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Pénzügyi helyzet

• Elõzõ ciklus (2002-2004) kötelezettségvállalásainak kifizetése.
• Költségvetés stabilizálása, racionalizálása (2007-2008).
• Stabilitás, tartalékképzés a fejlesztési pályázatokhoz.
• 2010. évi tervezett költségvetés, ami várhatóan még ez évben 630
millió Ft-ra emelkedik!

Vagyongazdálkodás

Önkormányzati ingatlanvagyon gyarapítása
• ÉDÁSZ épület megvásárlása. 
• Jancsi utca területvásárlás.
• Kacsajtosi utca (járda, csapadék-vízelvezetõ vásárlás).
• BAHART Zrt. állami tulajdonának arányos önkormányzati meg-
szerzése.

Településfejlesztés - beruházás

A 2006-2010 ciklusban kifizetett és átadott beruházások
• Általános Iskola felújítás II. ütem.
• Egészségház felújítása. 
• Jancsi utca aszfaltozása.
• Kikötõ mólófej felújítása.
• Közvilágítási hálózat bõvítés (Ecséri, Rügy, Ibolya, Hajnal és
Sellõ utcákban).
• Óvoda utca felsõ szakasz aszfaltozása.
• Rózsakert park és játszótér felújítása.
• Szepezdi utca aszfaltozása, táblázása. 
• Szigeti strandi játszótér felújítása.
• Szõlészeti-borászati pincekiállítás létrehozása. 
• Tavasz utcai felszíni csapadékvíz elvezetõ megépítése. 
• Temetõi mosdó és illemhelyiség megépítése. 

Fejlesztések-beszerzések
• Defibrillátor készülék vásárlása (Császtai strand).
• Fogászati röntgengép beszerzése. 
• Fogorvosi rendelõ fûtéskorszerûsítése.
• Hangfogó építése a Fülöp kertben.
• Ingyenes komposztláda helyi lakosoknak (390 db).
• Orsi típusú rézsûkasza vásárlása (Pronar traktorhoz).
• Orvosi szolgálati lakás fûtéskorszerûsítése.
• Polgármesteri Hivatal riasztórendszer és fûtés termosztát ki-
építése.
• Seprõ adapter vásárlása (Pronar traktorhoz).
• Strandi mentõ katamaránok beszerzése (2 db). 
• Szabadtéri kondigép vásárlása (Szigeti strand).
• Szigeti strand kerítés felújítása.
• Volkswagen LNF T5 duplakabinos, platós kisteherautó vásárlása.
• Tourinform Iroda fûtéskorszerûsítése.

Önkormányzati kezdeményezésre, vagy támogatással megvalósult ide-
gen beruházások
• Fülöpi templomrom mûemléki felújítása.
• Szelektív hulladékgyûjtõ sziget megépítése (2 db)
• Ivóvíz gerinchálózat felújítása a Jancsi, az Ecséri, az Óvoda, a
Sellõ és a Szilva utcákban.
• Ivóvíz gerinchálózat magánerõs kiépítése a Szõlõ utcában.
• Ivóvíz gerinchálózat magánerõs kiépítése a Kilátó utcában.
• Szennyvíz vezeték kiváltása a Káli úton.
• Vasúti gyalogos átjáró felújítása. 

TÉNYSZERÛ CIKLUSÉRTÉKELÉS
- A 2006-2010-es önkormányzati ciklus teljesítménye -

Hogyan telt el az elmúlt négy esztendõ, milyen eredmények születtek, és milyen kudarcok? Hogyan
értékeljük a polgármesteri, a képviselõ-testületi és hivatali munkánkat a ciklus végén? Miközben az
elmúlt években országunk sanyarú helyzetével, a Gyurcsány-féle konvergencia program, majd a világ
és hazai gazdasági válság nehézségeivel voltunk elfoglalva, mi is történt itthon, Révfülöpön? 
Engedjék meg, hogy ezekre az önmagunktól és választóinktól is elvárt kérdésekre a tények felsorolásá-
val, összegzésével válaszoljunk. Tevékenységünk részletesen követhetõ volt e lap hasábjain, korábban
a havonta megjelenõ Önkormányzati Hírlevélben, valamint a www.revfulop.hu honlapon. Most csak
felsorolásszerûen egy-egy szóval, utalással emlékeztetnénk Önöket négyévi munkánk jelentõsebb ered-
ményeire.
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Akadálymentesítések
• Óvodaépület akadálymentesített bejáratának elkészítése.
• Halász utcai „fekvõrendõr” felújítása.
• Kacsajtosi úti „fekvõrendõrök” átalakítása, veszélyhelyzet meg-
szüntetése.
• Könyvtár és a Tóparti Galéria bejárat akadálymentesítése.
Településszépítés
• Autóbuszmegállónál padok és virágtartók kihelyezése.
• Faültetések (Szigeti strand, park), virágládák (71-es fõút men-
tén, Szigeti strand) kihelyezése.
• Fülöp-kert kitisztítása, felújítása, rendezvényhelyszínként való
hasznosítása.
• Információs térkép és táblarendszer felújítása, kiegészítése.
• Önkormányzati utak tavaszi seprése, utak, járdák kátyúzása.
• Régi, Balaton-parti önkormányzati telephely felszámolása.
• „Szép a kertem” helyi kertépítõ, szépítõ pályázat évenkénti meg-
rendezése.
• Településvirágosítás évelõs virágokkal.

Turisztikai fejlesztések
• Hínárkaszálás a strandok vízterületén.
• Mentõ katamarán beszerzése (2 db). 
• Millenniumi Kilátó járószint felújítása, festése. 
• Millenniumi Kilátó „téliesítése”, téli látogathatóságának biz-
tosítása. 
• Révfülöpi zsebkalauz kiadása (magyar, angol, német nyelven). 
• Strandi ivóvíz vezetékek és zuhanyozók felújítása. 
• Szigeti strandra új padok, virágtartók, kerékpártartók, homo-
kozó, szemetesek vásárlása.
• Színes Révfülöpi információs térkép megjelentetése. 
• Vízi játékeszközök telepítése a Császtai strandon. 

Önkormányzati munkahelyteremtés

• Minden önkormányzati állandó munkahely megõrzése!
• Állandó munkakör/hely létesítése:
• Strandgondnoki munkakörök létesítése. (2 fõ)
• Közterület felügyelõ alkalmazása. (1 fõ) 
• Szociális szolgálatvezetõ és családsegítõ (1 fõ).
•  Településõrök munkába állítása. (2 fõ)
• Közfoglalkoztatás keretében 14 fõ 9-8 havi foglalkoztatása
(2008-2009).
• Közcélú munkavégzés biztosítása, 23 fõ 9-6 havi foglalkoztatása
(2010).

Helyi vállakozásösztönzés

• Helyi vállalkozóknak munkamegrendelések (fûnyírás, fûtés-
szerelés, ács-tetõ munkák, építési munkálatok - templomrom,
pincefelújítás, ravatalozó mosdó, stb.) 
• Leader program és pályázati lehetõségek ismertetõ fórumai
több alkalommal.
• Pályázat (Önkormányzati üdülõház-vállalkozói panzió építés).
• Turisztikai Eszmecserék, Vállalkozók és Gazdasági Vállalko-
zások Munkaértekezlete helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel.
• Turisztikai Révfülöp Kártya bevezetése, szolgáltatási kör bõ-
vítése.

Egészségügy - Közösségépítés - Kultúra

• Állandó lakosoknak ingyenes strandbelépõ.

• Helyi felsõoktatási ösztöndíj alapítása.
• Karácsonyi díszítési, irodalmi, mûvészeti pályázatok.
• Kirándulások szervezése kismamáknak gyerekeikkel.
• Révfülöpi Falinaptárok évenkénti kiadása.
• Révfülöpi Finom Falatok receptgyûjtemény kiadása.
• Révfülöpi Társalgó rendezvénysorozat létrehozása.
• Szûrõvizsgálatok (mammográfiai, halláskárosodási szûrés és ta-
nácsadás, tüdõszûrés, cukor, csontritkulási és érrendszeri szûrés) 
• Új hagyományteremtõ rendezvénysorozatok indítása. (Minden-
ki Karácsonya, Vincellér és Bor Napok, Magyar Dal napja, stb.)
• Zenebarátok Klubja foglalkozássorozat.

Kommunikáció

• Elektronikus Önkormányzati Hírlevél szolgáltatás (heti, kétheti)
idõközönként.
• Képviselõ-testületi elõterjesztések és jegyzõkönyvek honlapon
való közzététele.
• Közmeghallgatások, nyilvános polgármesteri fogadóórák, Inter-
netes véleménykérõ szavazások. 
• Lakossági véleménykérõ fórumok (turisztikai központ, prome-
nád; kikötõ, szálloda igen, nem stb.) 
• Önkormányzati honlap (magyar, német, angol nyelvû) megújí-
tása, naprakész információszolgáltatás megvalósítása.
• Polgármester válaszol kapcsolat a honlapon.
• Révfülöp Jövõjéért Eszmecsere és Találkozó megszervezése.
• Révfülöpi Képek helyi lap (elõtte Önkormányzati Hírlevél) ha-
vonkénti megjelentetése.
• Vélemény és ötletláda elhelyezése a községházánál.

Szervezet átalakítás

• Fogorvosi szolgáltatás racionális mûködtetése.
• Iskolabusz járat kistérségi összefogással való megszervezése.
• Kábel-televíziós hálózat vállalkozói jellegû üzemeltetése.
• Kõvágóörsi általános iskola tanárainak és tanulóinak átvétele.
• Révfülöpi Szociális Szolgálat létrehozása.

Elkészített fejlesztési tervek

• Császtai családi strand és fürdõpark felújítás fejlesztési és kivi-
telezési terve.
• Integrált Közösségi Szolgáltató Tér engedélyezési és kivitelezési
terve.

TÉNYSZERÛ CIKLUSÉRTÉKELÉS
- A 2006-2010-es önkormányzati ciklus teljesítménye - 2

Fotó: Miklós
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• Káli úti járdaszakasz engedélyezési terve az ÉDÁSZ épületig.
• Kilátó sétaút felújítási terve.
• Közvilágítás energiatakarékos hálózatfejlesztés valamint bõvítés
megkezdése.
• Pincekiállítás terv forgatókönyve.
• Révfülöp Település Szabályozási Terv (HÉSZ) felülvizsgálata,
lakossági észrevételek szerinti módosítása.
• Révfülöp Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, újra
alkotása (folyamatban).
• Révfülöpi turisztikai központ, promenád megújítási terv. (70%-
os pályázati támogatással).
• Rózsapark és kikötõparki játszótér felújítási terve.
• Teherkikötõ partfal-sétány felújítás engedélyezési terve

Pályázatok

• A négy év alatt kb. 80 pályázat kidolgozása beadása, amelyek
többsége nyert.

• Néhány nyertes pályázat:
• Császtai strand és fürdõkert felújítása (33 millió Ft).
• Házi komposztálás elõsegítése (komposztláda) (9 millió Ft).
• Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Kultúrház) (52 millió Ft).
• Pincekiállítás létrehozása (2,1 millió Ft).
• Révfülöpi Rózsakert és játszótér felújítása (39 millió Ft).
• Szepezdi utca felújítása (3,5 millió Ft).
• Szigeti strandi játszótér építése (1.5 millió Ft).
• Tavasz utcai csapadékvíz elvezetõ megépítése (5,9 millió Ft). Stb.

Díjak elismerések

• Császtai strand „Kék hullám” minõsítés. (2008)
• Legkedveltebb Balatoni üdülõhely Közönség díj (Napló - 2009)
• Legkedveltebb Balatoni üdülõhely 6. hely (Napló - 2010)
• Szigeti strand „Kék hullám” minõsítés. (2010)
• Tiszta Virágos Veszprém megyéért. Kategória II. díj (2009)
• Az országos és megyei sajtóban a Napló, a Hévíz, a Magyar
Hírlap és Vasárnapi Hírek cikkei.

TÉNYSZERÛ CIKLUSÉRTÉKELÉS
- A 2006-2010-es önkormányzati ciklus teljesítménye -

Természetesen felsorolásunk nem teljes körû! Rengeteg
kisebb, de fontos teljesítményt nem tüntettünk fel. Ugyan-
akkor számos probléma, tennivaló is még megoldásra vár.
Mi is, én is és Ön is tudja sorolni azokat a kívánságokat,
elvárásokat, amelyek életünket megkönnyebbítené és kör-
nyezetünk megszépítené. Azokra már a következõ idõszak-
ban fog sor kerülni, reméljük kedvezõbb gazdasági és álla-
mi támogatással, mint az elmúlt nehéz esztendõkben.

Miklós Tamás
polgármester
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Az emberek viselkedési kultúrájának, megrögzött szokásainak
megváltoztatása nehéz és hosszadalmas folyamat. Különösen igaz
ez a különböző eredetű hulladékok - így az elektromos és elektron-
ikai hulladékok – nem megfelelő helyre történő helyezésére is. 

A lakossági szemléletformálás és a szelektív begyűjtés ösz-
tönzése érdekében indított, úgynevezett e+e gyűjtőnapok kézzel
fogható eredményt, évről-évre növekvő e-hulladék mennyiséget
mutatnak. 

Az Electro-Coord Magyarország Non-profit Kft. és Révfülöp
Önkormányzata, a környezettudatos gondolkodásra ösztönöz-ve, a
lakosság körében feleslegessé vált elektronikai hulladék (e-hul-
ladék) szervezett begyűjtését kívánja megvalósítani települé-
sünkön. A kijelölt gyűjtőponton az Electro-Coord Magyarország
konténere és munkatársai fogadják lakosainktól (térítésmentesen)
az elhasznált, üzemképtelen, kidobásra szánt – egykor elektromos
árammal működött – kizárólag háztartási elektromos készü-
lékeket.

A gyűjtésre Révfülöpön, a Településgazdálkodás telephelyén
(Káli út 17.) kerül sor szeptember 25-én 9.00-14.00 óráig.

Mi tartozik az elektronikai hulladékok körébe? Kis háztartási
gépek (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító); nagy háztartási gépek

(pl. hűtőgép, mosógép, bojler, villanytűzhely); barkács gépek (pl.
fúrógép, hegesztő trafó, fűnyíró gép); szórakoztató elektronika (pl.
TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi); számítógép, monitor; fénycsövek,
kompakt izzók, lámpatestek.

Szelektív gyűjtésük fontos, mert feldolgozás előtt el kell távolí-
tani számos, a kör-nyezetre különösen veszélyes, rákkeltő és csak
speciálisan kezelhető anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú
műanyagok). 

Az akció napján összegyűjtött e-hulladékot az Electro-Coord
Magyarország Nonprofit Kft. országos begyűjtő hálózata juttatja
el a feldolgozó üzemekbe, ahol az Európai Unió előírásainak
megfelelően feldolgozzák és a kinyert másodlagos nyersanyagokat
80-85%-ban visszajuttatják az ipari termelés körforgásába.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtés háztartási mennyiségre
vonatkozik (néhány darab/háztartás). Gazdasági társaságoktól,
cégektől, vállalkozásoktól, közintézményektől nem áll módunkban
e-hulladékot átvenni.

A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb
méreteket öltő hulladékhegyeket, kérjük tegyen Ön is Révfülöp
tiszta környezetéért!

Müller

Elektronikai hulladékgyűjtő nap

Fotó: Miklós


