Polgármesteri program a 2006-2010. évek közötti ciklusra

HARMÓNIÁBAN
A TERMÉSZETTEL, AZ EMBEREKKEL ÉS A GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEKKEL!

OTTHONUNK RÉVFÜLÖP!
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KÖSZÖNTŐ!
Tisztelettel köszöntöm a megjelent és a televízió előtt ülő révfülöpi polgárokat,
a képviselő urakat és hölgyeket,
jegyző asszonyt valamint a Polgármesteri Hivatalból
munkatársaimat!
Révfülöp nagyközség választópolgárai a változtatásra szavaztak. Választ adtak
az utóbbi hónapokban, sokunkban felmerülő kérdésre: Hogyan és kivel tovább?
Szép eredmények állnak mögöttünk és várakozásteli, jobbító szándékú célkitűzések előttünk!
Az idő kereke forog tovább, de vessünk egy pillantást a múltra, a jelenre és a
jövőre is!
A múltról. Személy szerint úgy vélem, hogy ha az idő távlatából visszatekintünk majd dr. Mihovics István volt polgármester közel két évtizedes tevékenységére, azt fogjuk látni, hogy minden hiányossága ellenére, főleg az infrastruktúra fejlesztése és településkomfort javítása terén elért eredményes munkájával
beírta magát Révfülöp történetébe.
Tisztelettel kívánok számára jó egészségben tellő, tartalmas nyugdíjas éveket, és
kérem, hogy amennyiben teheti, támogassa a jövőben is Révfülöp nagyközség
érdekeit.
A jelenről. Tájékoztatom Révfülöp lakosságát, hogy a polgármesteri munkakör
hivatalos, jogszabályok szerinti átadására tegnap előtt, azaz szerda délután került
sor jegyzőasszony és a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének
meghatalmazottja jelenlétében.
A polgármester és a képviselőtestület önkormányzat helyzetével és működésével
kapcsolatos tisztábban látását a 2006. november 15-30-a között lezajló általános
Állami Számvevőszéki vizsgálat, valamint decemberben a Tapolca és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás teljes körű belső ellenőrzési vizsgálata fogja elősegíteni.
A jövőről, az előttünk álló feladatokról és célkitűzésekről.
Nehéz idők köszöntöttek ránk! Az utóbbi években sokan gondoltunk arra, hogy
már túl vagyunk a nehezén, és most már a Nyugat-Európai Uniós országok életszínvonalához közelítő fejlődési sztrádán haladunk. S most azt látjuk, hogy akadályok tornyosulnak előttünk.
Azt látjuk, hogy központi kormányzat felelőtlen gazdaságpolitikájának következtében a már bevezetett és a későbbiekben bevezetendő megszorító intézkedések egyaránt érintik a településünk lakóinak egyéni életét, valamint a közösségi
intézmények és szolgáltatások, vagyis az önkormányzat működőképességét is.
A kormányzati „kiigazítások” negatív hatásait csakis az eddigieknél is nagyobb
odafigyeléssel, türelemmel és szolidáris hozzáállással tudjuk enyhíteni.
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Az előttünk álló feladatok elvégzése csak közösségi és képviselőtestületi összefogással lehetséges, s amennyiben képesek leszünk az egymásért való felelősség
érzületét megerősíteni, úgy sikerrel birkózhatunk meg azzal.
Úgy gondolom erre választottak meg minket.
Az önkormányzat Gazdasági Programját – ismertebb nevén Ciklusprogramját –
a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezése szerint a képviselőtestület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogja megalkotni és elfogadni.
Ez a négy esztendőre szóló program stratégiai fontosságú dokumentum az önkormányzat, és a település fejlődése szempontjából.
Szerencsés és célszerű, ha a megválasztott polgármester programja mintegy
alapját képezi az önkormányzat Gazdasági Programjának.
Erre törekedve vázolom fel a következőkben polgármesteri programomat, amely
nem egy egyszemélyes elképzelés, más szóval nem egy egyéni hóbort, hanem
nagyrészt csapatmunka eredménye.
E programom/programunk részletesen napvilágot látott a választási kampány
során. A két és fél napja átadott hivatal, illetve az önkormányzat gazdasági helyzetének pontos megismerése után és a tervezett kormányzati megszorító intézkedések függvényében kell rangsorolnunk a tennivalók között.
Az alábbiakban az önkormányzati nagy ellátási területek, illetve feladatok szerint csoportosítva, 13 fejezetben ismertetem a következő négy évre vonatkozó
elképzeléseimet.
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
PROGRAMJA A 2006-2010. ÉVEK KÖZÖTTI ÉVEKRE
Programom alapja, hogy a változó és egyre több problémával küszködő világban
otthonunknak, Révfülöpnek, a mai szinten való fennmaradásához, jóval több
gazdasági erőfeszítésre és rugalmasságra, továbbfejlődéséhez megújulásra és
változtatásra van szüksége.
1. Képviselő-testületi és polgármesteri munka terén
 Erősíteni kívánom a közös önkormányzati képviselő-testületi csapatmunkát, a képviselők javaslatainak, kezdeményezéseinek meghallgatását, mérlegelését, a döntések demokratikus úton való meghozatalát
 Kérem és elvárom a bizottsági elnököktől és a képviselőktől szakterületeik szerinti önálló részfeladatok felvállalását, az aktív előkészítő munkát
 A tervezésben és a döntések előkészítésében és megvalósításában támaszkodni kívánok a helyi szellemi erőkre, ezért kezdeményezni fogom egy
révfülöpi szakértői és lobbytanács létrehozását
 A településstratégiai kérdésekben támaszkodni kívánok a szakmai és helyi
közakarat többségének véleményére, javaslataira
 Fórumok tartásával és személyes találkozások kezdeményezésével rendszeresebb és nyitottabb kapcsolattartást valósítok meg a település lakóival, a civil szervezetek, és intézmények vezetőivel
 Választási ígéretemhez híven a polgármesteri tevékenységet éves szinten
több mint egyharmaddal kevesebb díjazásért kívánom vállalni
2. Egészségügyi és szociális ellátások terén
Az egészségügyi ellátás terén mindannyiunk érdeke a magas színvonalú, állandó
és sokrétű egészségügyi szolgáltatási rendszer fenntartása, segítése. Ezért
 Kiemelt feladatnak tartom az eddig is működő egészségügyi szolgáltatások – háziorvosi, fogszakorvosi, védőnői – hatékony működési feltételeinek jövőbeni biztosítását
 Megkezdjük és befejezzük nagyközségi Egészségház korszerűsítését,
 Ösztönözni fogom a háziorvosi és fogorvosi szolgálat egészségügyi felvilágosító programjának kidolgozását, az egészséges életmód előadásokon,
helyi médiákon keresztüli propagálását
 A ciklus idején megvalósítjuk a községháza és az önkormányzati fenntartású intézmények akadálymentesítését
 Elősegítjük a különböző egészségügyi szűrőprogramok helyben való
megvalósítását
Szociális ellátási feladatok terén:
A helyi szociális ellátás területén reformokat élünk. Zajlik a kistérségi együttműködés keretében kiépülő rendszer tesztelése, amely egyelőre még a kezdeti
lépéseknél tart.

 A szociális rendeletünk felülvizsgálatával a jövőben is kiemelt figyelmet
kívánok fordítani a legrászorultabb családok, a gyermek és ifjúsági korcsoport szociális biztonságára, anyagi lehetőségeink szerint támogatjuk a
nehéz helyzetbe került időskorúakat, az egyedülállókat és az egészségügyi
szempontból támogatásra szorulókat
 Fontosnak tartom, hogy akciók kezdeményezésével elősegítsük az egymás
iránti helyi szociális lojalitás megerősítését
 Biztosítani fogjuk a magasabb szintű és szélesebb körű házi szociális
gondozáshoz szükséges technikai eszközfejlesztést
 Felmérjük az időskorúak napközbeni elhelyezésének igényszintjét, igény
esetén megvizsgáljuk nappali idősek klubja újraindításának lehetőségét
 Törekedni fogunk helybeliek közhasznú foglalkoztatására
Nyugdíjasokat érintő tennivalók
 Az eddigi támogatáson és programokon felül fontosnak tartom, hogy a
korosztályt érintő döntések előkészítésében előzetesen kikérjük a nyugdíjasok szervezetének véleményét, javaslatait
 Javasolni fogom egy kevesebb műsorcsatornából álló kedvezményes díjú
nyugdíjas kábeltelevíziós csomag kialakítását
 Elő kívánom segíteni az egyedül élő időskorúaknak számára „Jelzőőr” –
riasztási rendszer szolgáltatás kiépítését
3. A nevelés-oktatás területe
A jól felszerelt és színvonalasan működő és oktatási intézményeinkben évek óta
megfigyelhető, mára felerősödő tendencia a gyermekek létszámának csökkenése, a fajlagos működési költségek emelkedése
 A jövőben a fenntartói gazdálkodási feszültséget egyrészt a működés racionalizálásával, másrészt a térségi együttműködés erősítésével, harmadrészt a bevételek növelésével kell csökkenteni
 Ösztönözni szeretném körzeti iskola pozíció erősítését, szorosabb és rugalmas együttműködés kiépítését a társközségekkel, főleg Kővágóörssel,
esetleg, ha szükségessé válna, anyagi lehetőségeink függvényében, pályázati segítséggel egy iskolabusz beszerzését
 Az iskola vezetésével közösen meg kell vizsgálni az épület jobb kihasználásának lehetőségét, illetve iskolai bevételt jelentő felnőttképzések, átképzések, illetve szakképzések jövőbeni szervezésének lehetőségét
4. A Polgármesteri Hivatal és településüzemeltetés és vagyongazdálkodás
területén
Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias ügyintézése. Ennek érdekében szükségesnek tartom a feltételek javítását is.
 A hivatal dolgozóitól, munkatársaimtól elvárom és segítem a hatékonyabb
egyéni munkavégzést, a kezdeményező magatartást
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 Technikai eszközök biztosításával javítani szeretném a szolgáltatási körülményeket, kezdeményezni fogom az elektronikus ügyintézés fokozatos
kiépítését, a hivatal és az önkormányzati képviselők közötti információáramlás modernizálását
 Felülvizsgáljuk a Községháza épületének kihasználtságát, ésszerű változtatásokat kezdeményezünk, valamint mindenki számára hozzáférhető
nyilvános önkormányzati számítógépes információs pontot létesítünk
 Lakossági észrevételek alapján elkészítjük Révfülöp problématérképét,
 Megoldást találunk egy új önkormányzati telephely kialakítására, a fizikai
dolgozók kultúrált színvonalú elhelyezésére
 Felmérjük az önkormányzati ingatlanok állapotát, újragondoljuk hasznosításukat
 Törekedni fogunk a kemping teljes területének önkormányzati tulajdonba
vételére
5. Művelődés, kultúra és sport
Nem sorolom fel a jelenleg működő, immár hagyományosan megszervezett
programokat, rendezvényeket, az e területen működő intézményeket. Ezek támogatását és fenntartását ésszerű változások mellett továbbra is fontos feladatnak tartom. A jövőben e területen két fő célkitűzést emelnék ki. Egyik a helyben
élő polgárok közösségerősítése, szórakoztatása, másik a sport- és kulturális rendezvények turisztikai bevételeket erősítő hatása.
 A jövőben meg kell vizsgálni a kulturális és sport terület és intézményeinek nem költségvetési formában való működtetésének lehetőségét, a mainál hatékonyabb, magasabb színvonalú és gazdaságosabb formában való
feladatellátás lehetőségeit
 Továbbra is ösztönözni szeretném a civil szervezetek, vállalkozók program és rendezvényszervezését, a kistérségi programszervezéseket
 Kisebb rendezvények megtartására alkalmas „Programszigetek” (helyszíneket) létrehozását szeretném kezdeményezni a Fülöpi és az Ecséri templomromnál
 Kezdeményezni fogom a könyvtár és Internet-szolgáltatás zsúfoltságának
megszüntetését
 Támogatni kívánom a helyi sportegyesület működését, a szabadidős sport
programokat, a régóta húzódó kondicionáló edzőterem létesítésének ügyét
 Lehetőséget szeretnék biztosítani a gyermek és ifjúsági vitorlássport fejlesztésére, igény esetén ifjúsági vitorlás oktatási bázis kialakítására
6. Településkép és környezetvédelem
Az EU csatlakozás viszonylatában és üdülőhelyként is ezen a területen igen fontos feladatok állnak előttünk. A hangsúlyt a meglévő hiányosságok felszámolására, környezetünk ápoltságára, harmóniájának megőrzésére kell helyeznünk
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 Elvégezzük a helyi rendezési terv korrigálását, pontosítását
 Törekedni fogunk a településen még meglévő hiányosságok megszűntetésére, pl. a Kővágóörs irányából érkező csapadékvíz elvezetés komplex
rendezésével (pályázat), a Halász utcai csapadékvízrendszer kitisztításával, a pályázati lehetőségeink függvényében a Jancsi utcában az ivóvíz
vezeték rekonstrukciójával, a Kővirág és Dobó lakótelep sávosan helyreállított útjainak aszfaltozásával, a hátra maradt szennyvízcsatornázás hiányok pótlására (Petőfi utca, Kacsajtosi út, Mandula utca), a közvilágítás
bővítésére, a Káli úton járda építésre stb.
 Fokozottabb figyelmet kívánok fordítani a közparkok felújítására, korszerűsítésére, a kilátóhoz vezető út végleges kialakítására, a kilátó
téliesítésére
 Fontosnak tartom a civil szervezetek bevonásával Révfülöp Környezetvédelmi Programjának kidolgozását, az abban foglaltak fokozatos megvalósítását
 Szeretném elősegíteni a szelektív hulladékgyűjtés helyben való megvalósítását, az egészségre ártalmas elemek begyűjtését, a zöldhulladék évenként szezonális összegyűjtését
7. Kommunikáció
Nem kell bizonygatnom, hogy a többirányú kommunikációnak, a sokrétű információszerzésnek és adásnak, a társadalmi, gazdasági élet területein nélkülözhetetlen a szerepe. Településünk fejlődése, a helyi demokrácia kiteljesedése, a
gazdasági lehetőségek kihasználása érdekében is hatékonyabbá szeretném tenni
helyi információáramlást.
 Intenzívebbé szeretném tenni a helyi kommunikációs csatornák többirányú működését, a helyi sajtó, a kábeltelevízió, az internetes honlap lehetőségeinek eddiginél jobb kihasználását
 Bővíteni kívánom az informális, azaz személyes kommunikációt a településen, időközönkénti polgármesteri nyilvános fórumok, konzultációk, tanácskozások formájában a település lakóival, a civil szervezetekkel
 Tervezem egy rendszeresen megjelenő információs Önkormányzati hírlevél kiadását, a Révfülöpi Képek helyi lap reformját, a távol lakók számára
előfizethetővé, illetve elektronikus formában is elérhetővé tételét
8. Ifjúság
Az ifjúsággal való törődés – mondhatni – fejlődésünk záloga. Az iskola és óvoda működésének biztosítása mellett
 Megvizsgáljuk az ingyenes tankönyv biztosításának lehetőségét a révfülöpi általános iskolába járó helyi gyerekek részére
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 Kezdeményezni kívánom pályázati úton elnyerhető, révfülöpi fiatalok továbbtanulását támogató Czigány Károly Felsőoktatási Ösztöndíj létrehozását
9. Idegenforgalom és turizmusfejlesztés
Bár e terület támogatása csak közvetve önkormányzati feladat, településünk jövője, adottságainál fogva ezen gazdasági húzóágazatra támaszkodhat. Ezért is
tettem javaslatot arra, hogy önkormányzat bizottsági szinten foglalkozzon a jövőben e kérdéskörrel.
 A közegyetértés szemelőt tartásával elő kívánom segíteni a magánerős turisztikai fejlesztéseket településünkön
 Támogatni szeretném a túravitorlás kikötő felújítását, csónakkikötő építését, Révfülöp bekapcsolását a balatoni vitorlázás vérkeringésébe
 Az esetlegesen megalakuló Révfülöpi Turisztikai Egyesület működésének
támogatását
 Ifjúsági és felnőtt vitorlás- és horgászturizmus fejlesztését, a Fülöp-hegyi
tanösvény, és a lehetőségek függvényében Káli-medencébe vezető bicikliút kiépítését
 Strandjaink fejlesztését, helyi program-, sport-animátori szolgáltatások
bevezetését
 Révfülöp hazai és nemzetközi turisztikai ismertségének növelését (többnyelvű Internetes települési honlap, kiadványok, testvér-települési kapcsolat kiépítése, program információk elhelyezése a tó szemközti és a szomszédos településein, stb.)
10. Vállalkozásfejlesztés, EU tagság lehetőségei
 Több pályázati úton való munkamegrendelés lehetőségét szeretném biztosítani a helyi vállalkozók és szolgáltatók számára
 Kiemelt figyelmet fordítunk – pályázati cég, vagy szakember teljesítménydíjas megbízásával – az EU-s pályázatok figyelemmel kísérésére, a
pályázatok megfelelő időben való előkészítésére és beadására
11. Közrend, közbiztonság területén
Mindannyiunk számára fontos életünk és otthonunk biztonsága, ezért, mint a
település életminőségét meghatározó fontos tényezőt az önkormányzati téren is:
 Fontosnak tartom a helyi rendőrőrs és polgárőrség munkájának támogatását
12.Térségi kapcsolatok erősítése
Révfülöp térségi központ volt egy időszakban. Az utóbbi évtizedben a szomszédos településekkel, az időnként váltakozó hangulatú együttműködések szűk terü-
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letre terjedtek ki. A kapcsolatok rendszerét a partnerség jegyében, magasabb
szinten szeretném megújítani.
 Térségi gazdasági, oktatási, kulturális és pályázati stb. együttműködést
szeretnék kezdeményezni a Káli-medence és a Balaton-part szomszédos
településeivel
 Együttműködést keresve javasolni kívánom közös sajtótermék, illetve kiadványok megjelentetését a jövőben
 Erősíteni szeretném az intézményfenntartó társulási kapcsolatokat
13. Civil szervezetek, egyházak
A helyi közösségszervezői kedvnek köszönhetően az elmúlt négy esztendőben
megnövekedett a civil szervezetek száma, aktivitása. Az önkormányzati működés közéleti civil kontroljának erősítése érdekében szeretném kezdeményezni:
 A civil egyesületek részvételét az önkormányzati döntések előkészítésében, azaz lehetőséget szeretnék biztosítani számukra tanácskozási joggal
az önkormányzati bizottsági munkában
 Szeretnék lehetőséget teremteni egyes önkormányzati feladatkörök esetleges civil egyesületek számára való átadására
 Szoros együttműködést folytatni a katolikus, a református és evangélikus
egyház képviselőivel
Tisztelt révfülöpi polgárok! Képviselőtestület!
A település Gazdasági Programjának elkészítésére rendelkezésre álló idő elegendő lesz a helyzetünk reális felmérésére, az önkormányzati ciklus idejére vállalt feladatok képviselők általi átgondolására, kiegészítésére.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy a két és fél napja átadott hivatal, illetve az
önkormányzat gazdasági helyzetének megismerésére még nem nyílt lehetőségem, s a tervezett kormányzati megszorító intézkedések függvényében kell majd
rangsorolnunk a tennivalók között.
Úgy vélem, hogy közös előkészítéssel, demokratikus döntéshozatallal és összefogással, valamint hatékony munkavégzéssel meg fogjuk valósítani Révfülöpért
végzett célkitűzéseinket.
Kérem ehhez a révfülöpi polgárok, üdülőtulajdonosok és a
Tisztelt képviselő urak segítő támogatását,
polgármesteri programom elfogadását.
2006. október 13.
Miklós Tamás
polgármester
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