


  


Tekintettel arra, hogy a tisztelt böhönyei
lakosok között nem mindenki számára
vagyok ismerős, célszerűnek tartom néhány
mondatban
bemutatkozni,
mielőtt
ismertetném személyes motivációmat a
választásokon való indulásra, valamint a
település vezetésére vonatkozó szakmai
elképzeléseimet.

Családomról
Édesanyám Lengyel Gyöngyi, aki a
helyi óvodában 40 évig sok
kisgyermek
óvónénije
volt.
Édesapám, néhai Beck Zoltán 20 éve
eltávozott közülünk, de sokan
emlékeznek még víg kedélyére,
segítőkészségére, és jó énekhangjára,
amivel
Somogy
megye
különdíjában is részesült életében.
Nagyszüleim, id. Lengyel József és
Kalmár Eszter nagyon sokat dolgoztak a településen életükben.

Öcsém, Beck Roland a helyi
tűzoltóságon kezdte munkával töltött
éveit,
tanító
diplomával
is
rendelkezik, a helyi focicsapat tagja,
jelenleg Nagykanizsán hivatásos
tűzoltó. Nagybátyám, Lengyel József
korábban
az
önkormányzat
kommunális csoportjának egyik
vezetője volt, most már nyugdíjas
éveit tölti.

Szakmai pályafutásomról
Beck Zoltán Lajos a teljes nevem,
1987. augusztus 6-án születtem.
Böhönyén nőttem fel és már egészen
fiatal koromban érdeklődtem a
közélet és a politika iránt. A helyi
általános iskolától kezdve részt
vettem a diákönkormányzat életének
alakításában,
majd
Kaposvárra
elkerülve 1 évig alelnöke, 4 évig

elnöke voltam a Noszlopy Gáspár
Közgazdasági
Szakközépiskola
Diákönkormányzatának,
valamint
országos tagja a Középiskolások
Szövetségének. Ez alatt szerte az
országban
számos
kapcsolatot
alakítottam ki a fiatalok körében. A
középiskolában gazdasági informatikus végzettséget szereztem.
Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán
folytattam tanulmányaimat, ahol
először alap, majd mester diplomát is
szereztem, végzettségemet tekintve
közgazdász vagyok. Az egyetemi
tanulmányaim felétől főállásban
dolgoztam
a
böhönyei
önkormányzatnál, mint pályázatíró,
projektmenedzser. Az önkormányzatnál eltöltött dolgos éveimben elért
eredményekről később írok részletesen.
2007-től kezdődően kezdtem el
foglalkozni pályázatírással és projektmenedzsmenttel, ugyanis az általam
létrehozott ifjúsági civil szervezet, a
Böhönyei
Fiatalokért
Kulturális
Egyesület elnökeként fontosnak
tartottam a folyamatos lehetőségek
keresését, forrásbevonást, pályázati

lehetőségek és támogatások minél
szélesebb körű kiaknázását. Ennek
köszönhetően kerültem a Böhönyei
önkormányzathoz is, ahol számos
Európai Uniós beruházásban, projektben, közbeszerzési eljárásban vettem
részt. Az önkormányzatnál eltöltött
munkaviszonyom alatt, 2009 és 2011
között, több mint 1,5 Milliárd Ft
értékű fejlesztést hajtottunk végre
Böhönyén, aminek aktív részese
voltam.
A
Böhönyei
Önkormányzatnál
megszerzett
gyakorlati
tapasztalatoknak
köszönhetően
2011-ben sikeresen pályáztam az
akkori legnagyobb hazai Uniós
Operatív
Programot
kezelő
közreműködő szervezethez. A KIKSZ
Zrt a Közlekedési Operatív Program
közreműködő szervezete volt, a
kiemelt állami közlekedésfejlesztési
projektek tartoztak a cég profiljába.
Ekkor költöztem a fővárosba.
A KIKSZ-nél eltöltött közel 3 év alatt
megismertem az állam oldaláról is az
EU-s pályázati intézményrendszer
működését, rengeteg tapasztalatot és
tudást szereztem, kapcsolatok alakítottam ki. Ennek köszönhetően mind
az önkormányzati, mind az állami
oldalról is komoly tapasztalataim
vannak
az
Uniós
és
hazai
forráselosztási
rendszerek
működéséről, struktúrájáról, mely azt
gondolom a hazai gazdasági
folyamatok
egyik
legfontosabb
mozgatórugója. Az Uniós források
hatékony és minél nagyobb arányú
felhasználása kulcsfontosságú az
ország és a települések, így Böhönye
fejlődése, felzárkózása szempontjából
is.

2014-től kezdve a hazai bankszektorban helyezkedtem el, a Magyar-Export
Import
Bank
Zrt
üzleti
vezérigazgató-helyettes kabinetének
kabinetvezető helyettese voltam
2018-ig. Az Exim Bank elsősorban a
magyar közép és nagy vállalatok
hitelezésével,
export
import
ügyleteinek
finanszírozásával,
speciális
exportbiztosítással
foglalkozik.
2016-tól a Miniszterelnökségnek
dolgozom külső „tanácsadói megbízásban”, mint projektértékelő, vagyis
Európai Uniós pályázatok bírálatát
látom el időszakosan.
2018-tól a Budapest Bank kockázatkezelési, informatikai és működésért
felelős vezérigazgató helyettesének
tanácsadói
feladatait,
szakmai
támogatását
látom
el.
A
bankrendszerben eltöltött évek alatt
számos banki, üzleti kapcsolatot
sikerült kialakítanom szerte az országban.
5 évvel ezelőtt hoztam létre saját
vállalkozásomat, az MnT Üzleti
Tanácsadó Kft-t, amely azóta egy
kisebb cégcsoporttá nőtte ki magát.
Több mint 800 mikro és kis
vállalkozást szolgálunk ki szerte az
országban
számos
üzletviteli
szolgáltatással,
könyveléssel,
marketinggel, üzleti tervezéssel,
pályázatírással, képzésekkel. Minden
vállalkozásom székhelye Böhönyén
található, ide fizetem évente az
iparűzési adót, mely a település
fejlődését szolgálja.

Politikai szerepvállalás
Több mint 10 éve vagyok a KDNP, 8 éve a Fidelitas, 4 éve a Fidesz tagja.
2011-ben Budapestre költözésem után rövid időn belül felkerestem az V.
kerületi Fidelitast, melynek 2 évig alelnökévé is választottak. A Fidelitas
országos gazdasági kabinetének vezetője voltam 2012 december és 2018
decembere között. Rólam mindenki tudja a településen, hogy melyik értékrend
áll hozzám közelebb, és ezt sohasem fogom eltitkolni.

Személyes motiváció
Időm nagy részét Böhönyén
töltöm, mert vállalkozásaim székhelye Böhönyén található, itthonról
látom el az ezzel kapcsolatos
feladatokat
és
koordinációt.
Szeretek itthon élni, mindig azon
munkálkodom, hogyan lehetne
fejleszteni a települést, ezzel
kapcsolatban több magán beruházást is elindítottam az elmúlt
időszakban, amik a tisztelt olvasó
számára bizonyára már ismertek.
Itt szeretnék családot alapítani,
emiatt kiemelten fontos számomra
a település fejlődésének sorsa.
Őszintén szólva biztos vagyok
benne, hogy sokan úgy gondolják,
Budapesten sokkal jobb élni, mint
egy kis vidéki településen, és nem
értik, miért szeretnék Böhönyén
polgármester lenni, hisz ahogy
mondják: fenn Pesten „arany életed
van”. Ennek ellenére mégis időm
nagy részét itt töltöm, mindezt
szenvedélyből, elhatározásból, a
település iránt érzett szeretetből,
ami egész eddigi életemet
elkísérte, akárhová is vezetett
utam. Sokan tudják, hogy az utóbbi
években számtalan alkalommal

bemutattam és megismertettem
Böhönyét
vállalkozókkal,
bankárokkal,
politikusokkal,
választott vezetőkkel, azért, hogy
hírét vigyem a település
szépségének,
adottságainak.
Nem a településből szeretnék
megélni, hanem a településért
tenni és dolgozni. Ezt korábban
már bizonyítottam számtalan
alkalommal, hisz társadalmi
megbízatásból, önkéntes alapon,
civil szervezeti vezetőként és
önkormányzati dolgozóként is
sokat
dolgoztam
Böhönye
fejlődéséért. Azt gondolom,
Böhönye többet érdemel, mint
ami az elmúlt években történt,
szükség van a változásra, a
település fejlődésének új irány
kell. Ehhez kérem támogatásukat
október 13-án.
Beck Zoltán Lajos

független polgármesterjelölt
Böhönye

