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1. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETÉT  

ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK
 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdaság, az egészségügy, az oktatás és a 

közigazgatás reformjára. A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: 

 általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, 

 egyablakos ügyintézést kíván bevezetni, 

 növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező 

társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, 

 felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat, 

 kistelepülések körjegyzőségekbe való tömörülését kívánja ösztönözni, 

 járási rendszer felállítását tervezi. 

A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó in-

tézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki. Az oktatási reform 

keretében a kormány célja, hogy esélyegyenlőséget teremtő korszerű közoktatás jöjjön létre, 

melyben megvalósul a színvonalas oktatás, és az esélykülönbségek csökkennek. A program 

további célja, hogy piacképes tudást adó szakképzés, illetve versenyképes minőségi felsőokta-

tás valósuljon meg. 

 

1.2. A kormány fejlesztési irányai 

A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az 

innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő 

foglalkoztatás témakörében határozta meg, amelyek kihatnak az Önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseire is. 

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, 

az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az 

életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért várható a közúthálózat 

bővítése, a vasútközlekedés korszerűsítése.  

A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egész-

ségesebb környezetet. 

 

2. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG GAZDASÁGI HELYZETE ÉS 

A VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 
 

2.1. A vagyoni helyzet 

Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján nettó 2.447.504.000 forint. A 

vagyon mértéke az elmúlt négy évben növekedést mutat (1. sz. diagram), amelynek oka az 

Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája, konkrétan: 

 saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,  

 sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon. 

Az Önkormányzat hosszúlejáratú hitele a 2010. évi zárómérleg alapján: 96.111.000 forint. 

Nagy összegű hitel felvételére 2005-ben került sor, amikor is a zárómérleg alapján 

120.847.000 forint volt az Önkormányzat hitel visszafizetési kötelezettsége. 

Az elmúlt években többször került sor fejlesztési hitel felvételére, de ennek ellenére 2010-

ig összességében közel 25 millió forinttal csökkentettük a 2005-ben felvett hitelt. 
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(1. sz. diagram) 

Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő (bruttó): 

Vagyonelem megnevezése 
Az összes va-

gyonból a va-

gyon mértéke 

Az összes va-

gyonból a vagyon 

részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem 

terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 
1.110.967 39,8% 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott 

feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 
1.472.560 52,7% 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesít-

hető és megterhelhető) 
207.795 7,5% 

 

2.2. A pénzügyi helyzet 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemez-

ték: Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához: 

 külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie, 

 működési hitel felvételére nem került sor, 

 fejlesztési hitel felvételére sor került, 

 a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

 

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben 450 és 500 

millió forint között mozgott (2. sz. diagram). 
 

Kiadások. A költségvetési kiadások folyamatosan emelkedtek. A költségvetési kiadások kö-

zül a következő években várható, hogy: 

 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 

kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások, jubileumi jutalmak, 

stb.), az önkormányzati bérstop várhatóan 3-4 év utáni felszabadítása. 
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(2. sz. diagram) 

 

 Dolgozóink jelentős részénél bérfeszültségek jelentkeznek a három éve történt kormányza-

ti bérbefagyasztás és szinten maradt alacsony bérük, valamint az emelkedő minimálbérek 

közeledése, összeérése miatt. 

 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti a 

csökkenő munkáltatót érintő járulékfizetés. 

 A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a szervezeti 

struktúra átalakítása, a takarékosabb, gazdaságosabb, racionális gazdálkodás.  

 

Bevételek. A költségvetési bevételek szerkezete várhatóan az alábbiak szerint alakul: 

A költségvetési bevételek közül: 

 A 2011-2014. évi önkormányzati forrásszabályozásban továbbra is jelentős arányt fog 

képviselni a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások bevételi összegei. 

 A kormányzati tervek egyrészt számolnak önkormányzati adóbevételek „államosításával”, 

másrészt az önkormányzati hitelfelvételek megszigorításával. 

 Az óvodás- és főleg az iskoláskorú gyermeklétszám csökkenésével várhatóan tovább csök-

kennek az önkormányzat költségvetési támogatása jogcímen kapott bevételei, illetve mű-

ködési bevételei, növekedni fognak a fajlagos intézmény-fenntartási költségek. 

 A helyi adóbevétel (3. diagram) az elmúlt 4 évben nem nőtt, lényegében szinten maradt. 

 Az infláció leértékeli a nominálértékben számított állami támogatási és saját bevételt, míg 

a fenntartási és működtetési költségek folyamatosan emelkednek. 

 Törekedni kell az önkormányzati intézmények saját bevételeinek évről évre, legalább az 

inflációval, vagy azt meghaladó egyenletes növelésére. 
 

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorol az, hogy a költségvetési támogatá-

sok reálértéke évek óta, és várhatóan a jövőben is csökken, intézményeink (óvoda, isko-

la, hivatal) fenntartás fajlagos költségei emelkedni fognak. Ezért további működési raci-

onalizálásra (pl. körjegyzőség, önkormányzati kft., stb. létrehozása) van szükség. Fej-

lesztéseinket elsősorban bevételeink növelésével, illetve pályázati források bevonásával 

tudjuk megvalósítani. 
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(3. sz. diagram) 

 

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

 A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzelé-

seivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.  

 Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. A 

kormányzat a helyi adó növelésére ösztönzi az önkormányzatokat. Révfülöpön az adó mér-

tékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adó-

alanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani. A törvényi szabályozással 

párhuzamosan fontossá válik adóstruktúránk újragondolása, átgondolása, a helyi viszo-

nyokra történő adaptálása. 

 Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki 

az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználá-

sára, (pl. bérbeadás lehetőségre), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzé-

seket minél több pályázati forrás bevonásával, végső esetben hitelfelvétellel valósítsa meg.  

 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések folynak jelenleg:  
 

 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása (a volt ÉDÁSZ épületben), 

 Császtai strand önerős fejlesztése. 

Eredményes pályázat esetén: 

 A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátóhoz vezető út felújítása. 
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Az önkormányzat az elmúlt években eredmé-

nyesen vett részt az Új Magyarország Fejleszté-

si Program pályázatain (Császtai szabadidő-, 

sport és fürdőkert komplex fejlesztése, Környe-

zettudatos hulladékgazdálkodás, komposztálás 

népszerűsítése Révfülöpön), az Új Magyaror-

szág Vidékfejlesztési Programjában – Leader 
programban (Rózsakert és játszótérfejlesztés 

Révfülöpön, Révfülöpi Zenei Napok rendez-

vénytámogatás). 

 

Az önkormányzat felhalmozás és beruházási 

tevékenysége az elmúlt időszak kormányzati 

megszorításai és a nemzetközi gazdasági válság 

negatív tendenciái ellenére is eredményesen 

alakultak (4. sz. diagram). 

 

 

 
 

 Tény, hogy az elmúlt években szinte az összes pályázaton elindult önkormányzatunk, ahol 

elindulhatott. Volt eredményes pályázatunk, amely forráshiány miatt nem valósult meg.  

Tény, hogy mivel nem vagyunk város, illetve nagyközségként nem rendelkezünk 5.000 fő-

nél több állandó népességgel, ezért a pályázati lehetőségek túlnyomó többségén nem vehet-

tünk részt. 

Tény, hogy az Új Széchenyi Terv pályázatain az önkormányzatok pályázati lehetőségei be-

szűkültek, ezért is tartjuk szükségesnek önkormányzati gazdasági társaság létrehozását, ame-

lyek szélesebb körben fognak tudni jövőbeni pályázatokon indulni. 
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3. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG  

2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK PRIORITÁSAI 
 

 

Gazdasági Program a 2011-2014 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 biztosít-

ható maradjon, a település fejlődése meginduljon, a környező települések körében elért po-

zíciója megtartható, illetve javítható legyen.  

A Gazdasági Program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, 

a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek telje-

sítését szolgáló programoknak.  

A lehetséges fejlesztési irányok között elsőbbséget biztosít a forrásteremtő pályázati, illet-

ve partneri együttműködésben megvalósuló programoknak. Megkülönböztetett módon érté-

kesnek tekinti azokat a célkitűzéseket, amelyek a magán-, a civil és a közszféra érdekegyesí-

tése által jönnek létre. 

A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának reális 

szintű kiegyensúlyozására törekszik. Révfülöp fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szem-

pontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó, azt növelő kezdeményezéseknek.  

A Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések megvalósítása során elsőséget ad a 

dinamikus, a személyes boldogulásra is esélyt adó, a Révfülöpön élők komfortérzetét javító, 

identitásának, érzelmi azonosulás kialakulását elősegítő programoknak. 

Ennek során fokozott erőfeszítést teszünk a helyi üdülőtulajdonosok település köz- és gaz-

dasági életébe való bevonására, a vállalkozók és vállalkozások településünkre vonzására, mű-

ködésük élénkítésére. 

 

4. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK ELVEI 
 

 

1. Nem lakáscélú ingatlanok. A nagyközségnek a fenntartható fejlődés érdekében a racioná-

lis 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 forga-

lomképes ingatlanok tekintetében. Az adott évi költségvetési forrásszükséglet biztosítása ér-

dekében – a 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 elsődlegesen 

helyi fiatalok számára letelepedést elősegítő kedvezményes értékesítését. Folyamatosan fi-

gyelemmel kell kísérni az ingatlanpiac változásait és az önkormányzat feladatellátásához 

szükséges ingatlanvagyon alakulását. 

 

1.2. Önkormányzati tulajdonú egyéb vagyon hasznosítása 

 Megvizsgáljuk a helyi kábeltelevíziós rendszer értékesítésének lehetőségét, előnyös eset-

ben értékesítjük azt. 

 Költségcsökkentés és racionális működés érdekében megvizsgáljuk az Általános Iskola 

konyhájának önkormányzati vállalkozásban, vagy vállalkozói jellegű esetleges kiszervezését, 

a Tourinform iroda civil szervezeti működtetésének lehetőségét. 

 

1.3 Ingatlangazdálkodás. Erőfeszítéseket teszünk – főleg tóparti – állami és egyéb tulajdonú 

ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő vonására, megvételére. 
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5. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSÁNAK ELVEI 
 

 

A Gazdasági Program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. 

Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik al-

rendszerét jelenti. Ennek kormányzati tartalmi és finanszírozási átalakítási tervei a jelen pilla-

natban nem tesznek lehetővé hosszú távú kiszámítható pénzügyi prognózist. 

Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségve-

tési egyensúlyának megtartása.  
A saját bevételek növelésére kell és szükséges törekedni, az állami szabályozás átalakítása 

során fel kell készülni a helyi adórendszer esetleges átalakítására. 

Az egyre szűkülő költségvetési források valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt 

jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igénylik az önkormány-

zatoktól a hitel, mint külső forrás igénybevételét. Erre a jövőben központi, kormányzati ellen-

őrzéssel kerülhet sor. A következő években az Önkormányzatnak elsősorban olyan beruházá-

sokhoz indokolt hitelt felvenni, amelyek a hitel futamideje alatt megtérülnek.  

Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres településfejlő-

dés 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 maga-

sabb összegben – részben az ingatlanértékesítésekből befolyt összegből – szükséges meghatá-

rozni a következő években. 

A megalapozott gazdasági döntések legfontosabb feltétele a gyors és pontos információ. 

Ennek érdekében a következő években új, az önkormányzati működés munkaterületeit lefedő 

integrált önkormányzati program beszerzésével, e-önkormányzat mielőbbi kialakításával, 

számítógépes szoftver és hardver beszerzéssel számolunk. Ezek révén nemcsak a központi 

költségvetési szervek részére nyújtandó információ-szolgáltatás válik hatékonyabbá, hanem a 

helyi döntési mechanizmusokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás is.  

 

 

6. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 KÖZÖTTI  

FELADAT- ÉS CÉLKITŰZÉSEI 
 

 

1. Térségi feladatellátást megvalósító Polgármesteri Hivatal működtetése 

Célkitűzés:  

 A helyi polgárok és üdülőtulajdonosok számára, mikró körzeti területi központként 

teljes körű, ügyfélbarát, gyors ügyfél kiszolgálás biztosítása.  

 A közigazgatásban az elektronikus ügyintézésre való átállás.  

 

Feladat: 

 A jogszabályok és partneri együttműködési lehetőségek szerint Révfülöp székhelyű 

körjegyzőség, vagy körjegyzőségi feladatellátást biztosító jegyzőség kialakítása, mű-

ködtetése. 

 A Polgármesteri Hivatal belső működési struktúrájának átalakítása, köztisztviselők és 

közalkalmazottak továbbképzése. 

 A Polgármesteri Hivatal irodai és számítástechnikai eszközparkjának fejlesztése. 

 A községháza és az önkormányzati fenntartású intézmények akadálymentesítése. 

 Révfülöpre vonatkozóan digitális közműtérképek, ingatlan-nyilvántartások elkészítése. 
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2. Szociális ellátás 

Célkitűzés:  

 Kiemelt figyelem fordítása a legrászorultabb révfülöpi családok, a hátrányos helyzetű 

gyermekek szociális helyzetére, lehetőség szerinti segítségnyújtás.  

 A házi szociális ellátórendszer kiterjesztése, színvonalának továbbfejlesztése. 

Feladat: 

 A térségi feladatot ellátó Révfülöpi Szociális Szolgálat működésének biztosítása. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a védőnői tevékenység helyi mű-

ködésének biztosítása. 

 A helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása, technikai eszközfej-

lesztés, autóbeszerzés. 

 

3. Települési önkormányzati közterületek és infrastruktúra fejlesztése 

Célkitűzés:  

 A meglévő önkormányzati épületek fokozatos felújítása, a közterületek esztétikusabbá 

tétele, parkok és kerékpáros pihenők létesítése, az üdülőhelyi környezet ápoltságának 

javítása. 

 Önkormányzati tulajdonú tóparti területek gyarapítása. 

 Épített és természeti értékeink megvédése, a környezet megőrzése, kevesebb beton, 

több fa, virág és zöld felület/terület létesítése. 

 

Feladat: 

 A Kővágóörs irányából érkező csapadékvíz elvezetés komplex rendezésének előkészí-

tése, sikeres pályázat esetén megvalósítása (Káli út). 

 Műszaki lehetőségek szerint járdaépítés a közlekedési szempontból balesetveszélyes 

Káli úton.  

 A Révfülöpi Turisztikai Központban (Halász u.-móló) sétálóutca kialakítása, ehhez 

kapcsolódóan új parkolóhelyek létesítése a település több pontján. 

 A helyi rendezési terv korrigálása, pontosítása a jogszabályi változások átvezetése. 

 Helyi piac kialakítása a nagyközség területén. 

 Az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása (óvodaépület felújítása, községháza, 

egészségház tető, faveranda, stb.) 

 Nem önkormányzati tulajdonú Balaton-parti területek tulajdonjogának lehetőség sze-

rinti megszerzése. 

 A „Rózsakert” park felújítás II. ütem folytatása. (világítás, stb.) 

 A közvilágítás lakossági igények szerinti fejlesztése (II. ütem), illetve energiatakaré-

kos közvilágítási rendszer kiépítése. 

 A Halász utcai csapadékvíz elvezető rendszer kitisztítása, lehetőség szerinti útfelújítás. 

 A települési ivóvízhálózat vezetékrendszere rekonstrukciójának folytatása. 

 Települési fásítási programterv terv elkészítése, ütemezett megvalósítása. 

 Fokozott virágosítás a Vasút/Autóbusz állomástól a Káli úti útkereszteződésig tartó 

szakaszon. 

 Közpark tervezése a Posta, Egészségház, Óvoda Evangélikus templom és a Polgár-

mesteri Hivatal által határolt területen. 

 A Szigeti és Császtai strandok között egybefüggő, kivilágított parti sétány megvalósí-

tása.  

 Gyalogos és kerékpáros pihenő létrehozása a régi kisrév kikötőnél, a Császtai strand 

mellett. 

 Közpark és kerékpáros pihenő terveztetése a Füredi úti útszakasz mellett. 
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 Forgalomlassító sebességjelző lámpa elhelyezése a 71-es balatoni főút településhatára-

in. 

 Új közúti parkolóhelyek létesítése. (Cséplő üzlet mögött, településközpont stb.) 

 Az autóbuszvárók felújítása. 

 Közterületeinken emléktáblák és köztéri szobrok elhelyezése. 

 

4. Színvonalas oktatási, nevelési intézmények 

Célkitűzés:  

 Magas színvonalú nevelést és oktatást, térségi ellátást nyújtó intézmények (óvoda, ál-

talános iskola) működésének biztosítása, fejlesztése. 

Feladat: 

 Széleskörű igény esetén a helyi bölcsőde alapítás és működtetés lehetőségének meg-

vizsgálása, megvalósítása. 

 Az óvodaépület felújítása, korszerűsítése, fenntartási költségeinek csökkentése, lehető-

leg pályázati támogatással. 

 A körzeti iskola pozíció erősítése a társközségekkel, a Balaton-parti és a Káli-medence 

településeivel közösen. 

 Az óvodai és iskolai gyermeklétszám növelése. 

 Az általános iskola épületében felnőttképzések, átképzések, illetve szakképzések meg-

szervezésének elősegítése, támogatása. 

 

5. Művelődés, kultúra, identitás 

Célkitűzés:  

 Egyrészt a helyben élő polgárok közösségerősítése, szórakoztatása, művelődésének, 

közös programjainak elősegítése, másrészt a kulturális nagyrendezvények turisztikai 

vonzerőként, programlehetőségként való biztosítása. 

 A hagyomány programok, rendezvények megszervezése, a közművelődés színtereinek 

biztosítása, a helyi Könyvtár és Honismereti Gyűjtemény működésének biztosítása. 

Feladat: 

 Az Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér beruházás megvalósítása, a közösségi ház 

működésének biztosítása, fenntartása. 

 A Honismereti Gyűjtemény raktározási problémájának megoldása. 

 Az Ecséri templomrom kezelői jogának megszerzése. 

 A civil szervezetek és vállalkozók program és rendezvényszervezésének erkölcsi és 

anyagi támogatása. 

 Kulturális „Rév-agora” tervezése és lehetőség szerinti létrehozása, amely tartalmazza: 

o a Tóparti Galéria megnagyobbítását, Múzeummal történő belső összenyitását, 

o az állandó hely és fürdőtörténeti kiállítás áthelyezését és felújítását, 

o a Fülöp Kert és régi telephely területén állandó szabadtéri kulturális színpad és 

szolgáltatási környezet hangszigeteléses kialakítását. 

 800 éves Révfülöp évforduló maradandó értékű, közös megünneplése 2011-ben, 

 

6. Sport  

Célkitűzés: 

 A település lakóinak szabadidő-sportolási lehetőségeinek, kereteinek biztosítása, a he-

lyi fiatalok sportolási színtereinek működtetése.  

Feladat: 

 A település sportéletéhez, a helyi sportegyesület működéséhez szükséges infrastruktú-

ra és anyagi támogatás biztosítása. 
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 Új kondicionáló edzőterem létesítése. 

 A gyermek és ifjúsági vitorlássport fejlesztése, egy ifjúsági vízi sportlétesítmény ter-

veztetése, civil szervezet bevonásával megvalósítása.  

 

7. Környezetvédelem, településtisztaság  

Célkitűzés:  

 Révfülöp természeti környezetének megőrzése, növény és állatvilágának védelme, a 

zöldfelületek megtartása. 

 A településtisztaság érzékelhető javítása. 

Feladat: 

 Révfülöp Környezetvédelmi Programjának kidolgozása, az abban foglaltak megvalósí-

tása. 

 Parlagfű irtás és a telkek gondozásának rendeleti úton való érvényesítése. 

 Szelektív hulladékgyűjtés helyben való megvalósítása. 

 Külterületi ingatlantulajdonosok bevonása a szemétszállítás rendszerébe. 

 Közös településtisztítási rendezvények, akciók szervezése. 

 

8. Egészségügyi ellátás 

Célkitűzés:  

 Az egészségügyi ellátás terén magas színvonalú, állandó és sokrétű egészségügyi 

szolgáltatási rendszer működtetése. 

Feladat: 

 A jelenleg működő egészségügyi szolgáltatások – háziorvosi, fogszakorvosi, védőnői 

– hatékony működési feltételeinek jövőbeni biztosítása.  

 Szűrővizsgálatok szervezése, az egészséges életmóddal, életvitellel kapcsolatos elő-

adások szervezése.  

 Önkéntes véradás népszerűsítése. 

 

9. Idegenforgalom és turizmusfejlesztés 

Célkitűzés:  

 Az üdülőhelyi (fürdő)települési jelleg erősítése, a helyi turisztikai szolgáltatások köré-

nek szélesítése, színvonalának emelése a munkahelyteremtés, valamint a lakossági és 

vállalkozói bevételnövelés érdekében. 

Feladat: 

 A Révfülöp Turisztikai Központ (Halász u.-móló) egységes arculatának terveztetése, 

kiépítése. 

 A Császtai és a Szigeti strand fejlesztése.  

 Révfülöpi vitorláskikötő építés lehetőségének megteremtése a Révfülöp Turisztikai 

Központ - régi teherkikötő térségében, a területre hasznosítási pályázat kiírása. 

 A „Semsey major” területének turisztikai, kulturális attrakció létesítésére történő 

hasznosítása. 

 A kilátóhoz vezető gyalogút felújítása, a kilátó környezetének fejlesztése. 

 A révfülöpi Napfény Camping területének hosszú távú turisztikai hasznosítása, a 

2014-től való önkormányzati turisztikai vállalkozás keretében történő működtetés 

megvizsgálása.  

 Csónakkikötő építése önkormányzati, civil összefogással a Császtai strand keleti szé-

lén. 

 Révfülöpöt és szolgáltatásait bemutató egyedi turisztikai honlap létrehozása. 

 Kedvezményeket nyújtó turisztikai Révfülöp Kártya rendszer működtetése. 
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 Tourinform Iroda fenntartása, a települési marketingtevékenységbe való hatékonyabb 

bekapcsolása. 

 Panoráma sétaút, Ördögszikla-tanösvény és a Káli-medencébe vezető bicikliút terve-

zésének támogatása, lehetőség szerinti megvalósítása. 

 Turisztikai kiadványok, program információs p-r. anyagok kiadása. 

 Helyi strandi program-, és sport-animátori szolgáltatások bevezetése. 

 Horgászturizmus fejlesztése a Révfülöpi Horgászegyesület bevonásával. 

 

10. Testvér-települési kapcsolatok 

Célkitűzés:  

 Révfülöp külföldi- és belföldi kapcsolatrendszerének erősítése, magánszemélyek, in-

tézmények, közösségek, civil szervezetek közötti kapcsolatok kiépítésének elősegíté-

se, támogatása. 

Feladat: 

 Testvér települési kapcsolat(ok) létesítése. (Sodankyle, stb.) 

 

11. Közrend, közbiztonság 

Célkitűzés: 

 Az állandó és üdülő lakosság biztonságérzetének, vagyonbiztonságának folyamatos 

biztosítása. 

Feladat: 

 A helyi rendőrőrs, KMB munkájának támogatása. 

 A közterület-felügyelet fenntartása. 

 A polgárőrség újjáalakulásának elősegítése. 

 Egyes közterületeken térfigyelő kamera elhelyezése. 

 

12. Kommunikáció 

Célkitűzés:  

 Hatékony többirányú helyi információáramlás, sokrétű információszerzés és közreadás 

biztosítása a helyi közélet kiteljesedése, a gazdasági lehetőségek kihasználása érdeké-

ben.  

Feladat: 

 Internetes kommunikáció, ügyintézés biztosítása a helyi ügyek intézésében. 

 A településünkre érkező vendégeink számára a turisztikai információszerzési lehető-

ség biztosítása a hagyományos és modern eszközök felhasználásával.  

 A Révfülöpi Képek helyi lap önkormányzati kiadása. 

 A Villa Filip Televízió működtetése, a képújság szolgáltatás esztétikusabbá és infor-

matívabbá tétel, új lehetőségek megvalósítása (Internetes TV, stb.). 

 

13. Munkahelyteremtés 

Célkitűzés:  

 A közigazgatási, oktatási szerkezetváltások miatt a legfőbb célkitűzés az önkormány-

zati munkahelyek megőrzése, valamint struktúraátalakítással lehetőleg új munkahe-

lyek létrehozása. 

Feladat: 

 Munkahelyteremtő vállalkozások, elsősorban turisztikai beruházások megvalósulásá-

nak elősegítése. 

 Révfülöpi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása, keretében új munkahe-

lyek létesítése. 
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 Közmunka lehetőség biztosítása a helybelieknek. 

 Térségi állásbörzék szervezése. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-2014. 

évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta. 

Felelős:  Miklós Tamás polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Révfülöp, 2011. április 18. 


