Polgármesteri program a 2014-2019-es önkormányzati ciklusra
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 13-án megkezdett új önkormányzati ciklus polgármesteri programját az elmúlt négy
év tapasztalatainak levonásával, a helyi körülmények ismeretében fogalmaztam meg. Öt évre előre
tervezni lehet, de felelősséggel csak a munkálkodásom fő irányát lehet kijelölni, nem konkrét
cselekvési tervet kidolgozni. Az elkövetkező öt évben az alábbiakat tartom polgármesteri munkám
legfontosabb törekvéseinek, fő irányvonalának:


Legfontosabb feladatom a költségvetés egyensúlyának javítása, a forráshiány minél
erőteljesebb csökkentése. Ha ez sikerül, sok minden más fejlesztés előtt is nyitva lesz a kapu.



Fontos pénzforrást jelentenek a pályázatok. Kötelességünk a kiírásokat állandóan figyelni, és
amelyiknek a feltételeit el tudjuk fogadni, azt felhasználni a község érdekében. Sajnos, a
legtöbb pályázathoz nem tudjuk a kellő önerőt megfizetni, ezért a ténylegesen felhasználható
pályázatok száma igen csekély.



Fontosnak tartom a helyi intézmények működőképességének megőrzését a minőség
csökkenése nélkül. Ehhez valamennyi dolgozónkat meg kell tartani.



Meg kell találni azt a lehetőséget, amellyel a helybéliek megélhetését, életminőségét javítani
tudjuk. Ehhez a legjobb lenne helyi munkahelyet létrehozni, de erre nagyon kevés esélyt látok.
De ha valamilyen kiegészítő jövedelemforrást találnánk a falubelieknek, az is segítség lenne.



Továbbra is fontosnak tartom a faluközösség rendszeres, őszinte tájékoztatását az
önkormányzati munkáról, elejét véve a közösségünkben kialakuló és romboló hatású
pletykáknak, amelyek rendszerint nem valós információn alapulnak.



Idősödő falu vagyunk, folyamatosan figyelnünk kell az idősekre, egyedül élőkre.



A Faluház programjait továbbra is folytatni kell, lakossági igény esetén bővíteni lehet azokat.
Fontosnak tartom a községi
megtartását,

további

ünnepségek,

népszerűsítését,

önkormányzati szabadidős

hiszen

ezek

a

közösség

rendezvények
összetartásának,

kovácsolódásának fontos eszközei.
A programomban megfogalmazott célok közösek, a sikerek is közösek lesznek, ha a célok
megvalósulnak. Célba pedig csak úgy érünk, ha közösen gondolkodunk, közösen cselekszünk, ha egy
irányba húzzuk a község szekerét.
A pozitív együttműködés reményében kívánok a képviselő-testület minden tagjának jó egészséget,
erőt, kitartást, és sok sikert az önkormányzati munkához.
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