3. sz. napirend
A polgármesteri program ismertetése
Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Jelenlévők!
Öt évvel ezelőtt, a 2014. október 22-i alakuló képviselőtestületi ülésen új polgármesterként azt
mondtam, hogy az akkor alakult Képviselőtestület óriási bizalmat és felhatalmazást kapott a településtől.
Úgy gondolom, hogy a felhatalmazással sikerült élnünk és ennek eredménye, hogy a 2019. október 13i választáson listánknak 100%-os eredményt sikerület elérnie.
Az öt évvel ezelőtt megkezdett munkát tovább folytatjuk.
Továbbra is erősíteni akarjuk a civil szférát, az önálló kezdeményezések mellé állunk, lehetőséget
biztosítunk a közösségért tenni kívánó személyek, csoportok kibontakozásához.
Elvégezzük az idősebb korosztályok élethelyzetéhez kötődő igények, észrevételek felmérését,
javaslatokat dolgozunk ki az érintettek bevonásával, amelyeket lehetőségeink figyelembevételével
igyekszünk megvalósítani. A kidolgozott program adta lehetőségeket, szolgáltatásokat széles körben
hozzáférhetővé kívánjuk tenni.
A megváltozott igényeknek megfelelően már a 2020-as évben módosítjuk a település rendezési
tervét a lakosság bevonásával. Építési helyeket biztosítunk a helyben maradásra az építkezni
szándékozó patonai fiatalok és a Rábapatonára települni szándékozók számára a telekmegosztások és
az új lakóterületek megnyitásának lehetőségével.
Folytatjuk emlékműveink felújítását, közös múltunk emlékeinek megőrzését és feltárását. Jelenleg
folyamatban van a Mária-oszlop felújítása. Megújítjuk játszótereinket és közparkjainkat, megkezdjük a
Besenyő kalandpark és a benzinkút melletti terület újragondolt átépítését, felújítását.
Folytatjuk az energiahatékonysági beruházások megvalósítását a közintézményekben. A
középületeken nyílászárócseréket, homlokzati és födémszigeteléseket, fűtéskorszerűsítést, valamint
napelemes rendszereket tervezünk megvalósítani a környezetvédelem és az energiamegtakarítás
jegyében. Jelenleg napelemes rendszer kiépítését célzó TOP pályázatunk, valamint a Magyar Falu
programon belül az Egészségház felújítására beadott pályázatunk nem kapott támogatást, a
Polgármesteri Hivatal felújítására beadott pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van. Amennyiben nem
kapjuk meg a szükséges állami segítséget, a beruházásokat önerőből kívánjuk elvégezni.
Megfelelően hatékony közvilágítási rendszert kiépítését tervezzük, amellyel nemcsak energiát
takaríthatunk meg, de a közlekedésbiztonsági kockázatot is csökkentjük, valamint a fényszennyezés
zavaró hatását is optimalizáljuk. Előzetesen már felmértük lehetőségeinket és megtekintettünk már
megvalósult beruházásokat.
Településszintű fásítási, virágosítási, faluszépítő programot indítunk el. Az önkormányzati
területeket környezettudatosan hasznosítjuk külterületen is. Iskola- és óvodakert programot szeretnénk
elindítani, amelyben partnernek kell lennie természetesen az intézmények vezetőinek és munkatársainak
is. Új, innovatív hulladékkezelési és környezetvédelmi megoldásokat szeretnénk bevezetni.
Folyamatosan, célszerű és működő csapadékvíz-elvezető rendszert építünk ki a településen,
elvégezzük a csapadékvíz befogadók, csatornák rendszerszintű kiépítését, felújítását és karbantartását.
Egy TOP pályázati program keretében közel 55 millió forint támogatást kaptunk erre a feladatra,
jelenleg a tervezési folyamat zajlik, a 2020-as évben szeretnénk megvalósítani a település jelentős részén
a beruházást.
Tovább folytatjuk útépítési és felújítási programunkat és a járdaépítést. Jelenleg a Széchenyi utca
1,5 km-es szakaszán zajlik járdaépítés. A 2020-as évben, a Magyar Falu program pályázati pozitív
döntésének eredményeként szilárd burkolatot kap a Vasút, Besenyő, Fábián Ferenc utca, valamint az
Imre és Dózsa utcákat összekötő útszakasz. Külterületen folytatjuk az utak fokozatos felújítását és
karbantartását a földhasználók bevonásával. Buszmegálló szigeteket és új buszvárók kiépítését
szeretnénk elvégezni.
A Rózsás-csatorna - Rákóczi utca kereszteződésében biztonságosabbá tesszük a közlekedést a
csomópont átalakításával, új gyalogos-kerékpáros híd építésével, járda és útépítéssel.

A következő években a településközpont szakaszos és ütemezett megújítása veszi kezdetét. A
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével párhuzamosan megtervezzük a Tabán és Zrínyi utcák közötti
területet, ahol többek között parkolók és zöldövezeti közösségi terek kialakítását tervezzük
megvalósítani.
Úgy gondolom terveink és az előző ciklus tapasztalata és fejlődési lendülete, üteme alapján reális
lehetőségünk van a 2019-24-es önkormányzati ciklusban terveink megvalósításának, amelyhez sok erőt,
kitartást kívánok mindannyiunknak.
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