POLGÁRMESTERI PROGRAM 2010-2014.
Önkormányzat és a polgármesteri hivatal
Az önkormányzati törvény módosítása miatt szervezeti átalakítás szükséges. A képviselőtestület létszáma 12 főre csökkent, így a munkamegosztáson is változtatni kell. A korábbi 5
bizottság helyett csak 4 bizottságot célszerű megalakítani. A gazdasági bizottság feladatait a
pénzügyi bizottság veszi át.
A tapasztalat azt igazolja, hogy az 5 fős bizottságok rendszerint határozatképesek. Így a 4 x 5
fős bizottságokban összesen 12 képviselői mandátum és 8 külsős bizottsági mandátum lesz.
A bizottságok létszámát, feladat- és hatáskörét az SZMSZ-ben kell rögzíteni.
A bizottságok összeállításánál a pártok által megszerzett mandátumok és szavazatok arányát,
ezáltal a választók akaratát vettük figyelembe. Összesen 8 külső tagot lehet delegálni,
melyből 4 helyre a FIDESZ, 2 helyre a KDNP, 1 helyre az MSZP és 1 helyre a JOBBIK
delegálhat.
A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal közötti munkakapcsolatot erősíteni
szükséges. A folyamatban levő pályázatokból adódó többletmunkák miatt indokolt a
településfejlesztési osztály létszámát 2 fővel megemelni. A túlterheltség miatt ezen az
osztályon a legnagyobb a fluktuáció. Az anyagi megbecsülés mellett fontos az arányos
teherviselés, az erkölcsi megbecsülés és a jó munkahelyi légkör megteremtése. Ehhez viszont
a jelentős túlterheltséget csökkenteni kell. A hivatal mind pénzügyi mind műszaki területen
szakmai megerősítésre szorul. Elengedhetetlen a főépítészi státusz betöltése. Javítani kell a
jegyző és a polgármester kapcsolatán, az osztályok egymás közötti kapcsolatán, valamint a
képviselők és a hivatal közötti kapcsolaton is.
Beruházások, fejlesztések
Az infrastrukturális fejlesztések között első helyen kell megoldanunk a város
belvízelvezetését, ezen belül is elsőként a jelenleg legtöbb panasszal járó Vécsey – Mikes Dembinszky utak által határolt lapos vízelvezetését. Még a tél beállta előtt megoldást és a
megoldás fedezetére pénzt kell találnunk. Folytatnunk kell a többi területen is az árkok és
elvezető rendszerek kotrását, a nád vágását, átereszek takarítását, átemelő szivattyúk
telepítését.
Törekednünk kell az elnyert pályázatok sikeres lebonyolítására.
- Folytatni kell a belváros megújítási programját, meg kell építeni a piacot a művelődési
házat, a zeneiskolát.
- Befejezéséhez közeledik a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése, használatba kell adni
a betegeknek és az egészségügyi szolgáltatóknak.
- Meg kell építenünk a Pingvines Óvoda mellé az új bölcsődét.
- Meg kell valósítanunk az ivóvízminőség javító projektünket. Sikeresen le kell zárnunk
minden pályázatot és elszámolni a közpénzekkel.
Törekednünk kell arra, hogy folytatódjon az úthálózat fejlesztése. Kátyúztatnunk kell és az
elkészült útalapokat kell két éven belül aszfaltréteggel ellátnunk.

Továbbra is élnünk kell a pályázati lehetőségekkel: útépítés, óvodaépítés, turisztikai vonzerő
fejlesztése céljából.
Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a korszerűtlen Gyöngyszemek Óvoda helyett egy
új óvoda épülhessen. Folytatni kell az intézményeink korszerűsítését, felújítását.
Az elmúlt években jelentősen csökkent a bérlakás állományunk, a meglévő lakások
állagmegóvása mellett szükség van újak megépítésére.
A fejlesztések, beruházások kivitelezésénél a közbeszerzési törvény adta lehetőségeken belül
a helyi vállalkozásokat kell előnybe részesíteni. Az önkormányzati beruházások egyidejűleg
munkalehetőséget is jelentenek.
Köztisztaság, közbiztonság
Gépesítéssel hatékonyabbá kell tennünk a köztisztasági programot. Meg kell teremteni az
évenkénti lomtalanítás anyagi fedezetét. Meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogyan
tudjuk a szemétszállítás költségét csökkenteni és a lakosságot a szelektív gyűjtésre
ösztönözni. Folytatni kell az igényes környezet kialakítását, a virágosítás és a faültetés
programját. E programokba a közmunka programban dolgozókon kívül minél szélesebb
körben mozgósítani kell a civil szervezeteket, szülői munkaközösségeket, oktatási
intézményeket és a lakosságot. A tiszta, rendezett környezet elérése csak széleskörű
szemléletváltással, neveléssel érhető el. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy saját
kertészet beindítására van-e mód a Radák úti iskola gyakorló kertjében.
Folytatni érdemes a közmunka programot, hiszen a közterületek kaszálása, a köztisztasági
feladatok, a belvízhálózat takarításán túl jelentős segítséget nyújtanak az intézmények
karbantartásában, a szociális bérlakások javításában, az intézmények takarításában és a
rendezvények lebonyolításában is. A következő évben a közmunka program dolgozóit
útpadka javításába és járdák építésébe is célszerű bevonni. Ehhez viszont pénzügyi fedezetet
kell biztosítani.
A lakosság nyugalomra, biztonságra és gyarapodásra vágyik. A sokat emlegetett
közbiztonság megteremtése elsősorban állami feladat, melyhez betartható és végrehajtható
törvények, hatékony rendőrség és erős igazságszolgáltatás kell. Az önkormányzat a
térfigyelő rendszer kiépítésével tud javítani a közbiztonságon. A főtér pályázatunk
tartalmazza a belváros térfigyelő rendszerének kiépítését. Ezen kívül indokolt a fő
közlekedési útvonalakra, a szelektív hulladékgyűjtők környékére és a vasútállomás
környékére is kamerákat telepíteni. A térfigyelő rendszernél is hatékonyabb, ha egymásra
figyelünk és jobban vigyázunk. Vigyázzunk gyermekeinkre, az idős, egyedülálló
szomszédokra! Az oktató- nevelő munkába be kell építeni az agresszív magatartás elleni
védekezés módját, az önvédelmet és a szociális érzékenységet, a gyengék, védtelenek
melletti kiállást. Erősíteni kell a civil szervezeteket, egyesületek, elsősorban a polgárőrséget
és szervezetek közötti együttműködést.
Városmarketing
A város külső megítélése elsősorban a megfelelő tájékoztatáson múlik. Fontos, hogy a
polgármester mellett sajtóreferens dolgozzon, aki a hiteles tájékoztatáson kívül a
pályázatokhoz kapcsolódó sajtó feladatokat, a honlap frissítéseket, a fotózási munkákat

ellátja. Az elmúlt években valamennyien megtapasztalhattuk, hogy a város kedvezőtlen
színben történő feltüntetése és a rendszeres hivatalos tájékoztatás hiánya mennyire árthat
az itt élőknek és kívülállóknak a város megítélésében.
A városmarketing szerves részeként a frekventált helyekre tájékoztató táblákat kell
kihelyezni, így a vasútállomáshoz, a buszmegállóba, a vadasparkhoz, a strandfürdőhöz és az
idegenforgalmi szempontból fontos egyéb helyekre.
Ugyanígy a közlekedési
csomópontoknál útbaigazító, útjelző táblák elhelyezése is indokolt. Várostérkép,
képeslapok, leporellók évek óta nem készültek, időszerű, hogy újak készüljenek.
Városunk „nagykövetei” az Abonyi Fúvószenekari Egyesület, az amatőr színjátszók és a
sportegyesületek. Támogatásukkal nemcsak a helyi kulturális és sportéletet, a fiatalok
hasznos szabadidő eltöltését segítjük elő, hanem a városunk kapcsolatrendszere, kedvező
megítélése is erősödik.
Gazdálkodás
A fenti feladatok - belvízelvezető karbantartása, fejlesztése, virágosítás, lomtalanítás,
köztisztaság, közbiztonság, intézményi karbantartások, felújítások, civil szervezetek
támogatása - mind többlet kiadással járnak, melyek fedezetét többletbevételekből, adók
beszedéséből, vagy az egyéb kiadások csökkentéséből biztosítani kell. Ezért elengedhetetlen
a szigorú adófegyelem, a fizetési morál javítása, valamint a takarékosság elvének
betartása. Újra át kell tekinteni minden önként vállalt feladatot, hogy van-e olyan feladat,
melynek ellátása helyben nem indokolt az aránytalan teherviselés miatt. Kötelező elvként
kell vállalnunk, hogy a működési kiadások fedezetét hitelből, kötvényből nem biztosítjuk.
Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek csak infrastrukturális fejlesztésre,
vagyongyarapításra, befektetésre szolgálhatnak.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a város közszolgáltató cégének, az ABOKOM Kft-nek a
gazdálkodását, támogatni kell az ügyvezető munkáját. Meg kell találni a módját annak, hogy
a cég (a város) függetlenségének megtartása mellett a közüzemi díjak ne haladják meg a
lakosság teherbíró képességét.
Kapcsolatrendszer
Fontos megőrizni és fejleszteni mindazon kapcsolatrendszert, melyet az elmúlt években a
környező településekkel, kistérségekkel, szakemberekkel (jogász, közbeszerzési tanácsadó,
műszaki ellenőrök stb.) kiépítettünk és segítették a mindennapi munkánkat.
Célunk továbbra is megteremteni egy olyan kisvárosi környezetet, hangulatot, mely vonzó
lehet a letelepedni kívánó vállalkozások, az idelátogató turisták számára, és nem utolsó
sorban megtartani képes azt itt élő lakosságot.
Ehhez kérem a képviselő- testület támogatását és munkáját.
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