Ferkel-Kovács Klára
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER JELÖLT

Ferkel-Kovács Klára vagyok 3 gyermek édesanyja. 4 éve dolgozom a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban népesség, hagyaték és műszaki ügyintézőként. Férjem és gyermekeim támogatásával indultam el a választáson, hogy tudásommal és munkámmal segíthessem Berentét.
Polgármesterként szeretném az emberek megélhetését, az elért eredmények lehetőség szerinti
megtartását és minden ember egyenrangúságát biztosítani, ennek érdekében a következő célok
megvalósítására kell együttesen törekedni:
1. Szolgáltató, gondoskodó település kialakítására:
A település lakosságának, a közösség egészének érdekeit figyelembe véve, törekedni az emberi,
kapcsolati értékek kiaknázására, megbecsülésére.









A településünkön működő, szolgáltató, önkormányzati forrásból működő intézmények gazdálkodásának, fenntarthatóságának felülvizsgálata,
Hatékonyabb közmunkaprogram és állandós munka keretében a jelenleg hasznosítatlan zártkerti
külterületi földek hasznosítása. A saját és lakossági felhasználás mellett csak a piacon gazdaságosan eladható termékek előállítása. Új termőföld hasznosítási lehetőségek felmérése (ültetvénytelepítés, fűszerek termesztése, profitorientált termelés pl. gyógynövényekkel kiegészítve, diófa
telepítés).
A hasznosítatlan telkek, hasznosítatlan ipari területek hasznosításának, vállalkozói, civil szférában történő értékesítésének elősegítése (honlapon, képújságban történő hirdetés, stb.), ezzel
munkahelyteremtés és adóbevételek növelése.
Lakossági pályázati lehetőségek felkutatása, megismertetése (pl.: energiamegtakarítást eredményező fűtés és/vagy használati melegvíz ellátás korszerűsítésre irányuló beruházások támogatásához, lakótelepek külső szigeteléséhez pályázati lehetőség) és az Önkormányzat támogatásának
biztosítása
Munkaügyi központ vezetésével, koordinátoraival hatékonyabb kapcsolat kialakítása, a munkanélküliek hatékonyabb közelítése a munkaadókhoz, esetleg előzetes átképzések szervezése.
1.1. Új, igazságos szociális szemlélet kialakítására



A Berentén élő lakosok részére a szociális támogatásokat a jövőben csak az önkormányzat teherviselő képessége arányában lehet fenntartani.
Széles alapokon nyugvó rászorultság elve alapján történő szociális döntések szükségesek, és
ezek is csak akkor érhetik el céljaikat, ha a rászorultak elfogadják a segítő kezeket, és őszintén
vallják be problémáikat, valamint tudomásul veszik: a legalapvetőbb közösségi elvárásokat (pl.
rendezett lakókörnyezet, a gyerekekről történő gondoskodás, stb. …) minden berenteinek teljesítenie kell.
Az elért szociális juttatások minél nagyobb arányú fenntartása is indokolja egy fenntartható,
gazdaságosabb, egyben takarékos önkormányzati gazdálkodásra történő mielőbbi átállást. A szociális rendszer teljes felülvizsgálata és igazságosabbá tétele szükséges.
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A nemzetiségi önkormányzat és az intézmények bevonásával az elvárásokat tudatosítani kell az
érintett családokkal, egyben életvezetési, háztartási tanácsadással és szervezett, ösztönzött átképzésekkel kell segíteni az aktív korú, munkanélkülieket a munka világába történő visszatéréshez
illetve a munkához jutáshoz.
1.2. Munkahely teremtés illetve ösztönzés
A vállalkozás fejlesztési, munkahely teremtési, megtartó támogatások mellett az önkormányzatnak bővítenie kell szociális földprogramját, melynek keretében a máshol munkát nem találó
berenteiek is foglalkoztathatóak.









Új munkahelyek teremthetőek pl további erdő és ültetvénytelepítésekkel, valamint a nonprofit
kft keretében végzendő saját kivitelezésű felújításokkal, beruházásokkal,
A nonprofit kft. keretein belül megvalósítható lehetne a társasházak kezelésének saját kézben
tartása, ezzel munkahelyet teremtenénk, és helyi szinten sokkal hatékonyabban lehetne.
A bányaépület kihasználtságának növelése pl. raklapkészítő üzem kialakításával, melynek
felvevő piaca a helyben lévő BC Zrt. lehetne (a jó viszony kialakítása nagyon fontos az üzemmel)
A termőföldeket kihasználva pellet vagy brikett gyártó üzem kialakítása történhetne meg,
melyek egyre keresettebbek és eladhatóbbak.
Energiafűz ültetvények kialakítása, melyek hosszútávon biztosíthatnak munkahelyet, jövedelmet.
Tojótyúk mélyalmos tartása, mely a község konyhájának és a lakosság ellátásán túl piaci
lehetőséget jelent, a tojóidőszak végén pedig szétosztásra kerülhet szociális juttatásként a lakosság körében.
2. Tájékoztatás, információáramlás, digitális település
A településen meglevő – nem eléggé hatékony - információáramlást megújítása szükséges. A
média (a hírközlési csatornák összessége) lehetőségeinek kiaknázása a hatékonyabb lakossági,
vállalkozói tájékoztatásba, hogy a település lakóit, vállalkozóit megismertethessük a sokszor
háttérben folyó munkával, lehetőséget adjunk betekintésre, véleményezésre.










Tájékoztató, hirdető táblákat rendbe tartani, számukat szükség szerint bővíteni, egyik oldala
önkormányzati, másik oldala lakossági apróhirdetés, és szemetest kihelyezni mindegyik mellé
Rendszeres, terv szerinti faluújság megjelenítése, hatékony terjesztése, saját kivitelezésben.
Települések közötti információáramlás: hírek, események, állás és egyéb lehetőségek, apróhirdetések
Honlap lehetőségeinek maximális kihasználása
Ötletláda kihelyezése az intézményekbe, ezáltal a lakosság is részt vehet a község fejlődésében
Külsős hírek eljuttatása lakóinkhoz: egyházközség, rendőrség, katasztrófavédelem, pályázati
lehetőségek, Fontos dolgok melyek minden korosztály számára fontosak egy veszélyes üzem
közelében. Merni kell beszélni a legrosszabb lehetőségekről is.
Preventív jellegű előadások szervezése, információs anyagok megjelentetése (egészségügyi,
drogprevenciós, ) nemcsak az iskolában
2.1.Digitális település





Digitális könyvtár, értesülés az új könyvekről, lapokról, kereshetőség
Online temetőkönyv, elszármazottjaink és rokonaikat keresők számára, családfaépítésre
Internet hozzáférés javítása, a bevezetett támogatás megtartása
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Kézi kamera illetve egyéb szükséges eszközök, szoftverek vásárlása a település számára,
események
tervezett,
szakszerű
megörökítése,
honlapra
feltöltése,
archiválása
(költségcsökkentés: így külső vállalkozót így nem kellene igénybe venni)
3. Innováció, településfejlesztés
Rövid és hosszú távú fejlesztési lehetőségek, átalakítások, koncepciók, irányvonalak:

























A kazincbarcikai járás és a tágabb kistérségi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása.
Kazincbarcikával egyenlő jogú partnerként, a kölcsönös előnyök alapján történő további együttműködés.
A vállalkozásfejlesztési és beruházásösztönző, a vállalkozások számára kiszámítható, tervezhető
helyi adópolitika kidolgozása, mielőbbi realizálása. A helyi vállalkozásokkal legalább 5-10 évre
szóló együttműködési megállapodások megkötése, munkahelyteremtés mellett bevételt is jelent.
A környezet tudatos kommunális szemét szelektív gyűjtésének, az előválogatásnak ösztönzése,
erre már az óvodában, iskolában nevelni a gyerekeket, esetleges hulladékgyűjtés lehetőségének
megvizsgálása.
Az intézményi épületek komplex energetikai felülvizsgálata. A megújuló energiaforrások
hasznosítása, megvalósíthatóságának vizsgálata: nap, szél és biomassza (energiafű, energiaerdő).
A pályázati lehetőségek kihasználása. - Legyen végre mindenhol napelem, napkollektor.
Meglevő természeti értékeink megőrzése, megismertetése (pl. kőkőtő megközelítésének és
megóvásának helyi erőből történő megvalósítása, erdei utak kialakítása pályázatok kihasználásával)
A régóta húzódó főtér, művelődési ház, kastélypark összehangolt, tervszerű felújítása pályázati
forrásból.
Játszótereink közösségi és játszótérré alakítása, kültéri fitness eszközök elhelyezésével, hogy a
játszótér élményt nyújtson az egész család számára
Megannyi utcánk virágosítása, esztétikus virágládák kihelyezése
Közlekedés, közbiztonság
Településünknek mellett elhaladó 26 számú gyalogos átkelő helyének biztonságossá tétele, végre! Figyelembe véve, hogy sok gyerek jár busszal iskolába a környező településekről.
Térfigyelő kamerák felszerelése, zártláncú rendszeren üzemeltetése
A BC Zrt. 23. sz. portájánál lévő vasúti átkelőhelyen történő állások idejének csökkentése, a gyár
vezetésének közben járásával.
Óvoda, iskola, ifjúság
A berentei gyermekek óvodai és alapfokú oktatása, nevelése a legfontosabb közös ügyünk. Vigyáznunk kell, hogy az óvoda nem juthat az iskola sorsára, hogy csak bejáró gyerekekkel lehet a
nyolc évfolyamot fenntartani.
Az intézmények jó hírnevére törekedve ezt a folyamatot meg kell állítani. A nevelő munka
eredményeit széles körben, de leginkább a fenntartó települések lakossága, a leendő óvodások
szülei körében az
eddigieknél hatékonyabban kell bemutatni. A szülők, leendő szülők belevonása a programokba
mindenek előtt az intézmény iránti bizalom erősítését szolgálja
Nyitott programok rendezése, amikor akár heteken keresztül a szülők beleláthatnak az ovi napi
működésébe, közös egyszerű programok szervezése ezekre a napokra a szülőknek is
Védőnőt, doktornőt és más külsős szakmai személyeket hívni eseményekre, hogy a szülőkkel
beszélgethessenek, tanácsot adhassanak
Megfontolandó a megtartott rendezvények, és az óvoda nyitási idejét a szülők munkarendjéhez
igazítani
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Az intézményhez való kötődés erősítése érdekében forrást kell teremteni, hogy fényképek és
videó készüljön a kiemelkedő eseményeken, foglalkozásokon, amelyet a gyermekek térítésmentesen megkaphatnak
Fontos az óvodás kori játékos – akár fakultatív - idegen nyelv tanulás lehetőségének megteremtését, tovább folytatása
Sport, egészség
„A sportos életmód nemcsak az alakunknak, az egészségünknek és a közérzetünknek tesz jót,
hanem a munkahelyi teljesítményünkre is pozitív hatással van." Rengeteg ilyen és ehhez hasonló
közhelyet hallhatunk napjainkban, amit nem csak megfontolnunk kellene, hanem tenni is érte.
Továbbra is támogatom a minőségi és tömegsportot egyaránt, s remélem még több sportolási
lehetőséget sikerül kialakítani a településünkön.
Ping-pong asztal elhelyezésnek lehetősége, akár a kultúrházban
A más településeken sportoló berentei diákok segítése, mert ők Berente hírnevét nemesbítik
tovább.
Az eddig kialakított már hagyományossá vált egészségprogramok megtartása, bővítése.
Polgármesternek választásom után, legfontosabb feladatom lesz egy példaértékű településfejlesztési program létrehozása. Településszintű egyeztetést kezdeményezek az intézmény vezetőkkel,
civil szervezetekkel, vállalkozókkal, dolgozókkal, kisebbségi önkormányzat vezetőjével és a
lakosság bármely tagjával. Reményeim szerint a közösen vállalt feladatok így válnak sikeres
közösségteremtő erővé.
Szeretnék a lakosság minden tagjához eljutni, hogy közvetlenül megbeszélhessük a problémákat,
ötleteket, lehetőségeket, és segíthessek mindenben, ahogy ezt eddig is tettem hivatali munkám
során. Munkám során látom azokat a dolgokat, melyeket külső szemlélők nem látnak, és tudom
azokat a megoldásokat, amelyekre szükség van.
KÉREM A 2015. MÁRCIUS 29.-ÉN MEGTARTOTT IDŐKÖZI VÁLASZTÁSON SZAVAZATUKKAL TÁMOGASSANAK, HOGY KIALAKÍTHASSUNK EGY OLYAN KÖZÖSSÉGET,MELY NEM MEGSZORÍTÁSOKRÓL, HANEM A MUNKÁRÓL, ÉS LEHETŐSÉGEKRŐL SZÓL.
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