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OKTATÁS-NEVELÉS
Felcsút jövője szempontjából legfontosabb tényező az oktatás és nevelés,
az ismeretek, készségek és erkölcs tekintetében egyaránt kiművelt
emberfők kiteljesítése. E feladatok ellátásában és a célok megvalósításában
legnagyobb szerepe az oktatási és nevelési intézményeknek van.
Felcsúton az országban egyedüli községként az óvodától az általános
iskolán és középiskolán keresztül a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémiáig önkormányzati (2013. január 1-jétől állami) és alapítványi
intézmények épülnek egymásra. Fontosnak tartjuk, hogy községünkben
harmonikusan éljenek egymás mellett a rendszerszerűen egymáshoz kapcsolódó
különböző fenntartású oktatási intézmények. Törekedni fogunk arra, hogy a
Labdarúgó Akadémia a község számára további fejlődési lehetőséget
nyújtson nem csak az új létesítmények megépülésével (mint például a
3500 fős Stadion) és azoknak vonzerejével, hanem az ezáltal bővülő
munkahelyek létrejöttével. Ezen a téren sok még a tenni való. Az elmúlt években
nem sikerült az Önkormányzatnak az Akadémiával való kapcsolatát szorosabbra
fűzni, az Akadémia települési integrációját megvalósítani.
Az óvodai nevelés területén az önkormányzati fenntartású Kastély Óvoda sajátos
arculattal bíró nevelési programjával várja a gyermekeket. A tárgyi
feltételek javulása terén jelentős előrelépésről adhatunk számot. A 2012. évben az
Óvoda mind a négy csoportszobája bővült egy- egy úgynevezett játszóház
galériával. A következő években tovább kívánjuk folytatni az Óvoda tárgyi
eszközeinek
cseréjét
és
fűtésének
korszerűsítését
megújuló
energiaforrások felhasználásával.
Az Endresz György Általános Iskola 2013. január 1-jétől ugyan állami
fenntartásba kerül, de továbbra is községünk iskolája marad, az épületegyüttes
tulajdonjoga is változatlanul az Önkormányzatot illeti meg. Az iskola tárgyi
eszközeinek jelentős és érdemi fejlesztése érdekében ez év augusztusában
pályázat került benyújtásra az intézmény részéről önkormányzati
támogatás vállalásával. Az elkövetkező években szintén sor kerül az
iskola
fűtésének
korszerűsítésére
megújuló
energiaforrások
felhasználásával.
A 2012. év szeptemberében működését megkezdő Felcsúti Letenyey Lajos
Szakközépiskola és Szakiskolával való kapcsolat szorosabbra fűzése, az
általános iskolát végzett fiataljainknak helyben történő tovább
tanulásának biztosítása, az intézmény települési integrációjának
megvalósítása további kiemelt feladataink közé tartozik.
Jelentős előrelépés, hogy Önkormányzatunk bekapcsolódott a korábban ki nem
használt lehetőség, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati
rendszerbe, amelynek keretében a tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű
diákok felsőfokú tanulmányaihoz nyújtunk anyagi segítséget, amelynek összegét a

következő években növelni fogjuk. A 2012/2013. tanévtől pedig szándékaink szerint
Önkormányzatunk csatlakozik az Arany János tehetséggondozó programhoz
is, amely a tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetben lévő általános iskolát
végzett tanulóknak nyújt lehetőséget középiskolai tanulmányaik megkezdéséhez és
folytatásához.
MŰVELŐDÉS, KULTÚRA, SPORT
A település történelmi szerkezetének megfelelően több helyszínen helyezkednek el
Felcsút művelődési és kulturális épületegységei. A mindenkori társadalom olyan
művelődési intézményt igényel, amely a társas életnek, a lakosság különböző
rétegeinek szórakozási, ismeretszerzési igényeit maximálisan kielégíti. A Kultúrház,
mint művelődési intézmény tevékenysége a korábbi esztendőkben lassan
kiüresedett, az épület állagának fokozatos romlásával a programok is lassan
kihaltak. Jelentős szakmai munka az elmúlt években a Könyvtárban folyt
és folyik jelenleg is. A közművelődési tevékenységnek a jövőben még inkább arra
kell irányulnia, hogy célzatosan és módszeresen megismerje a lakosság igényeit, és
szolgáltatásait ennek megfelelően tervezze meg. A nagyobb részvétel
megteremtése érdekében egyszerre kell biztosítani a jövőben a közösségi
életteret és az alkotó kézműves, valamint a művészeti tevékenységek
befogadását, nem csak alkalomszerűen, hanem folyamatosan. A fentebb
vázolt elképzelések megvalósításához végre megadatik Felcsút kulturális
hagyományaihoz és értékrendjéhez méltó közösségi tér is. Önkormányzatunk a
régi Kultúrház helyére egy ún. Faluház megépítést tervezi művelődési
központtá és szolgáltató házzá történő kialakításával. Az építési munkálatok
2013. év tavaszán megkezdődnek. A közművelődési feladatokat a Könyvtárral és az
internet kuckóval együtt áttelepítjük a létrejövő Faluházba, így a közművelődési
feladat ellátás szétaprózottsága is megszűnik, és egy helyszínre koncentrálódik. A
jelenlegi Könyvtár és Orvosi Rendelő épületének belső felújítása után a
felszabaduló helyiségekben útjára lehet majd indítani a fiatalok számára
hangulatos és közkedvelt programokat.
Külön figyelmet fordítunk a jövőben a helyi kézművesek és alkotó
művészek munkájára. Javasoljuk, hogy a mindenkori költségvetés összeállítása
során évente az öntevékeny alkotók célzott támogatásban részesüljenek.
Egy Felcsút nagyságrendű település életében nagy szerepet kell, hogy kapjanak az itt
élő, alkotómunkát végző kézművesek, művészek. A településkép esztétikus
alakításában, a művészeti élet szervezésében és irányításában aktív részvételükre
számítunk. A településen alkotó kézművesek, művészek alkotó
munkájának támogatására „MECÉNÁS ALAP”-ot kívánunk létrehozni. E
témakörhöz kapcsolódik egy állandó kiállító terem méltó körülmények
között való elhelyezése is. Mindezen tervek megvalósításához a megépülő Faluház
megfelelő színteret biztosít majd.
Fontosnak tartjuk, hogy végre létre jöjjön egy helytörténeti kiállítás is. Az
Önkormányzatnak jelentős mértékben hozzá kell járulnia ennek a kiállítóhelynek a
fenntartásához és működtetéséhez, amely a település saját bölcsőjének bemutatására
törekszik. Mindenekelőtt hivatalosan is regisztráltatni fogjuk a
kiállítóhelyet és a regisztrációval egyidejűleg megteremtjük a
jogszabályban előírt szakmai feltételeket is. Ha mindezt megtesszük,
akkor
jogosultak
leszünk
állami
támogatásra
a
kiállítóhely
fenntartásához. Elődeink erről a lehetőségről szintén nem gondoskodtak.

A Képviselő- testületnek fontos programpontja a sportügyek kérdése.
Településünkön a Labdarúgó Akadémia népes létszámú és különböző korosztályú
labdarúgót vonz falai közé. Rajtuk kívül az ezüstérmes olimpikon Bárdosi Sándor
által alapított Felcsúti Birkózó Iskola Sportegyesület és a Fehér Tigrisek
Kempo Harcművészeti Sportegyesület tagjai alkotják a sportolók aktív táborát.
Számukra a tornatermi edzések és az iskolai testnevelés biztosítása érdekében a
Sportcsarnok teljes felújítására sort fogunk keríteni a következő időszakban.
A következő esztendőben a Képviselő- testület megalkotja majd sport rendeletét,
amely hosszú távon keretet szab a helyi sportszervezés, sporttevékenység irányainak.
Azonban az előző testületek nem készítették el a település sport koncepcióját sem,
amelynek összeállítása tovább már nem odázható el.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Hihetetlen, de így van: Felcsútnak az elmúlt évek során nem készült szociális
szolgáltatástervezési koncepciója. Ezért aztán nem csoda, ha az elmúlt években
a helyi szociális ellátást a koncepció nélküli, az események után kullogó és tűzoltó
jellegű munka jellemezte. Az elmúlt évben áttörést jelentett ezen a téren, hogy a
következetes és körültekintő segélyezési munkának köszönhetően az igazán
rászorulók váltak elérhetővé, a jogtalan igénylőket pedig könnyebben ki
lehetett szűrni. A jövő évben a szociális szolgáltatástervezési koncepció
elkészítésével a szociális ellátás tudatos és tervszerű módon fog
megvalósulni.
A jelenleginél sokkal jobban és hatékonyabban elő kell segítenünk az
egyházi karitatív csoportok munkáját, illetve akár az egyházak által közvetlenül
is végzett szociális ellátó tevékenységet.
Bebizonyosodott, hogy a pénzbeli támogatások helyett célszerűbb a
természetbeni segélyezés (pl. tüzelő, nyers élelmiszer). Ez a támogatási
forma egyre nagyobb szerepet fog kapni a jövőben a helyi szociális ellátásunkban,
ezzel is csökkentjük a támogatásokkal történő visszaéléseket.
Figyelmet érdemel, hogy a szenvedélybetegségek hazai fiatalkori
megjelenése egyre növekvő tendenciát mutat és egyre alacsonyabb életkorban
üti fel a fejét. E jelenség alól településünk sem kivétel, még akkor sem, ha nem
beszélünk róla és strucc módjára a homokba dugjuk a fejünket. A probléma
hátterében, sok esetben szociális gondok, családi konfliktusok állnak. A
szenvedélybetegségek gyógyítása igen költséges és alacsony hatékonyságú. Ezért
aztán nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre.
Szorgalmazzuk és támogatjuk, hogy Felcsúton az általános iskolában és
középiskolában bevezetésre kerüljenek azok a drogmegelőző programok,
amelyek ma már más települések iskoláiban meghonosodtak és sikerrel működnek
(például a DADA program).
A közmunkások megemelt létszámban történő foglalkoztatását és annak
hatékony szervezeti kereteit feltétlenül meg kell teremtenünk. Célunk
egy az Önkormányzat által alapított közhasznú nonprofit gazdasági
társaság létrehozása, amely településüzemeltetési feladatokat lát majd el,
ennek keretében valósulna meg a közmunkások foglalkoztatása is és
egyben munkahely teremtési lehetőségként is szolgálna.
Ez évtől a Képviselő- testület kezdeményezése nyomán a tinédzser lánykorosztálynak
lehetősége van ingyenesen igénybe vennie a méhnyakrák elleni védőoltást,
amelyhez a pénzügyi forrást a jövőben is biztosítani fogja az
Önkormányzat.

EGÉSZSÉGÜGY
Az alapellátás biztosítása Önkormányzatunknak a feladata. Hosszú évek óta
megoldatlan probléma az Orvosi Rendelő épülete műszaki állapotának a
helyzete. Az előző testületek rendre elodázták az épület felújítását, megfelelő szintű
karbantartását. Külső felújítására az elmúlt esztendőben polgármesteri
felajánlás következtében került sor. Jelenlegi belső állapota azonban teljes
egészében alkalmatlan az egészségügyi alapellátás méltó körülmények között történő
megszervezésére. A következő évben megépülő Faluház fog méltó helyet
biztosítani az orvosi rendelőnek.
A helyi egészségügy másik kulcsproblémája az orvosi ügyelet ellátásának
kérdése. Az ÁNTSZ vizsgálata megállapította, hogy az ügyeleti ellátás jelenlegi
formája nem felel meg a törvényi előírásoknak. A környező települések
háziorvosainak szakmai véleménye alapján és támogatásukat bírva a
Képviselő- testület javaslatára településünk ez év októberében
csatlakozik a bicskei székhelyű központú háziorvosi ügyeleti szolgálathoz.
Az új ellátási központtal az ügyeleti idő teljes időtartama alatt két korszerűen
felszerelt orvosi ügyeleti gépjármű fog a rendelkezésünkre állni a szükséges
szakszemélyzettel és külön sofőrrel, valamint asszisztenssel együtt.
A Védőnői Szolgálat a háziorvosi alapellátás mellett a helyi egészségügyi
rendszer másik jelentős intézménye. Már ebben az évben jelentős
eszközfejlesztésre kerülhetett sor. A következő években tovább kívánjuk
folytatni a Szolgálat tárgyi eszközeinek cseréjét és bővítését, valamint
korszerűsítését.
AZ EGYHÁZAK MŰKÖDÉSE
Felcsút lakosságának jelentős részét vallásos emberek alkotják. Fontosnak tartjuk,
hogy Felcsúton is érvényesüljön a településünkön működő egyházak
egyenjogúsága. Álláspontunk szerint az egyházak helyi képviselőinek közéleti
szerepvállalása csak előnyére válhat helyi társadalmunk számára. Ezért
kezdeményezzük az egyházak helyi képviselőivel való rendszeres
konzultációt, amelynek működtetését folyamatossá kívánjuk tenni.
Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy minden egyes embernek elidegeníthetetlen joga
világnézetének megválasztása és annak kinyilvánítása. Nem követelhető meg
valamely világnézet előírása, illetve számonkérése, és bárminemű erre épülő
hátrányos megkülönböztetés a nevelési és oktatási intézményekben. A szülőknek joga
gyermekeiket a lelkiismeretük szerinti világnézet, vallás, erkölcs alapján nevelni és
neveltetni.
Kívánatosnak tartjuk és szorgalmazni fogjuk, hogy az itt működő
egyházak lehetőséget kapjanak a Felcsúti Hírlapban és az Önkormányzat
honlapján hitéleti tudósításaik rendszeres megjelentetésére.
KÖZBIZTONSÁG
A szoros értelemben vett közrend és közbiztonság megtartása és felügyelete a jelenleg
hatályos törvények alapján nem az önkormányzatok feladata, a Képviselő- testület
mégis programja részévé teszi. Azt kell mondanunk, hogy Felcsút vonatkozásában az
Önkormányzat legfontosabb feladatai közé sorolja a közbiztonság

gyökeres megjavítását és egy elfogadható szinten történő fenntartását.
Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk fent a Bicskei Rendőrkapitányság
vezetőivel. Többek között ennek eredményeként megbízható, helyi lakos körzeti
megbízott rendőre van a településnek.
Hosszú időn keresztül nem kötött együttműködési megállapodást a Polgárőr
Egyesület és a korábbi Önkormányzat. Ezt a mulasztást a rendőrség
bevonásával már pótoltuk és ma már korrekt megállapodás szabályozza a
két fél együttműködését.
A közbiztonság erősítése érdekében a Polgárőr Egyesület a járőr tevékenysége
biztosításhoz polgármesteri felajánlásból személygépkocsit és tankoló
kártyát kapott, amelynek fenntartásáról a következő esztendőkben is gondoskodni
szándékozik.
KERESKEDELEM, ELLÁTÁS
Azt mindenki érzi és tudja, hogy Felcsút kereskedelmi ellátása milyen színvonalú, hol
van esetleg túlkínálat, és hol szorít a cipő. Nemcsak az árú kínálatra gondolok, hanem
a kereskedelmi egységek területi megoszlására is. Kérdés az, hogy egy önkormányzat
mennyire tud beleszólni a helyi kereskedelmi életbe? Ez csak akkor lehetséges, ha a
helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv keretében a lakossági
igények alapján kereskedelmi egységek letelepítése céljából megfelelő
területek kerülnek kijelölésre és vállalkozó is jelentkezik a
megvalósításra. Többek között ezért is tartjuk elsődleges feladatnak ezen a téren
településünk rendezési tervének felülvizsgálatát, az ellátatlan településrészi „fehér
foltok” felkutatását.
Olyan körülmények között, amikor nagy tömegek nélkülöznek, vagy közvetlenül
fenyegeti őket a nélkülözés veszélye, akkor minden magára valamit is adó
önkormányzatnak keresnie kell annak a lehetőségét, hogy az őket megválasztó
polgárok olcsóbban jussanak közfogyasztási cikkekhez, elsősorban élelmiszerekhez.
Ezért volt olyan fontos előrelépés Felcsút életében a Községi Piac
létrehozása. Végre jelentős szerephez juthatnak a kistermelők és
őstermelők, akik a kiskertekben megtermelt feleslegüket hozzák a piacra.
Fontosnak tartjuk a jövőre nézve a piac színvonalának emelését az
árusítási formák és árú kínálat bővítésével, valamint az elárusító asztalok
számának gyarapításával.
Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Felcsút elhelyezkedése
idegenforgalmi szempontból a későbbiek során fontos tényező lehet.
Továbbá a település természeti- és épített környezetének látnivalói lehetőséget
biztosítanak egy idegenforgalmi kiinduló központ kialakítására.
IPARPOLITIKA, ADÓK, KÖRNYEZETVÉDELEM
Kiindulópontként leszögezhetjük, hogy Felcsút kifejezetten jó földrajzi, geológiai
adottságokkal rendelkezik. Elsősorban azokat az iparpolitikai törekvéseket kell
támogatnunk, amelyek összhangban vannak településünk adottságaival és új
munkahelyeket is teremtenek. Kedvező helyzetet teremt számunkra a Budapesttől
való kis távolság, a nemzetközi közlekedési útvonalak (vasút, közút) Felcsút közvetlen
közelében való áthaladása.
A jövőben a vállalkozások széleskörű támogatása (itt természetesen nem
anyagi támogatásra gondolok) mellett nagy figyelmet kell fordítani az
iparszerkezet tervszerű alakítására és ezzel együtt a lakókörnyezet

tisztaságának és a település természeti értékeinek fokozott megőrzésére,
valamint munkahelyek létrehozására. Az elkövetkezendő időszakra jó
kiindulási alapot nyújt majd a tervbe vett vállalkozásfejlesztési koncepció,
valamint kezdeményezzük megállapodás megkötését az Önkormányzat és a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara között. A helyi vállalkozók megbecsülését
hivatott szolgálni az e programban javasolt Vállalkozói Díj is alapítása is.
A már megtett kezdeti lépéseken túl fontosnak tartjuk, hogy a helyi vállalkozók
befizetett adójának x százalékából létre hozunk egy pénzügyi alapot,
amelynek felhasználására csak az érintett vállalkozók véleményének
kikérése és tanácsaik meghallgatása után kerülhet sor. E keretek
megteremtésével tudjuk csak adópolitikai célkitűzéseinket megvalósítani, amely
az adózási morál javulásával a bevételek növelését jelentheti. Évente felülvizsgálat
tárgyát kell, hogy képezze a helyi adók mértékének a felülvizsgálata és szükség esetén
a jelenlegi alacsony mértékű adók társadalmi párbeszéden alapuló óvatos és
elfogadható mértékű emelése.
Az önkormányzati tulajdonban lévő területek hasznosítása, valamint a
településen beruházni, befektetni szándékozók tájékoztatása, új
vállalkozások létrejöttének és munkahelyek létrehozásának segítése
érdekében a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarával föntebb
jelzett megállapodás nyújt megfelelő keretet.
Arra vonatkozóan, hogy elsősorban milyen vállalkozások megtelepítése lenne
kívánatos, csak néhány lehetőséget említek meg. Alapvető elvárás a jövendő
beruházókkal szemben, hogy környezetkímélő technológiát honosítsanak
meg. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan igen alkalmas logisztikai
központok, raktárak, szolgáltató üzemek, gépipari és élelmiszer-ipari üzemek
megtelepítésére. Messzemenően támogatni fogjuk a megújuló energiaforrások
termelése, előállítása céljából betelepülő vállalkozásokat.
A Váli- víz vízrendszerének rehabilitációja érdekében törekedni kell az
közületi és a lakossági szennyvíz bebocsátások teljes visszaszorítására. A
lakossági és közületi szennyvíz elvezetések érdekében meg kell valósítani a csatorna
közművel még el nem látott településrészek csatornázását, amelyről a
településfejlesztés fejezetben szólunk többet. Sajnálatos, hogy a korábbi csatorna
beruházás után nem folytatták a közművek kiépítését és a szennyvíztelep bővítésére,
felújítására nyitva álló pályázati lehetőségeket sem használták ki. Ebből adódóan a
település csatornahálózat lefedettsége alig több mint 60% és a szennyvíztisztító telep
kihasználtsága hosszú évek óta a kapacitásának maximumánál tart.
A település szívén keresztül húzódó 811-es főúton zajló gépjárműforgalom
okozta zajártalom és levegőszennyezés megszüntetése érdekében
minden lehetséges fórumot igénybe fogunk venni. Ugyanis a főút
települést elkerülő szakaszának megépítése már nem felcsúti feladat,
ennek megvalósításához elsősorban a politikai döntéshozók akarata
szükséges.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Egy település arculatát elsősorban az határozza meg, hogy az építkezések,
fejlesztések, illetve rehabilitációk „ad hoc” jelleggel, vagy tervszerűen mennek-e
végbe. Természetesen tervszerűen is lehet csúnya településképet alkotni, vagy olyan
településrészeket építeni, amelyek nem alkotnak szerves egészet.

A helyi szabályozások felülvizsgálatakor figyelembe kell vennünk, hogy a
az egyes településrészek között nagy kiterjedésű, rendezetlen területek
találhatók, melyeket a megfelelő funkció megtalálása esetén beépíteni,
illetve hasznosítani szükséges. Megállapítható az is, hogy a település
központjának számító közigazgatási központ, Önkormányzati Hivatal nem funkcionál
igazi centrumként. Az Önkormányzati Hivatal és a Könyvtár- Orvosi Rendelő,
valamint az előttük és közöttük levő terek nem alkotnak szerves egészet, és ezáltal
nem tudják betölteni, mint településközpont a rendeltetésüket. A helyi szabályozás
módosításával megteremtjük a településközpont létrehozásának jogi feltételeit.
A felépítmények megszemlélése előtt érdemes figyelmet szentelni az alépítmények
helyzetére. Felcsút ivóvízvezetékkel való ellátottsága még nem mondható 100%-osnak
(lásd Szúnyogpuszta területe). E mellett a szennyvízelvezető csatornahálózat bővítése
is elkerülhetetlen, mert a lefedettség alig több, mint 60%-os. A több kilométer
hiányzó ivóvíz vezeték és csatornaszakasz megtervezésére a következő
években sor kerül. A szennyvíztisztító telep bővítésére és felújítására
szolgáló pályázati lehetőségek figyelésével együtt a hiányzó víz- és
csatornaszakasz megvalósítására is felkutatjuk a pályázati forrásokat.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő földutak hossza több mint 30 km. Ezeknek az
utaknak az állapota összességében szomorú képet mutat. A jó közérzetet biztosító
településkép kialakításához a jó minőségű földutak létrehozására is szükség van.
Nem szabad megfeledkezni a gyalogjárdák és terek elkeserítő állapotáról,
illetve a gyalogjárdák hiányáról sem. Tervezzük egy hároméves felújítási,
fejlesztési koncepció elkészítését. Célszerűnek tartjuk, hogy az új járdafelületek
lehetőleg ne aszfaltból, hanem a tartósabb és egyben tetszetősebb burkolóanyagokból
készüljenek (például VIACOLOR, bazalt).
A településképhez igen szorosan kapcsolódó terület a parkok, a
zöldfelületek gondozottsága, a közterületi műtárgyak karbantartása.
Viszont alig-alig akadnak a közterületeken műtárgyak. Egy vendégszerető és
vendégmarasztaló arcát megmutatni akaró Felcsút nem létezhet megfelelő
számú és minőségű pihenőhelyek, pihenőpadok nélkül. A parkok,
játszóterek, köztéri padok felújítása és bővítése szintén az
Önkormányzatra vár, amit már társadalmi felajánlásból meg is
kezdődött. Terveink szerint két év alatt meg lehet szüntetni a hiányosságokat.
Fontosnak tartjuk a gyors előrehaladást ezen a téren, mert olyan területről van szó,
amely közvetlenül befolyásolja nem csak az itt élők, hanem az idelátogatók közérzetét
is.
TÁRSADALOMSZERVEZŐDÉS
Felcsút társadalmi önszerveződésének új alapokra való állítása, a lokálpatriotizmus
kialakításának nehéz és nem mindig hálás feladatainak ellátása óriási teherként
jelentkezik a Képviselő- testület tagjainak vállán.
Meggyőződésem, hogy a település fejlesztése érdekében elvégzendő
feladatokat helyi szinten a helyi lakosság egészének kell meghatároznia, s
azt képviselőiken keresztül érvényre juttatnia. A feladatok meghatározása
azonban számunkra kevésnek tűnik, az igazi demokráciát akkor gyakorolja a
lakosság, ha a megvalósításra vonatkozóan is vannak jól hasznosítható ötleteik,
javaslataik. Ezek közvetítésére korábban is rendelkezésre álltak a lakossági fórumok,
testületi ülések és polgármesteri fogadóórák. Álláspontunk szerint a fenti célokra
legalkalmasabbak az érdekvédelmi szervezetek, baráti körök, szakmai közösségek,

civil szervezetek. Ezek megerősítéséhez és rendszerszerű működtetéséhez kívánunk
segítséget nyújtani az Önkormányzat adta lehetőségek keretein belül.
Mészáros Lőrinc
polgármester
Felcsút, 2012. sz

