Közmeghallgatás – Ebergőc, 2014. december 4. (szerda) 18.00
Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Az önkormányzati törvény előírja, hogy minden évben egyszer közmeghallgatást kell tartania
a Képviselő-testületnek a lakosság és a helyben érintett szervezetek előtt, amelyre az idei
évben jelen alkalommal kerül sor.
A Képviselő-testületületünk 2014. október 22-én tartotta alakuló ülését az őszi helyhatósági
választások után. Polgármesterként az első ciklusomat kezdem, így kérem a Képviselőtestület és a lakosság támogató segítségét.
Szeretném bemutatni a Képviselő-testületet: Füleiné Rozsits Anikó, aki községünkben az
alpolgármesteri feladatokat is ellátja, Filátz József, Németh Gábor és dr. Répássy Tamás.
Az első, bemutatkozó rendezvényünk a 2014. november 22-én tartott őszi este volt, amelyre örömünkre -, hívásunkra sokan eljöttek.
Már az alakuló ünnepélyes testületi ülésen egy polgármesteri program ismertetése szükséges
volt, amelyet a Képviselő-testület elfogadott, de szeretném megosztani Önökkel is.
Községünk vezetése a falutól 5 évre kapott bizalmat, terveinek, elképzeléseink
megvalósítására 2019 őszéig van lehetőségünk.
Célom, hogy összetartsam a falut, a közösségi élet kiteljesítésével. Véleményem szerint azt
kell elérni, hogy az itt élő emberek büszkék legyenek arra, hogy ebergőciek, ennek érdekében
az összefogásra kell a hangsúlyt helyezni. A legfontosabb fejlesztési célokat az alábbiak
szerint fogalmaztuk meg a Képviselő-testülettel együtt:
-

Községháza épületének külső felújítása – kizárólag pályázati támogatás
rendelkezésre állása esetén
Járdák, utak felújítása – költségigénye miatt ez esetben is támogatás elnyerése
esetén valósulhat meg.
A település főterének kialakítása úgy, hogy az ne csak szép, hanem hasznos és egyedi
legyen
Falu fiatalsága felé nyitás, húzóerővé tenni ezt a korosztályt, bevonni a közéletbe,
fórumot szervezni számukra.
Továbbá sok olyan apró dologra gondolok a falu életében, amely arculatot ad a
településnek: üdvözlőtábla, virágosítás, fásítás, egyedi jellemzők érvényre juttatása,
fontos, hogy szellemi mondanivalója legyen a településnek.

A polgármesteri programban ezek hangzottak el.
Természetesen számba kell venni azokat a problémákat, amelyek az elmúlt hetekben felszínre
kerültek, illetve a lakosságtól kapott észrevételeket, javaslatokat, amelyek mellett szintén nem
szabad elmennünk.

Hiszek abban, hogy a lakosság és a község vezetése között a jó kommunikációnak fontos
szerep jut. Kérem ezért, hogy fiatalok, idősek, egyaránt keressenek gondjaikkal,
véleményükkel, hiszen ezek viszik előre az ügyek intézését. Hétfőnként délelőtt mindig
megtalálható vagyok az ebergőci Községházán. Telefonszámom nyilvános, bárki kereshet
azon. Bíztatom Önöket, hogy a képviselőket is bátran szólítsák meg, hiszen itt élnek a
faluban, ők is azt vállalták, hogy a község fejlődése érdekében végzik munkájukat. A
Hivatalban a hivatalsegédünk, Horváth Anna jelenleg nem tud dolgozni, megbízási
szerződéssel Poór Lászlóné helyettesíti, aki reggelente mindig a Hivatalban elérhető.
A jövőben több alkalommal is szeretnénk társadalmi munkát szervezni, amelyre majd várjuk a
község lakosságát. Közterületeink, parkjaink szépítése is remélhetőleg majd így fog történni.
Fontos és figyelnünk kell a vízelvezető árkok állapotára, amelyek a település több területén is
nagyon rossz állapotban vannak és a csapadékvíz elvezetésére alkalmatlanok.
Valószínűsíthető, hogy az éves költségvetésünk terhére egy-egy rövidebb szakasszal mindig
számolni kell, arra forrást kell biztosítani, hogy a vízelvezetés megoldódjon, kezdve a
legkritikusabb szakaszokkal.
Községünk turisztikai vonzerővel nem rendelkezik, de néhány ötlettel megpróbálhatjuk
felhívni magunkra a figyelmet. Például olyan csoportok fogadása, akik megismernék
településünket, ilyen megkeresés már a bécsi egyetem irányából érkezett, kilátó építése,
amelyen a község határa belátható. Kis múzeumunk népszerűsítése.
Jó kezdeményezésnek értékelem és szeretném megvalósítani a buszmegállóban egy
„gondolatfal” kialakítását, amelyre bárki falubeli elhelyezhet egy mottót, egy idézetet, egy
helyes képet, verset, rövid jókívánságot, vagy akár egy megmosolyogtató vagy éppen
elgondolkodtató mondatot.
Most az elképzeléseinket, terveinket próbáltam összegezni. A jövő év végén már bízom
abban, hogy az elért eredményekről, megvalósított fejlesztésekről is tudunk számot adni,
amelyhez továbbra is szeretnénk a lakosság véleményét, javaslatait, ötleteit figyelembe venni.
Kérem a Képviselő-testület és a jelenlévők véleményét, hozzászólását!
Ebergőc, 2014. december 4.
Szabó Szabolcs
polgármester

