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Polgármesteri program

Fotó: Kalmár

Révfülöp nagyközség választópolgárai a
település fejlõdése érdekében elõrelátóan a
változásra szavaztak négy esztendõvel ezelõtt, most a 2010-es önkormányzati választáson pedig a megkezdett munka folytatására.
A folytatásra, hiszen talán minden eddiginél nagyobb választási kampányban, a
négy évvel ezelõtti szavazatokat közel százzal megnövelve, mintegy 43%-os támogatással választottak független polgármesterré. Köszönöm megtisztelõ bizalmukat,
munkámmal szeretném Önöknek ezt meghálálni.
Településünkön példaértékû választási
idõszakon vagyunk túl, köszönhetõen a
jelölteknek és választóknak egyaránt.
Minden jelölt kampányában településünk
érdekeit tartotta szem elõtt és ez a fajta
mentalitás és gondolkodás úgy gondolom
megfelelõ alapja lehet újonnan választott
testületünk munkájának is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy mielõtt a jövõrõl, az
elõttünk álló feladatokról és célkitûzésekrõl szólnék, felidézzem a négy évvel
ezelõtt, 2006. október 13-i alakuló ülésen
mondottakat.
"Nehéz idõk köszöntöttek ránk! Azt látjuk,
hogy a központi kormányzat felelõtlen gazdaságpolitikájának következtében a már bevezetett és a késõbbiekben bevezetendõ
megszorító intézkedések egyaránt érintik a
településünk lakóinak egyéni életét, valamint
a közösségi intézmények és szolgáltatások,
vagyis az önkormányzat mûködõképességét
is.
A kormányzati "kiigazítások" negatív hatásait csakis az eddigieknél is nagyobb odafigyeléssel, türelemmel és szolidáris hozzáállással tudjuk enyhíteni."

Sajnos igazam lett, de a nehézségek ellenére is önkormányzati szinten sikerült
munkánkkal és döntéseinkkel mégis pénzügyi stabilitást teremteni, az önkormányzati munkahelyeket megõrizni, sõt növelni, a
munkanélküliek közcélú foglalkoztatását
felfuttatni, s mellesleg tervezni, pályázni,
nyerni és a következõ évek fejlesztéseit
elõkészíteni és megalapozni.
Hogyan lesz ezután? Nézzünk elõre, a
jövõbe!
Meglátásom szerint az önkormányzatok
és a közigazgatás mûködésében alapvetõ
változások jönnek.
Az államigazgatás és a polgárok igényeit,
ügyeit hatékonyabban, gyorsabban kiszolgálni tudó, korunk szervezési, technikai
ismereteit és eszközeit használó, új szemléletû önkormányzatok kialakítása sok feszültséggel fog járni.
Az oktatási és az egészségügyi rendszer
állami finanszírozásának átalakítása elkerülhetetlen. Jelenleg az összeomlás szélén
van. A gazdaság, a turisztika, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem mind-mind
küszködik… Ezekrõl sokat hallunk, általában. De mit is érez, vagy szeretne az egyszerû ember! Mit szeretne tapasztalni Ön
vagy Én?
Szerintem azt, hogy lakóhelyén, vagy
közelében tisztességesen megfizetett munkája legyen! Hogy gyermekét a helyi
óvodába elvihesse, hogy az általános
iskolában versenyképes alapozó tudást és
nevelést kap-jon gyermeke. Ha beteg, akkor
minõségi orvosi ellátásban részesüljön,
hogy érdekes és színvonalas kulturális,
sport és szabad-idõs rendezvényen
vehessen részt. Hogy életnívóját, biztonságát, jövedelmét emelni tudja, hogy
nyugdíjas éveit tartalmasan és biztonsá3

gosan élhesse, itt Révfülöpön, és még
sorolhatnám tovább.
Abban, hogy ez így legyen, az önkormányzat sokat tud tenni, természetesen az
egyén akarása és munkája mellett.
Tudják Önök is. Minden ember saját sorsának kovácsa! Egyéni akarás, szándék és
erõfeszítés nélkül nem javul élethelyzetünk, sorsunk.
Továbbgondolva: minden önkormányzat
is a saját sorsának kovácsa! Hiszen az önkormányzat is hozhat jó és rossz döntéseket, eladósodhat, vagy éppen gazdagodhat, stagnálhat, vagy éppen fejlõdhet.
Az igazán jó önkormányzás a jogszabályok által meghatározott keretben és
módon polgárai egyéni sorsának, helyzetének pozitív alakulását igyekszik elõsegíteni. Mindez elõrelátó döntésein és tevékeny munkáján múlik, amelyhez Önök,
mint választópolgárok szavazataikkal felhatalmazást adtak.
Kedves Révfülöpiek!
Polgármesterként én minden jelenlegi nehézség és probléma ellenére rendkívül
bizakodó vagyok! Kisebb képviselõtestülettel, új képviselõkkel frissülve úgy vélem,
hogy eredményesen tudjuk közös céljainkat megvalósítani.
Korábbi ünnepi beszédeimben és képviselõ-testületi üléseken is gyakran mondtam, hogy magunkra vagyunk utalva! Most
azonban mögöttünk, vagy éppen elõttünk a
kormány, amely véleményem szerint jó
irányba vezethet minket, összefogásra és
eredményességre biztatva minket. Ugyanakkor, nem az államra, másokra, a csodára kell várnunk, hanem nekünk kell okosan és elõrelátóan tennünk, döntenünk.
Bizakodó vagyok, mert az elõttünk álló
közös célok és feladatok meghatározását,
megvalósítását közösségi és képviselõ-testületi összefogással, otthonunkért, Révfülöpért érzett felelõsséggel megvalósíthatónak tartom. Bizakodó vagyok, mert reális
módon tudtunk tervezni eddig is. Ahogy a
Tények Fehéren-feketén címû elõzõ polgármesteri ciklus programom elszámolása
kapcsán láthatták az ígéretek kb. 85-90%-a
a képviselõk többségének támogatása
révén teljesült. Úgy gondolom erre választottak meg minket, polgármestert, és önkormányzati képviselõket, reális és elõrelátó
tervezésre és annak megvalósítására.
Az önkormányzat Gazdasági Programja
- ismertebb nevén Ciklusprogramja - a
helyi önkormányzatokról szóló törvény
rendelkezése szerint legalább négy esztendõre szóló program, egy stratégiai fontosságú dokumentum az önkormányzat, és a
település élete és fejlõdése szempontjából.
Ezt a képviselõtestület az alakuló ülést követõ hat hónapon belül fogja közösen meg-
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alkotni és elfogadni.
A megválasztott polgármester programja mintegy alapját képezi az önkormányzat
közösen összeállított és elfogadott Gazdasági Programjának. Erre törekedve vázolom fel polgármesteri programom téziseit,
konkrét célkitûzéseit.
Révfülöp Nagyközség
polgármesterének programja a
2010-2014. évek közötti évekre
I. A polgármesteri program összeállítása
során figyelembe vett tényezõk
• Révfülöp nagyközség természetföldrajzi
adottságai, településfejlõdési erõsségei,
gyengeségei, lehetõségei, veszélyei.
• Településünk meghatározott turisztikai
adottságai, eredményei és fejlesztési
lehetõségei.
• Elmúlt idõszakban összegyûjtött javaslatok, vélemények.
• Idõben hosszú távú, térben regionális
gondolkodás.
• Intézményeink fenntarthatósága.
• Alapvetõ emberi szükségletek.
• A révfülöpi polgárok teherbíró képessége.
• A helyi közösségek, civil szervezetek
jelenléte.
• Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés szükségessége.
II. A polgármesteri program általános célkitûzései
• Hatékonyságnövelés.
• Meglévõ tervek és programok megvalósítása.
• Pénzügyi stabilitás fenntartása.
• Hasznos ingatlangazdálkodás.
• Pályázati lehetõségek kihasználása.
• Kommunikációs csatornák fejlesztése.
III. A polgármesteri program elvi célkitûzései
• A Balaton tóparti területek önkormányzati tulajdonban tartása.
• A természeti és kultúrtörténeti értékeink
védelme és megõrzése.
• A hosszú távú településfejlesztési koncepció és stratégia újragondolása, elkészítése.
• A településturisztikai fejlõdés elõsegítése.
IV. A polgármesteri program konkrét
célkitûzései
1. A hatékony képviselõ-testületi és polgármesteri munka terén
• közös önkormányzati képviselõ-testületi
csapatmunka,
• képviselõi kezdeményezések meghallgatása, lehetõség szerinti támogatása,
• rendszeres kapcsolattartás a helyi civil
szervezetekkel, pártokkal és egyházakkal,
• külsõs szakértõk rendszeres és aktív
bevonása a döntéshozatalba,
• Beszéljük meg - Polgármesteri nyílt nap
megrendezése negyedévente,
• közmeghallgatás félévente,
• polgármesteri tanácsadó testület létreho-

zása,
• a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése, géppark, szoftver és tudás korszerûsítése.
2. A helyi egészségügyi és szociális ellátások
terén
Legnagyobb kincsünk az egészség! Baj
esetén pedig a segítségnyújtás nemcsak
kötelességünk, hanem egyik legnemesebb emberi gesztusunk. Ezért:
• nagyközségi egészségfejlesztési terv elkészítése és ütemezett megvalósítása,
• egészségügyi szolgáltató intézményeink háziorvosi, fogszakorvosi, védõnõi ellátás
- mûködésének biztosítása, lehetõség
szerinti fejlesztése,
• egészségügyi szûrõvizsgálatok helyi rendszeres szervezése,
• a legrászorultabb családok, a nehéz
helyzetbe került idõskorúak és az
egészségügyi szempontból támogatásra
szorulók anyagi lehetõségeink szerinti
támogatása,
• a Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató
Társulás tevékenységének fejlesztése,
munkáját segítõ gépjármû beszerzése,
• rendszeres kapcsolat a helyi nyugdíjas szervezettel, a korosztályt érintõ döntésekkel
kapcsolatos elõzetes véleménykérés,
• helyi munkanélküliek közhasznú foglalkoztatása.
3. A színvonalas helyi nevelés-oktatás területén
• az iskola és az óvoda mûködésének biztosítása, fejlesztése,
• körzeti iskola pozíció erõsítése,
• az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok,
felnõttképzés megindítása,
• anyagi lehetõségeink függvényében,
pályázati támogatással egy közösségi
célokra is hasznosítható iskolabusz beszerzése, mûködtetése,
• óvodaépület lehetõség szerinti felújítása.
4. A Polgármesteri Hivatal és vagyongazdálkodás területén
• elektronikus önkormányzati ügyintézés
kiépítése,
• digitális közmûtérképek, ingatlan-nyilvántartások elkészítése,
• önkormányzati pénzügyi kintlévõségek
csökkentése,
• az önkormányzati ingatlanok állapotfelmérése, tervszerû karbantartásuk,
• a közösségi ház (IKSZT) tetõterének
hasznosítása,
• a tóparti önkormányzati területek átgondolt és hosszú távú turisztikai hasznosítása (kemping területe, a Semsey
terület, Révfülöp Hotel melletti terület)
5. A közösségépítés és kultúra, mûvelõdés
területén
• kulturális, turisztikai intézményeink
(könyvtár, múzeum, galéria, rendezvényszervezés, Tourinform Iroda stb.)
nem költségvetési formában való hatékonyabb mûködtetésének vizsgálata, eset4

leges átszervezése,
• a közösségi ház (IKSZT) felépítése és
mûködtetése a volt ÉDÁSZ épület földszintjén,
• kulturális "Rév-agora" tervezése és lehetõség szerinti létrehozása, amely tartalmazza
• a Tóparti Galéria megnagyobbítását,
Múzeummal történõ belsõ összenyitását,
• az állandó hely és fürdõtörténeti kiállítás
áthelyezését és felújítását,
• a Fülöp Kert és régi telephely területén
végleges szabadtéri kulturális színpad és
szolgáltatási környezet hangszigeteléses
kialakítását.
6. A helyi sport területén
• települési sportkoncepció kidolgozása,
• a helyi sportegyesület mûködésének
támogatása,
• testedzõ kondi terem létesítése új helyen,
• a gyermek és ifjúsági vitorlássport
fejlesztése, ifjúsági vitorlás oktatási bázis
kialakítása
7. Helyi természet- és környezetvédelem
területén
• civil szervezetek bevonásával Révfülöp
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata, ütemezett megvalósítása,
• évenkénti szemétgyûjtõ akciók megszervezése,
• a szelektív hulladékgyûjtés megindítása,
lehetõség szerinti bõvítése.
8. A településkép javítása területén
• települési fásítási programterv elkészítése, a benne foglaltak ütemezett
megvalósítása,
• fokozott virágosítás a Vasút/Autóbusz
állomástól a Káli úti útkeresztezõdésig
tartó szakaszon,
• a településközponti parktervezés, konkrétan a Posta, Egészségház, Óvoda
Evangélikus templom és Központ által
határolt területen közpark és sétány terveztetése,
• a Szigeti és Császtai strandok között egybefüggõ, kivilágított parti sétány megvalósítása,
• a régi kisrév kikötõnél, a Császtai strand
mellett gyalogos és kerékpáros pihenõ
létrehozása,
• a Füredi úti útszakaszon lévõ közpark és
kerékpáros pihenõ terveztetése,
• a Káli úti csapadékvíz elvezetõ árok
kitisztítása, felújítása,
• önkormányzati utak felújításának folytatása, járdaépítés, -átalakítás,
• a közvilágítási hálózat bõvítése, energiatakarékos korszerûsítése,
• forgalomlassító sebességjelzõ lámpa
elhelyezése a 71-es balatoni fõút településhatárain,
• új parkolóhelyek építése (Cséplõ üzlet
mögött, településközpontban stb.),
• autóbuszvárók felújítása,
• közterületeinken emléktáblák és szobrok
elhelyezése.
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9. Kommunikáció, a lakossági és partnerkapcsolatok terén
• a helyi média (helyi televízió, képújság,
Révfülöpi Képek) szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztése,
• testvérvárosi kapcsolat létesítése a finn
partner mellett határon túli magyar településsel,
• 800 éves Révfülöp évforduló maradandó
értékû, közös megünneplése 2011-ben,
10. Ifjúság
• fiatalok letelepedését elõsegítõ program
(telek-, építési támogatás) kidolgozása
és megvalósítása,
• ingyenes tankönyv a révfülöpi általános
iskolába járó helyi gyerekek részére,
• helyi felsõoktatási ösztöndíj pályázati
lehetõség fenntartása,
11. Vendégbarát turisztikai fejlesztés területén
• a Császtai strand és fürdõkert komplex
felújítása,
• Fülöp-hegyi Millenniumi kilátóhoz
vezetõ gyalogút felújítása,
• állandó ifjúsági vitorlás vízitelep és
horgászcsónak kikötõ terveztetése és
lehetõség szerint létesítése,
• révfülöpi "panoráma séta túraútvonal"
kialakítása,
• a Révfülöpi Kártya turisztikai szolgáltatásrendszer átalakítása,
• horgászturizmus fejlesztése a Révfülöpi
Horgászegyesület bevonásával,
• a móló melletti teherkikötõ/sétány terveinek elkészítése, pályázati támogatás
esetén megépítése
12. Vállalkozásfejlesztés, EU tagság lehetõségei
Folytatás az 1. oldalról...

• helyi kispiac létrehozása,
• pályázati úton a helyi vállalkozók és szolgáltatók számára munkamegrendelés
biztosítása,
• az EU-s pályázatok figyelemmel
kísérésére, településfejlesztési koncepcióba illeszkedõ pályázatok elõkészítésére és beadására.
13. Közrend, közbiztonság területén
• a helyi rendõrõrs, KMB munkájának
támogatása,
• közterület-felügyelet fenntartása és
településõrökkel való megerõsítése,
• a polgárõrség újjáalakulásának
elõsegítése.
14. Térségi kapcsolatok erõsítése területén
• Térségi gazdasági, oktatási, kulturális és
pályázati stb. együttmûködés kezdeményezése a Káli-medence és a Balatonpart szomszédos településeivel,
• közös kistérségi sajtótermék, illetve kiadványok megjelentetése,
• az intézményfenntartó társulási kapcsolatok erõsítése.
15. Civil szervezetek, egyházak mûködésének
területén
• civil szervezetek "telephelyének" kialakítása a közösségi házban,
• civil fórum/tanács létrehozása,
• civil egyesületek részvételének biztosítása a szakterületüket érintõ önkormányzati döntés-elõkészítésben, az önkormányzati bizottsági munkában és
testületi üléseken,
• szoros együttmûködés a katolikus, a
református és evangélikus egyház képviselõivel.

Tisztelt révfülöpi polgárok!
Tisztelt Képviselõ-testület!
A település végleges Gazdasági Programjának elkészítésére, a polgármesteri
program részletes egyeztetésére, a kötelezõen és önként vállalt feladatok
képviselõk általi átgondolására, kiegészítésére és elfogadására a közeljövõben sor
kerül.
E folyamatban kiemelten számítok a
képviselõk és a civil szervezetek javaslataira, végrehajtásában pedig minden eddigi
munkatársamra.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy a polgármesteri programban felsorolt konkrét
célkitûzések megvalósítását a tervezett kormányzati intézkedések függvényében
átgondolni és rangsorolni kell.
Tisztelt Képviselõk!
Egyedül nem megy. Van, ami pénz
kérdése, van, ami csak szemlélet kérdése.
Az utóbbihoz tartozik a nyilvános, tisztességes, békés politizálás, a település
egész érdekének az egyéni érdek elé helyezése, a becsületes és gondos gazdálkodás, a köztulajdon védelme, a rend és
tisztaság minden területen.
Kérem, támogassanak a mindennapi
munkában. Várom javaslataikat.
Kérem a révfülöpi polgárok, üdülõtulajdonosok és a tisztelt képviselõk segítõ
támogatását, polgármesteri programom
elfogadását.
Miklós Tamás polgármester

Az ismeretlen katonák emlékére

Ismeretlen katona. Ki is õ?
Az ismeretlen katona személyében nem
azonosított hõsi halott, az önfeláldozó hazaszeretet jelképe.
Wilson angol hírlapíró javaslata alapján
az I. Világháború egyik ismeretlen halottját 1920-ban eltemették a nemzet nagyjai
közé a Westminster apátság templomában.
Az ötlet a hadviselt országokban követõkre talált, Párizsban a Diadalív alá
temették az ismeretlen katonát, és más
országonként változóan, a nemzeti ünnepeken s az államfõi, kormányfõi látogatásokkor a hivatalos koszorúzások színhelye.
Budapesten a Hõsök terén az I. Világháború mintegy 600.000 magyar áldozatának emlékére alakították ki az ismeretlen
katona sírját. Az ismeretlen katona állami,
protokolláris tisztelete a nemzeti emlékezés szép gesztusa.
Az emlékezésé és tiszteleté. Mert ahogy
Jókai Mór írja: "... és ahogyan egymásra
borultak (...) patakzó vérük egybefolyt, úgy
csordogált el az utolsó cseppig, megállíthatatlanul; életükben ádáz ellenfelek, halálukban
egyformák, megbékéltek. A lelkükkel a

gyûlölet is elszállt."
A halál az elmúlás egyformává tesz
mindnyájunkat fizikai valónkban.
Értelmét vesztik életünkben oly fontos
dolgok, és sokan távozásukkal szomorúságot hagynak maguk mögött, élõ szeretteik
körében. Itt állunk most a révfülöpi
ismeretlen katonák sírjánál.
Valószínûleg Sipos nevû magyar honvédet és egy ismeretlen katonát rejt e sír.
Vajon kik várták haza õket?
Kik aggódtak értük?, s az idõ múlásával
vesztették el a reményt.
Anyák, apák, testvérek, feleség, kedves,
barát? Õk lehetnek azok, akik emlékeztek,
aztán szép lassan felejtettek.
Köszönet és tisztelet illeti Önöket, az
Õszirózsa Nyugdíjasklub tagjait, mert az
elmúlt években a késõ õszi temetõgondozás keretében mindig rendbe tették az
elhanyagolt sírokat, köztük az ismeretlen
katonáékét is.
És most az Önök összefogása és
munkájuk révén itt lehetünk a rendbe
hozott sírnál, az emlékkõ felavatásánál.
Ismeretlenül is emlékezhetünk a katonák
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tragikus sorsára, emlékezhetünk az áldozatokra hozzátartozóik helyett is.
Szeretném megköszönni Önöknek, az
Õszirózsa Nyugdíjasklub tagjainak és
vezetõjének, hogy kezdeményezték és megvalósították az ismeretlen katona emlék
létrehozását. Szeretném megköszönni Id.
Szegi Jánosnak, hogy adományozta és
önzetlen munkával megfaragta, formálta a
sírkövet. Szeretném megköszönni Benéné
Müller Máriának az emléktábla adományozását.
Szeretném megköszönni Önöknek, mindnyájuknak azt az emberséget, humánumot
és közösségi összefogást, amellyel a nemes
ügy mellé álltak - mondta befejezésül
Miklós Tamás polgármester.
Ky
Hol vannak a katonák,
Kik harcoltak sok éven át.
Hol vannak a katonák?
Elmúltak régen.
Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.
Mondjátok mért van így,
Mondjátok mért van így?

