JAVASLAT
A Somogy Megyei Közgyűlés 2020 évi munkatervéhez
Tisztelt Közgyűlés!
A 2020 évi munka során a következő témákat javaslom a közgyűlés munkarendjébe felvenni.
Kérem Önöket, hogy segítsék javaslataim megvalósulását.

1. Átláthatóságot javító intézkedések
A mai korrupciótól terhes időkben kiemelten fontosnak tartom, hogy mindent megtegyünk a
Közgyűlés munkájának átláthatóvá tételéért.
Célkitűzések:
• A közgyűlési és bizottsági ülések előterjesztései a közgyűlési tagoknak való
megküldéssel egy időben kerüljenek fel az Önkormányzat honlapjára
• Az előterjesztések legyenek kereshető formátumú PDF fájlokban, vagy azokban is
közzétéve, nem csak szkennelt fájlokban
• A képviselők vagyonnyilatkozatai legyenek nyilvánosan hozzáférhetők a honlapon
• A közgyűlés üléseit közvetítsük videón a Somogy megyei önkormányzat Facebook
oldalán
• Vizsgáljuk meg, hogy milyen további lépésekkel lehet átláthatóbbá tenni a közgyűlés
munkáját. Ehhez remek alapot ad a http://ezaminimum.hu/ címen elérhető
kezdeményezés, és az ott lefektetett alapelvek.
Javaslatom:
A Közgyűlés vegye fel munkatervébe a fenti célkitűzések megvalósításához szükséges
lépéseket, szabályozási és munkaszervezési változtatásokat. Ezt követően kommunikáljuk a
lakosság felé az átláthatóságot javító intézkedéseket.

2. Klímaváltozásra való felkészülés
A tudomány jelen állása szerint a klímaváltozás egyre gyorsulva zajlik már napjainkban is, és
ez a folyamat már a mai generációk életére is komoly hatással lesz. Rég nem arról van szó,
hogy valami távoli, jövőbeli dolgot próbálunk megelőzni. Mértékadó kutatások szerint a
klímaváltozás már nem visszafordítható, nem megelőzhető, az emberiség célja most már
csak a változásra való felkészülés, a folyamat lassítása, és hatásainak enyhítése lehet.
Megyei közgyűlési tagként nekünk is kötelességünk mindent megtenni, amit csak
megtehetünk, hogy a Föld, Magyarország, és Somogy megye élhető maradjon.
A klímaváltozáshoz kapcsolódó főbb jelenségek:
• Folyamatosan növekvő átlaghőmérséklet
• Szélsőséges időjárási jelenségek, csapadékos és aszályos időszakok váltakozása

•
•

Kiszámíthatatlan terméshozamok a mezőgazdaságban
A tengerek növekvő vízszintje

A klímaváltozás világszintű társadalmi hatásai:
• Egyenlőtlenségek növekedése a klímaváltozás által jobban és kevésbé érintett
területek, országok között
• Élelmiszerhiány
• Fegyveres konfliktusok
• Tömeges népvándorlás
A klímaváltozáshoz kapcsolódó jelenségek több ponton is érintik Somogy megye lakosságát
• A Balaton vízellátása és biológiai egyensúlya felborulhat
• A megye mezőgazdaságának komoly nehézségei fognak származni a megváltozott
időjárási viszonyok, szélsőséges időjárási jelenségek miatt
• A tömeges népvándorlás fenyegetést jelenthet a határ menti részekre
Célkitűzések:
• Vizsgáljuk meg, hogy a klímaváltozás várhatóan milyen területekre lesz kiemelt
hatással Somogy megyében
• Rendeljünk el klímavészhelyzetet, és a megyei fejlesztési programok tekintetében
váljon elsődleges, kiemelt szemponttá a klímasemlegesség, a CO2 kibocsátás
csökkentése
• Mérjük fel, hogy az egyes önkormányzatok milyen lépéseket tesznek a klímaváltozása
hatásainak kezelésére
• Lépjünk fel koordináló szerepben, alakítsunk ki javasolt eljárásrendet, akciótervet az
önkormányzatok számára e téren
• Állítsuk fel az önkormányzat klímaügyi bizottságát
Javaslatom:
Készüljön átfogó kutatási anyag a klímaváltozás várható hatásairól a legfrissebb tudományos
közvélekedés alapján, kiemelt tekintettel arra, hogy ezek a hatások Somogy megye
lakosságát, mezőgazdaságát, természeti kincseit, élhetőségét hogyan érintik majd.
Kezdeményezzünk széles körű társadalmi és szakmai egyeztetést klímaváltozás-ügyben, a
települési önkormányzatok, a kormányzat, a tudományos élet bevonásával.
Valósítsuk meg a fent sorolt célkitűzéseket, a közgyűlés dolgozza ki és vegye fel
munkatervébe a megvalósításhoz vezető lépéseket.

3. Népességfogyás csökkenésének megállítása
Somogy megye lakossága 1960 óta 17,49%-kal csökkent, míg eközben az ország lakossága
csak 1,81%-kal. Ha csak a 2001 óta eltelt időszakot nézzük, Somogy megye lakossága ez alatt
is kétszer olyan ütemben csökkent (-9.38%), mint az ország lakossága (-4.12%). Az adatok
alapján az emberek elvándorolnak Somogy megyéből.
Célkitűzések:

•
•

Vizsgáljuk meg, próbáljuk megérteni, hogy milyen okok és jelensége állnak a
népességcsökkenés mögött.
Térképezzük fel, milyen lehetőségei vannak Somogy megyének, hogy ezt a tendenciát
megfordítsa. Mitől lehet és maradhat vonzó lakhely a fiatalok számára Somogy
megye, mit tehetünk az elvándorlás megelőzéséért?

Javaslatom:
A közgyűlés gondoskodjon a helyzet okait feltáró elemzés, tanulmány elkészítéséről, vitassa
meg azt, majd dolgozzon ki javaslatcsomagot az elvándorlás megállítását célzó lépésekre.

4. Balatoni munkaerőhiány enyhítése
Évek óta tartó jelenség, hogy a balatoni vendéglátóipar nem talál megfelelő mennyiségű és
minőségű munkaerőt. Ez minden bizonnyal jelentős hatással van az idegenforgalmi
bevételekre, és komoly gátját jelenti a balatoni vendéglátás további fejlődésének.
Célkitűzések:
• Vizsgáljuk meg a szezonális vendéglátóipari munkaerő-piac keresleti és kínálati
oldalát, számszerűsítsük a vendéglátóiparból hiányzó munkaerő miatt kieső
adóbevételeket
• Próbáljunk meg koordinációs szerepet betölteni a megyei vendéglátóipar és a képzési
központok, iskolák, valamint a munkaügyi központok között annak érdekében, hogy a
munkaerő-hiányt minél inkább megyén belül tudjuk orvosolni.
• Az érintettekkel együttműködve állítsunk össze programcsomagot a Balaton-parti
önkormányzatok számára, hogy milyen programokkal, támogatásokkal, pályázatokkal
segítsék a helyzet kezelését, és hogyan tudnak együttműködni a vendéglátóiparral ez
ügyben
Javaslatom:
Valósítsuk meg a fent sorolt célkitűzéseket, a közgyűlés dolgozza ki és vegye fel
munkatervébe a megvalósításhoz vezető lépéseket.

Készítette:
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