Almásy István | abaligeti polgármester-jelölt
Tisztelettel köszöntöm az Abaligeti polgárokat!
Kilenc éve indultam Abaliget polgármesteri megbízatásáért, de akkor nem sikerült
elnyeri a "többség" bizalmát.
Most ismét megpróbálom, mert azt tapasztaltam, hogy nem igazán jó irányban mennek
a dolgok! Olyan kevés adottságaink vannak, amiket nem lenne szabad eltékozolni!
A jelenlegi polgármester, túl azon, hogy egy hatalmi vezetést valósított meg,
szétszakította a falut, és egymaga döntött kardinális kérdésekben! Nem tett semmit
azért, hogy a megélhetés lehetőségei javuljanak. Eltékozolta a faházas kempinget, és
semmit nem tett azért, hogy a falu részesedjen a barlang bevételéből! A falu
elhanyagolt, koszos, és gazdátlanná vált! Közel egymilliárd pályázati pénz folyt be, és
ezt a lakosság nem érzékelte! Időközben el is hagyta a számára oly fontos települést.
Az indulásom egy program mellett tenném le, mert a legfontosabb, a meglévő javaink,
adottságaink megvédése, és kiaknázása!
1. Az egyik legfontosabb, hogy le kell ülni az állami Duna Dráva Nemzeti Parkkal,
és tárgyalásokat kell kezdeményezni, hogy a falu részesedjen a bevételből!
2. Vissza kell szerezni a bérleti jogát a faházas kempingnek, pályázati pénzből
felújítani,! (ha még nem késő)
Abaligetnek óriási kiesés, ennek a hiánya, a helyi vállalkozóknak hatalmas
veszteség!
3. Még egyszer meg kell vizsgálni, a volt TSZ. lejárónál ledugózott, bánya
fúrásoknál talált termálvíz kiaknázási lehetőségét!
4. Helyre kell tenni a falubusz felhasználását, az legyen ténylegesen a falué.
5. Vissza kell állítani a településen lévő önkormányzati utak feletti képviselői
döntést, amit jelenleg kizárólag a polgármester hatáskörében van!
6. Nyugdíjas klub, szakkörök civilek általi létrehozása.
7. A településen, a fűszegélyek rendszeres nyírása, ha kell külső cég bevonásával.
8. A strand rendbetétele, mert, ez nem felel meg a mai fürdési kultúrának!
Ha kell, fizetőssé tenni!
9. A falu, a kemping vízelvezetésének a szakszerű megoldása!
10. A labdarúgó egyesület talpra állítása!(igény szerint, más sportokat is
támogatni)
11. Csökkenteni az iparűzési adót!
12. Szorosabbra fűzni az együttműködést az Orfű önkormányzattal, a Fishingközös lebonyolításában!
13. Helyre kell állítani a testvérfalu kapcsolatot, ha kell ujjakat kell létrehozni!
14.) Lépéseket tenni, a gáz mielőbbi bevezetése érdekében.(erre az állam tett
ígéretet, hogy 2020.bevezetik teljes állami támogatással a kistelepülések
mindegyikében)
15.) A gáz bevezetéséig nagyobb fa támogatást a rászorulóknak!
16.) Minden falut érintő kardinális kérdések eldöntése előtt közmeghallgatást
kell összehívni, és utána vinni a testület elé!
17. Helyre kell hozni a közmeghallgatás (falugyűlés, nevében is!) tekintélyét,
mert az nem volt más, mint egy koreografált polgármester által levezényelt
paródia, ahol az egyénnek ideje se maradt elmondani a saját véleményét,
nemhogy vita alakulhasson ki!?
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14. Szorosabbra fűzni a meglévő civil szervezetekkel a kapcsolatot, együtt, közös
programok szervezése!
Röviden ennyi, ami mellett letenném a voksom!
A csütörtöki (este 6 órai) polgármesterek, képviselők bemutatkozásán várom szíves
kérdésüket, javaslataikat!
Tisztelettel:
Almásy István, Abaligeti lakos

