtt 

gondolkodás a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, a Magyar Hajózási Zrt.-vel, Fővárosi 

Horgász Szövetséggel és persze a környező falvakkal. Meggyőződésem, hogy a régi 

Pilismaróti hajókikötő újjáépítése pozitív változást hozhatna a falunak. Az öböl és 

Duna-part hasznosítását mindenképpen át kell gondolni. 

A falu hagyományait mindenkor ápolni és gazdagítanunk kell. A kultúra nem pénz 

kérdése, ugyanakkor ez is szervezést igénylő feladat. 

Az önkormányzat megfelelő működésének egyik záloga kell legyen a tiszta, 

egyértelmű tájékoztatás, ehhez pedig a lakosoktól visszaérkező észrevételek is 

nélkülözhetetlenek. 

 

Érdeklődöm településünk problémái, a lakosság gondjai iránt. Keressen 

bizalommal, beszélgessünk személyesen 2020. november 2-7. között 

délutánonként a CBA előtt. 

Kelt. Pilismarót 2020. október 15. 


