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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat Gazdasági Programját – ismertebb nevén Ciklusprogramját – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezése szerint a képviselőtestület az
alakuló ülést követő hat hónapon belül alkotja meg és fogadja el. 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 vázoltam fel nagyrészt csapatmunkában készített polgármesteri programomat 2006. október 13-án, képviselőtestületünk
alakuló ülésén.
Révfülöp történetében először készül ilyen program, mivel korábban a polgármesteri program elfogadásával teljesült a törvényi előírás. Elöljáróban ezért a Gazdasági Programmal kapcsolatos néhány tudnivalót és információt szeretnék megosztani képviselőtársaimmal.
 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l0. § d.) pontja a Képviselőtestület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását.
 Ugyanezen jogszabály 91. §-a taglalja az önkormányzat gazdasági programja és költségvetése készítésének részleteit. E szerint:
 A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.
 Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait a Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium végzi.
 Az országgyűlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott egyeztetés után, a véleményük figyelembevételével kell, hogy meghozza.
 Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét
évente többször tárgyalja, értékeli.
A gazdasági program
 a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól,
 az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják,
 tartalmazza különösen:
- a településfejlesztési politika,
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá
- az adópolitika célkitűzéseit,
- a fejlesztési elképzeléseket,
- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
Helyzetértékelés
Az elmúlt közel fél év lehetőséget adott az önkormányzat és intézményeinek szakmai és
anyagi helyzetének reális felmérésére, az önkormányzati ciklus idejére kitűzött feladatok és
tennivalók átgondolására.
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Sajnos, csak megerősítni tudom a 2006 novemberében leírtakat, amely szerint: „…tervezett
bevételeink részbeni elmaradása, az egyes bevételi források túltervezése, illetve az infrastrukturális beruházások túlzott erőltetése, valamint a kifizetések teljesítésének időbeni összecsúszása, rövid időn belüli koncentrálódása idézi elő azt a helyzetet, amely alapján az önkormányzat a jövő évi új beruházások szinte teljes visszafogása mellett is a gazdálkodás egyensúlyának fenntartása érdekében jelentős plusz forrásokat (racionalizálás, adóemelés, hitelfelvétel) lesz kénytelen bevonni gazdálkodásába.”
Sajnos csak megerősíteni tudom azt is, amit személy szerint én is, valamint több képviselő
és korábbi bizottsági tagtársam is az elmúlt években többször, visszatérően felvetett, miszerint
az önkormányzat kényszerpályán mozog, gazdálkodása a szakadék széle felé halad, racionalizálásra, ésszerűsítésre és változtatásokra van szükség.
Az már csak tanulságként szolgálhat, hogy az ellenőrzések nem megfelelő mértéke miatt
az intuícióra alapozott, stratégiai elképzeléseket nélkülöző pillanatnyi lehetőségeket – többször eredményesen – kihasználó gazdálkodás összességében rendkívül kedvezőtlen helyzet
felé vitte településünket.
Valós helyzetünk 2006 végén:
 A költségvetési pénzmaradvány az új ciklus kezdetére felhasználásra került.
 A tervezett 2006. évi önkormányzati pénztartalék felhasználásra került.
 Nagy összegű fejlesztési hitelek felvételére került sor 2006-ig.
 2007-re áthúzódó beruházási kifizetési kötelezettségek terhelik az új képviselőtestületet.
 Elmaradt az NFP-II programra való felkészülés, konkrét fejlesztési koncepció és tervelőkészítések/tervkészítések nem történtek.
 Az önkormányzati intézményrendszer strukturális és technikai korszerűsítésére, fejlesztésére nem került sor.
Negatív tendenciaként a gazdasági program elkészítésénél figyelembe kell még vennünk:
 A kormányzat kényszer-reformcsomagjának önkormányzatokat szorongató gazdálkodási
megszorító intézkedéseinek hatásait.
 A térségi demográfiai folyamatok negatív alakulását.
 A Balatoni turizmus és vendégforgalom térségünkben tapasztalható visszaesését.
Felmerül bennem az a gondolat, hogy jelentős értékű helyi tóparti ingatlanvagyon esetleges
értékesítésével bárki úrrá lehetett volna/(lehetne ma is) az önkormányzati gazdálkodási nehézségein, sőt az NFP-II pályázatokon való részvételhez önerőt tudott volna/(tudna) előteremteni,
azonban polgármesteri programomban rögzített alapelvem e területek önkormányzati tulajdonban való megtartása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy vélem, hogy a település Gazdasági Programjának elkészítésére rendelkezésre álló idő
elegendő volt, hogy a képviselőtársaim is reálisan felmérjék helyzetünket, s végiggondolják
az önkormányzati ciklus idejére vállalható feladatokat. Vágyálmokat ne kergessünk, ugyanakkor a megvalósítás apró-cseprő tennivalóit se részletezzük e stratégiai, 4 évre célul kitűzött
tervünkbe. Ezen gondolatok előre bocsátásával készítettem és terjesztem elő Gazdasági Programunkat.
Révfülöp, 2007. április 2.
Miklós Tamás
polgármester
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006-2010. közötti
GAZDASÁGI PROGRAMJA
Az helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontja és a 91. § (1) bekezdése alapján Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a 2006-2010. évi időszakra vonatkozóan.
I.
Révfülöp nagyközség önkormányzatának 2006-2010. évi költségvetési
bevételeit és kiadásait befolyásoló általános tényezők
- A 2006-2010. évi önkormányzati forrásszabályozásban továbbra is jelentős arányt fog képvisel a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások bevételi összegei.
- Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények (iskola, óvoda, könyvtár, közművelődés fogorvosi szolgálat stb.) szakmailag jó színvonalú működésének biztosítása tovább nehezedik. Az állami finanszírozás jellegének és mértékének változása és az infláció leértékeli a
nominálértékben számított, amúgy is csökkenő állami támogatási és saját bevételt, míg a
fenntartási és működtetési költségek folyamatosan emelkednek.
- Az óvodás- és iskoláskorú gyermeklétszám csökkenésével jelentősen nőnek a fajlagos intézmény-fenntartási költségek.
- A kormányzat a helyi adó növelésére ösztönzi az önkormányzatokat. Révfülöpön az adó
mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az
adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani. A törvényi szabályozással
párhuzamosan fontossá válik adóstruktúránk újragondolása, átgondolása, a helyi viszonyokra
történő kölcsönösen előnyös adaptálása.
- Törekedni kell az intézmények racionálisabb működtetésére, a takarékos gazdálkodásra, a
nem önkormányzati feladatkörök és szolgáltatások átadására.
- Törekedni kell az önkormányzati intézmények saját bevételeinek évről évre egyenletes növelésére.
II.
Prioritások
A Gazdasági Program a 2006-2010 közötti választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések
irányát.
E program a feladat centrikus működtetés és fejlesztés stratégiai terve, olyan célkitűzések
összehangolt összegzése, amelynek célja, hogy Révfülöp lakosai életének komfortja biztosítható maradjon, a település fejlődése ismét meginduljon, a környező települések körében
elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható legyen.
A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését,
a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak.
A lehetséges fejlesztési irányok között elsőbbséget biztosít a forrásteremtő pályázati, illetve partneri együttműködésben megvalósuló programoknak. Megkülönböztetett módon értékesnek tekintjük azokat a célkitűzéseket, amelyek a magán-, a civil és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.
A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának reális
szintű kiegyensúlyozására törekszik. Révfülöp fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szem-
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pontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó, esetleg növelő képességének.
A Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések megvalósítása során elsőséget ad a
dinamikus, a személyes boldogulásra is esélyt adó, a Révfülöpön élők komfortérzetét javító,
identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak.
III.
Vagyongazdálkodás
1. Nem lakáscélú ingatlanok
A nagyközségnek a fenntartható fejlődés érdekében a racionális terület-felhasználásra kell
törekednie. Ezzel összefüggésben kiemelt hangsúlyt kell adni az épített és a természetes környezet rehabilitációs folyamatainak.
Feladat az ingatlan vagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes ingatlanok tekintetében. Az adott évi költségvetési forrásszükséglet biztosítása érdekében, a nagy értéket képviselő Balaton-parti ingatlanok önkormányzati tulajdonban tartása
mellett a piaci alapon jól értékesíthető ingatlanokat szükség esetén el kell idegeníteni.
Meg kell vizsgálni a kisebb területű, nem frekventált helyen lévő ingatlanok helyi fiatalok
számára letelepedést elősegítő kedvezményes értékesítését. Folyamatosan figyelemmel kell
kísérni az ingatlanpiac változásait és az önkormányzat feladatellátásához szükséges ingatlanvagyon alakulását.
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti jogviszonyát 2008-ban felülvizsgáljuk.
1.2. Lakásgazdálkodás
Felülvizsgáljuk az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét, átdolgozzuk a nem szociális
jellegű bérlakásokra bérbeadásával kapcsolatos rendeletünket.
A lakott önkormányzati bér/szolgálati lakásokat, valamint üresen álló és romló állagú épületeket igény esetén értékesítjük.
1.3. Önkormányzati tulajdonú egyéb vagyon hasznosítása
Megvizsgáljuk a helyi kábeltelevíziós rendszer értékesítésének lehetőségét, előnyös esetben értékesítjük azt.
Költségcsökkentés és racionális működés érdekében megvizsgáljuk az Általános Iskola
konyhájának önkormányzati vállalkozásban, vagy vállalkozói jellegű kiszervezését, a Tourinform iroda (TDM-minta szerinti) civil szervezeti működtetésének lehetőségét.
IV.
Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása
A Gazdasági Program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér.
Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Ennek az utóbbi években bekövetkezett egyrészt állami és önkormányzati feladat arányeltolódásból fakadó, másrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás követő önkormányzati strukturális, ágazatirányítási, adórendszer átalakításból stb. fakadó változásai a jelen
pillanatban nem tesznek lehetővé hosszú távú kiszámítható pénzügyi prognózist.
Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési egyensúlyának ismételt megteremtése, megtartása. Az elmúlt közel másfél évtized folyamán az önkormányzatok bevételi struktúrájában a saját bevételek felértékelődése, az állami
támogatások leépülése volt jellemző. A saját bevételeken belül a helyi adóbevételek jelentős
mértékben megemelkedtek. Ez a tendencia várható a következő időszakban is, ezért az állami
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szabályozás átalakítása során fel kell készülni a helyi adórendszer átalakítására.
Az iparűzési adó mértékének árbevételhez kötődését valószínűleg felváltja a társasági adóhoz hasonló adózási módszer. Várhatóan – természetesen más adónemek változásával egyidejűleg – Magyarországon is bevezetésre kerül az ingatlan alapú adózás.
Az egyre szűkülő költségvetési források valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt
jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az önkormányzatoktól a hitel, mint külső forrás igénybevételét.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2006. december 31-i állapot szerinti hitelállománya 118.094 e Ft, a költségvetés főösszegére vetítve 23,9%.
A hitelállomány nagysága közgazdaságilag is elfogadható, és az önkormányzatok hitelfelvételét szabályozó törvény lehetőségeit nem meríti ki. Ugyanakkor, megítélésünk szerint (a
pénzügyi szabályozás bizonytalansága miatt) a következő évben az Önkormányzatnak elsősorban olyan beruházásokhoz indokolt hitelt felvenni, amelyek a hitel futamideje alatt megtérülnek.
Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres településfejlődés
feltétele, hogy ne a pályázati kiírásokhoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem meghatározott céljainkat készítsük elő, és biztosítsuk a pályázatokhoz szükséges önrészt. A pályázati
önrészül szolgáló általános tartalék mértékét lehetőség szerint a jelenleginél magasabb öszszegben – részben az ingatlanértékesítésekből befolyt összegből – szükséges meghatározni a
következő években.
A megalapozott gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és pontos információ.
Ennek érdekében át kell alakítani a Polgármesteri Hivatal egységes pénzügyi adatrendszerét.
A következő években új, az önkormányzati működés munkaterületeit lefedő integrált önkormányzati program beszerzésével, e-önkormányzat mielőbbi kialakításával, számítógépes
szoftver és hardver beszerzéssel kell számolnunk. Ezek révén nemcsak a központi költségvetési szervek részére nyújtandó információ-szolgáltatás válik hatékonyabbá, hanem a helyi
döntési mechanizmusokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás is.

V.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2006-2010 közötti
feladat-célkitűzései
1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása
Célkitűzés:
 Jogszerű, korrekt, humánus és gyors ügyfél kiszolgálás.
 Átlátható és ellenőrizhető Polgármesteri Hivatal.
 Elektronikus ügyintézésre való átállás.
 Jó gazda szemléletű képviselő- testület és önkormányzati dolgozók.
Feladat:
 A Polgármesteri Hivatal belső működési struktúrájának átalakítása, köztisztviselők és
közalkalmazottak továbbképzése.
 A Polgármesteri Hivatal irodai és számítástechnikai eszközparkjának fejlesztése.
 Partnerség esetén Révfülöp székhelyű körjegyzőség kialakítása.
 A községháza és az önkormányzati fenntartású intézmények akadálymentesítése.
 Fizikai dolgozók új telephelyének kialakítása.
 Közérdekű információs pont szolgáltatás létesítése a hivatal épületében
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2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása
Célkitűzés:
 Kiemelt figyelem a legrászorultabb családok, a hátrányos helyzetű gyermekek szociális helyzetére, lehetőség szerinti segítségnyújtás.
 A kistérségi házi szociális ellátórendszer kiterjesztése, színvonalának továbbfejlesztése.
Feladat:
 A helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása, technikai eszközfejlesztés biztosítása.
 Az egyedül élő időskorúak számára jelzőrendszer szolgáltatás kiépítése.
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a védőnői tevékenység helyi működésének biztosítása.
 Térségi Szociális Ellátó központ létrehozásának tervezése, pályázati lehetőség függvényében létrehozásának előkészítése.
 Helybeliek közhasznú foglalkoztatása.
3. Infrastruktúra állapotának javítása
Célkitűzés:
 A meglévő infrastrukturális hiányosságok felszámolása, üdülő-települési környezet
ápoltsága, harmóniájának megőrzése.
 Épített és természeti értékeink megvédése, a környezet megőrzése, kevesebb beton,
több fa, virág és zöld felület/terület létesítése.
Feladat:
 A helyi rendezési terv korrigálása, pontosítása a Balaton törvény 2007. évi módosításának figyelembevételével.
 Révfülöp új turisztikai központjának megtervezése, sikeres pályázat esetén, illetve vállalkozói tőke bevonásával történő felújításának megkezdése.
 A kilátóhoz vezető gyalogút végleges kialakítására, a kilátó téliesítése.
 Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és létesítmények állagvédelme. (Községháza,
kilátó, óvoda, egészségház, fogorvosi rendelő, iskola stb.)
 A „Rózsakert” park felújítására, korszerűsítésére.
 A közvilágítás beérkezett igény szerint kb. 10-12 lámpával való bővítése.
 A Halász utcai csapadékvíz elvezető rendszer kitisztítása, útfelújítás.
 A temetőben a jogszabályi követelményeknek megfelelő illemhely kialakítása.
 A Kővágóörs irányából érkező csapadékvíz elvezetés komplex rendezésének előkészítése, sikeres pályázat esetén megvalósítása.
 A hátra maradt szennyvízcsatornázás hiányok pótlása (Petőfi utca, Kacsajtosi út,
Mandula utca).
 A vízhálózat ivóvíz vezeték rekonstrukciójának folytatása.
 Útfelújítások, a Káli úton járda építése.
4. Színvonalas oktatási, nevelési intézmények
Célkitűzés:
 Jól felszerelt és színvonalas oktatást nyújtó térségi ellátást biztosító oktatási intézmények (óvoda, általános iskola) működésének biztosítása, fejlesztése.
Feladat:
 Az Óvoda műszaki feltételeinek javítása, működésének racionalizálása.
 Körzeti iskola pozíció erősítése a társközségekkel, kiemelten Kővágóörssel való szorosabb együttműködés révén.
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Az óvodai és iskolai gyermeklétszám növelése.
Iskolabusz szolgáltatás bevezetésének elősegítése.
Az általános iskola épületében felnőttképzések, átképzések, illetve szakképzések megszervezésének támogatása.
Az iskola épületében Iskolai- és Községi Könyvtár elhelyezése.
Az iskolai elektronikus tananyag továbbfejlesztése.
Az Általános Iskola épület felújításának továbbfolytatása, iskolakorszerűsítési projektkidolgozása az NFT-II program iskolafejlesztési pályázatára.

5. Művelődés, kultúra szolgáltatás biztosítása
Célkitűzés:
 A helyben élő polgárok közösségerősítése, tartalmas szórakoztatása, művelődésének
elősegítése, másrészt a kulturális nagyrendezvények turisztikai vonzerőként, programlehetőségként való biztosítása.
 A hagyomány programok, rendezvények megszervezése, a közművelődés, a helyi
könyvtár és Honismereti Gyűjtemény működésének biztosítása.
Feladat:
 A Községi és az Iskolai Könyvtár állományának összeolvasztása és az Internet szolgáltatással együtt az iskola épületében, jobb körülmények közötti elhelyezése.
 A Helytörténeti Gyűjtemény raktározási problémájának megoldása.
 Állandó szabadtéri színpad terveztetése, megépítése.
 A civil szervezetek és vállalkozók program és rendezvényszervezésének erkölcsi és
anyagi támogatása.
 A Fülöpi és az Ecséri templomrom környezetében rendezvények és programok megtartásának elősegítése.
 Rendezvénynaptár megjelentetése.
6. Sportolási lehetőségek
Célkitűzés:
 A település lakóinak szabadidő-sportolási lehetőségeinek, kereteinek biztosítása, a helyi fiatalok sportolási színtereinek működtetése.
Feladat:
 Biztosítjuk a település sportéletéhez szükséges infrastruktúrát, anyagilag támogatjuk a
megújult helyi sportegyesület működését.
 Felújítjuk, vagy új kondicionáló edzőtermet létesítünk a fiatalok helyi sportolási lehetőségének elősegítésére.
 Elősegítjük és támogatjuk a gyermek és ifjúsági vitorlássport fejlesztését, egy központi
ifjúsági vízi sportlétesítmény megvalósítását.
7. Környezetvédelem komolyan vétele
Célkitűzés:
 Révfülöp természeti környezetének megőrzése, őshonos és védett növény és állatvilágának védelme, lehetőség szerint a zöldfelületek megtartása.
Feladat:
 Révfülöp Környezetvédelmi Programjának kidolgozása, az abban foglaltak megvalósítása.
 Az egészségre ártalmas elemek begyűjtésének biztosítása.
 Parlagfű irtás és a telkek gondozásának akár rendeleti úton való érvényesítése.
 Szelektív hulladékgyűjtés helyben való megvalósítása.
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8. Emberhez méltó egészségügy biztosítása
Célkitűzés:
 Az egészségügyi ellátás terén magas színvonalú, állandó és sokrétű egészségügyi
szolgáltatási rendszer helyi fenntartása.
Feladat:
 A jelenleg működő egészségügyi szolgáltatások – háziorvosi, fogszakorvosi, védőnői
– hatékony működési feltételeinek jövőbeni biztosítása.
 A nagyközségi Egészségház felújítása.
 Fogorvosi szolgálat privatizációja.
 Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése, egészséges életmóddal, életvitellel kapcsolatos előadások szervezése.
 Önkéntes véradás népszerűsítése.
9. Idegenforgalom és turizmusfejlesztés
Célkitűzés:
 A közvetve nem önkormányzati feladatok közé sorolható tevékenységterület támogatása, a helyi turisztikai szolgáltatások működésének elősegítése munkahelyteremtés,
valamint, lakossági és vállalkozói bevételnövelés érdekében.
Feladat:
 Új, Révfülöp Turisztikai Központ terveztetése, lehetőség szerint pályázati és vállalkozói tőke bevonásával fokozatosan történő kiépítése.
 A központi vitorlás kikötő felújításának előkészítése.
 Vállalkozói tőkéből épülő 4-5 csillagos Wellnes-szálloda építés lehetőségének megvizsgálása, elősegítése.
 A révfülöpi Napfény Camping hosszú távú hasznosítási tervének meghatározása.
 Csónakkikötő építésének elvi támogatása.
 Strandfejlesztés.
 Többnyelvű Internetes települési honlap létrehozása.
 Kedvezményeket nyújtó turisztikai Révfülöp Kártya bevezetése.
 Révfülöpi Turisztikai Egyesület megalakulásának elősegítése, működésének támogatása.
 Tourinform Iroda fenntartása, a települési marketingtevékenységbe való hatékonyabb
bekapcsolása.
 Fülöp-hegyi tanösvény, és a Káli-medencébe vezető bicikliút tervezésének támogatása.
 Turisztikai kiadványok, program információs p-r. anyagok kiadása.
 Helyi program-, és sport-animátori szolgáltatások bevezetése.
10. Közbiztonság javítása
Feladat:
 A Révfülöpi Polgárőrség működésnek támogatása.
11. Kommunikáció
Célkitűzés:
 Hatékony többirányú helyi információáramlás, sokrétű információszerzés és közreadás
biztosítása a helyi közélet kiteljesedése, a gazdasági lehetőségek kihasználása érdekében.
Feladat:
 A helyi révfülöpi nyomtatott sajtó (Révfülöpi Képek) tartalmi és formai megújítása.
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A Villa Filip Televízió működtetése.
Révfülöp település internetes honlapjának megújítása.
Polgármesteri nyilvános fórum szervezése.
Önkormányzati Nyílt nap keretében szombat délelőtti képviselői fogadóórák bevezetése március és október közti időszakban.

12. Munkahelyteremtés
Célkitűzés:
 Mostani általános gazdasági helyzetben legfőbb célkitűzés a jelenlegi munkahelyek
megőrzése, a további oktatási és közigazgatási reform létszám leépítési célkitűzéseinek humánus végrehajtása.
Feladat:
 Munkahelyteremtő vállalkozások, elsősorban turisztikai beruházások megvalósulásának elősegítése.
 Időszaki közhasznú munkások foglalkoztatása.
 Elbocsátás helyett lehetőség szerint a közalkalmazotti és munkavállalói alkalmazotti
státuszok vállalkozói kiszervezése.

Határozati javaslat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006-2010.
évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős:
Miklós Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
Révfülöp, 2007. április 2.
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