VÁLASZTÁSI PROGRAM /2019-2024/
A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben fogja, rögzíti, mely az alakuló ülést követő hat hónapon belül készül el. Ennek része az
általam ismertetett választási program.
Jól ismerem az itt élő emberek gondjait, problémáit. 9 évig voltam képviselő, több dologra van
rálátásom. A személyes találkozások, beszélgetések alkalmával sok ötletet, támpontot,
segítséget kaptam a falu lakosságától. Egyrészt községünk jelenlegi, valós helyzetképének
feltárásában, másrészt elvárásaik tekintetében. Ezekre építve készítettem el - öt évre tervezve
- választási programomat.
Az Ököritófülpösi lakosok 2019. október 13-án változást akartak. Ez az akarat teszi lehetővé,
hogy a megválasztott képviselőkkel együttműködve sikeresen dolgozzunk, tevékenykedjünk a
közös célok elérése érdekében mindenkiért, falunk fejlődéséért. Számítok programom
megvalósítása érdekében a képviselőkre pártállástól függetlenül. Én arra törekszem, hogy
minden esetben sikerüljön konszenzusra jutni ( egyezségre, megállapodásra), mivel ez visz
előre, így lehet csak érdemben tenni azokért, akik megválasztottak és belénk vetették
bizalmukat. Olyan csapat kialakulását képzelem el, melyben közös célért, hatékonyan,
eredményesen együtt dolgozunk. Mindegyik képviselő elmondhatja javaslatát, alternatívákat
állítunk fel, ütköztetjük a véleményeket, s ezáltal mindannyian hozzájárulunk a végső sikerhez.
Az egyenes, őszinte, nyílt kommunikációt tudom támogatni mindkét részről. A képviselőknek
érezniük kell a felelősséget, és tisztában kell lenniük tetteik következményeivel. S bízom benne,
hogy szívvel-lélekkel fogják végezni feladataikat, mert én azt teszem.
 Ügyfélbarát hivatal működését erősítjük! Emberközeli, nyitott és átlátható lesz az
önkormányzat! A képviselő ülésekről a felvételeket közzétesszük!
 A községünk összes lakosának érdekében dolgozunk! Mindenki fogja tudni, mi jár neki,
segítünk!
 Intézményeink biztonságos működését biztosítjuk. Egyetlenegy embernek sincs
veszélyben a munkahelye.
 A halastó működését a törvényesség szempontjából felülvizsgáljuk. A
horgászengedélyből befolyt összegből minden évben halasítunk.
 A költségvetés bevételi forrásainak növelése, a pályázati források maximális
kihasználása. A pályázatok függvényében: Magyar falu program keretében óvodai
tornaszoba kialakítása, bölcsődei igények kielégítése. temető felújítása stb.)
Költségvetési hiány megszüntetéséig a képviselőknek tiszteletdíj megvonása.
 Jelmondatunk: Az információ minden érintetthez eljusson! Segítő kezet nyújtunk a
hozzánk fordulónak. A helyi nyilvánosság érvényesítése, a kapcsolattartás erősítése a
lakossággal. A Hivatal mindennap nyitva lesz. Honlapot aktualizáljuk! Faluújságot
bocsátunk ki!
 A turizmus fejlesztése. Falumúzeumot alakítunk ki!
 Megteremtjük a Közösségi házat! Internetes kávézót hozunk létre a fiataloknak!
Használatba vesszük az Új színpadot! Programokat, rendezvényeket tartunk. Családi
játszóházat építünk ki izgalmas játékokkal! Kézműves foglalkozást szervezünk az





















ügyes kezű asszonyoknak! Rendezvényházat alakítunk ki családi események
megtartására!
Iskola, óvoda szünetekben a dolgozó szülők gyermekeinek szabadidős programokat
szervezünk! Ingyenes étkezést biztosítunk minden ott lévő gyermeknek, nem
feledkezve meg a nevelt gyermekekről sem!
Célunk a mozgás megszerettetése óvodás kortól. Sportegyesületet újjá élesztjük!
Megteremtjük az Ovis Foci feltételeit. Focicsapatot alakítunk ki. Kerékpártúrákat,
futóversenyeket szervezünk. Fitnesz park és futópálya kialakítására törekszünk. Egy
nagy játszóteret építünk!
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése fontos számunkra!
Közmunka iránti igényeket felmérjük, s mindent megteszünk azért, hogy minél többen
hozzájussanak! Igazságosságra törekszünk! A jól dolgozókat jutalmazzuk.
Szociális biztonság, esélyegyenlőség nyújtása:
- Szociális rendeletünkben lehetőség szerint biztosítjuk az iskoláztatási támogatást, a
fiataloknak a letelepedési hozzájárulást, fiatalok házasságkötésének támogatását,
nyugdíjasok egyszeri 10 ezer forint alatti segítését, karácsonyi csomag adását
minden családnak stb.
- Nyugdíjas klubot vonzóbbá tesszük!
- A házi segítségnyújtásban részesülő időseink térítési díját felülvizsgáljuk
- Bentlakásos idősek otthonának építésére pályázunk!
- A rászoruló családokat segítjük. Indokolt esetben a krízis, temetési segély azonnali
kifizetésre kerül! Indokolt esetben közmunkabér előlegre lesz lehetőség.
- Szociális fürdő- és mosóhelyiség kialakítását tervezzük.
- A nyugdíjasokkal, elesettekkel törődünk. Segítünk nekik a házkörüli munkában.
Minden évben falunapot rendezünk!
Árkokat rendben tartjuk, utakat, járdákat építünk! Fülpösön az utat rendbe tetetjük! A
Petőfi utcában a lakók számára elfogadható megoldást keresünk a sárfelhordás
megszüntetésére!
A temető rendben tartása, sírgondozás. A lakosság igényének felmérése. Ravatalozók
felújítása.
Biztonságos úttesten való áthaladás érdekében fényjelző készülék felszereltetése!
( templom környékén)
Önellátó falu képében gondolkodunk! Munkahelyteremtés. Önkormányzati tulajdonú
vállalkozások elindítása.
Meghatározó számunkra a lakosság egészségi állapota. Az egészségügy területén
felmerülő kérések, igények orvoslására törekszünk. Megoldást keresünk az idősek
itthoni infúzió felvételére és a hétvégi injekciózásra!
Környezetvédelemben elől járunk, példát mutatunk. Szorgalmazzuk a lakosság számára
az egységes kuka mielőbbi biztosítását. Szeméttárolókat, padokat helyezünk ki.
Környezetünk szebbé tétele érdekében, virágokat, fákat ültetünk.
Partneri kapcsolatot - kerek asztal megbeszélések tartásával- alakítunk ki, segítjük és
együttműködünk a községünkben működő intézményekkel, egyesületekkel,
vállalkozókkal, kisebbségi önkormányzattal és az egyházzal! Továbbá a szomszédos

településekkel is jó kapcsolatot kívánunk kialakítani, ápolni. A helyi vállalkozóktól
vásárolunk, de igazságosan!
 A lakosság nyugalmának előtérbe helyezése. Rend és közbiztonság elérése. Térfigyelő
kamerarendszert fejlesztjük!
Bízom benne, hogy a programok megvalósításával olyan fejlődést indítunk be, amely képes
megtartani gyermekeinket Ököritófülpösön, képes jövőképet mutatni. S ezáltal nyugodt,
kiszámítható életet biztosítunk a falu lakosainak!
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