
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

Örömteli olvasni a postaládába dobott választási szórólapokat, a 6+1 főt ajánló programfüzet vállalásait, látni és hallani a 

facebook hírként érkező bemutatkozásokat, videókat, az önkormányzati TV-ben bemutatkozó – sajnos csak néhány – kép-

viselő állásfoglalásait. 

Örömteli a választási időszak pezsgése, mivel sokakban tört felszínre a tenni akarás és a változtatás igénye. Így, sokan, 

mintegy 3 polgármesterjelölt és 20 képviselőjelölt vállalkozik az október 13-i megmérettetésre. Lehet választani!  

Önök döntik el, hogy közülük kiket látnak legalkalmasabbnak Révfülöpi Önkormányzatunk vezetésére. Többnyire is-

merik a jelöltek tevékenységét, emberi, etikai, szakmai, közéleti szerepvállalását, településünkért végzett munkáját, látják 

egyéni motivációit, érdekeit, kapcsolatrendszerét. Mérlegeljék ezeket és hozzanak jó döntéseket mindannyiunkért, hiszen 

Révfülöp az OTTHONUNK!

 
Képviselőként rendkívül fontosnak tartanám megvalósítani: 

• helyi újság szerkesztőbizottság általi, havonkénti megjelentetését 

• a képviselő-testületi ülések élő közvetítését, honlapon való megtekinthetőségét 

• közparkok, sétányok felújítását, újak létesítését  

• köztéri padok, szemetesek, információs táblák cseréjét 

• körültekintő tervezést és hatékonyabb önkormányzati gazdálkodást  

• kulturális és turisztikai program és szolgáltatás megújítását 

• IKSZT épület hasznosítását (tetőtéri szálláshely, mentőállomás stb. létesítése) 

• a félig lezárt kilátó felújítását stb. 

 
Képviselőként örömmel támogatom az alábbi összes programjavaslat megvalósulását is: 

(Ezek közül kivastagítom az elmúlt években írásban, szóban általam többször kezdeményezett, de a képviselőtestület által 

többnyire elvetett, mellőzött javaslatokat.) 
 

• „Kultúrház, „Kulturális és Turisztikai Látogató Központ” megvalósítása 

• Védőnői épület felújítása 

• Mentőállomás létesítése 

• Kikötő kivitelezésével kapcsolatos tevékenységről a helyi polgárok véleményének kikérése 

• Szociális tűzifa támogatások biztosítása 

• Vaddisznó probléma kezelése szakember szerződtetésével 

• Zöldhulladék szállítás megszervezése, kommunális hulladék begyűjtésének kiterjesztése 

• Központi parkoló létesítése a Fülöpi-templomrommal szemben 

• Halász utca burkolatának felújítása 

• Útépítési program folytatása 

• Badacsonyi és Füredi úton a járdaburkolat felújítása 

• „Okos Zebra telepítésének folytatása 

• Új urnafal létesítése 

• Temető parkolójának aszfaltozása 

• Óvodásoknak tornaszoba, új játékok az udvarban 

• Buszmegállók cseréje 

• Kemping állami tulajdonjogának megszerzése 

• Császtai strand medrének homokozása, újabb vizesblokk, automata öntözőrendszer létesítése 

• HÉSZ felülvizsgálata az ingatlantulajdonosok érdekében 

• Közvilágítás a kilátóhoz vezető úton, vizesblokk a kilátónál 

• Határon túli nemzeti, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, cserediák és pedagógus program folytatása 

• I. Világháborús emlékpark történelmi emlékparkká bővítése 

• Horgász szabadidőközpont létesítése a Császtai strand melletti területen 

• Rózsakertben nosztalgia – park kialakítása 

• Volt idősek otthon épületében „Vitorláspihenő és Vendégház” kialakítása 

• Többfunkciós sportöltöző létesítése stb.” 
 

Úgy vélem, hogy munkámmal, szakmai tudásommal, önkormányzati jártasságommal és  

etikus emberi kiállásommal még sokat tudnék tenni Révfülöp fejlődéséért, lakóiért. 

Kérem támogasson szavazatával. 

Miklós Tamás képviselőjelölt 


