
Közmeghallgatás 2014.október 4. 

2010 – 2014 

Négy éves beszámoló 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelettel  köszöntöm Önöket Képviselő társaim és magam nevében. 

Külön köszöntöm Udvardi Zita aljegyző asszonyt. 

Ismét eltelt négy esztendő, újra itt az idő, hogy mai fórumunkon beszámoljak Önöknek az 

elmúlt évek eseményeiről. 

Először is szólnék üléseinkről, testületi adatok: 

 

Év Ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma 

2011 11 64 14 

2012 19 93 16 

2013 17 79 15 

2014 októberéig 9 24 9 

 

Döntéseink költségvetés, beszámolók megtárgyalása, módosítása, jóváhagyása, 

különböző szabályzataink módosítása, döntés különféle pályázatok beadásáról, ingatlan 

vételről. 

Demográfiai adatok: lakosság száma 143 fő 

 

Általános iskolai, óvodai társulások szűntek meg, alakultak újra, iskolákat állami 

működtetésbe vonták, csak a konyha maradt meg, új igazgató került az iskola élére. Helyben 

lakó gyermekeink közül 9 fő Répcelakra, 2 fő Bükre jár iskolába, óvodába íratott gyermek 

száma jelenleg 7 fő. Utaztatásuk megoldott. 

 

Felső-Répcementi Kistérségi Társulás  névlegesen, munkaszervezete teljesen 

megszűnt, helyette alakítottuk meg Répcementi Önkormányzati Társulást/orvosi ügyelet, 

védőnői szolgálat, családsegítők. Répcelakon is az óvoda és iskolai konyha üzemeltetéséhez 

önkormányzati társulást alakítottunk Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás néven.  

 



Járásokat hoztak létre. Simaság, Nemesládony, Nagygeresd, Vasegerszeg, 

Vámoscsalád és Uraiujfalu, Uraiujfalu központtal, de megmaradtak Simaságon és 

Vasegerszegen a kirendeltségek. 

A négy év gazdálkodásáról szólnék. Gazdálkodásunk mindig takarékos, megfontolt 

volt, terveink szerint gazdálkodtunk. Az elmúlt négy évben újítottuk fel orvosi rendelőnket, 

tűzoltó-szertárunkat, részben saját közmunkásaink keze által, minden évben sikerült 

közmunkásokra munkaügyi központtól támogatást igényelnünk, ezzel a költségvetésünket 

kímélni tudtuk. 

E négyéves ciklusban sikeres két nagy pályázatunk volt, a rendezvénytér megépítésére, 

valamint a faluház külső felújítására és részleges akadály-mentesítésére 5 és 9 milliós 

nagyság- rendben. 

Ennek nagyon örülök, így a saját erőből megépített játszótér, a rendezvénytér, a felújított 

faluház parkolókkal, járdával, komfortosabb, szebb, csinosabb faluközpontot mutat. 

Folyamatosan gondozzuk belterületi közterületen zöldterületeinket, temetőnket. 

E ciklusban is próbáltuk külterületi utjainkat, árokpartokat, erdőinket folyamatosan 

gondozni, karbantartani. A régi szeméttelep helyére a KPM által szállított anyaggal feltöltve, 

akácfákat ültettünk,több részletben is, első része már szép. 

Házi orvosi rendelőt működtetünk, heti egy alkalommal szerdán van orvosi rendelés, 

esetenként van kisgyermekek részére tanácsadás. 

Kábel TV.rendszert működtet Pete Ferenc vállalkozó. 

 

Mint tudjuk e ház több funkciós, minden esemény, rendezvény itt történik, zajlik, erre 

alkalmas a nagytermünk. Konditermünk igény szerint használható. 

Könyvtár fenntartásban is történt változás, a megyei könyvtártól kapunk könyvet, egy-egy 

gyermekelőadást, esetleg felszerelést, e nagy központosítás a kis településeknek hátrányos, de 

ilyen törvényt hoztak. 

 

Falunapjainkat minden évben különböző fellépőkkel ,tombolával színesítve 

megtartottuk, minden alkalommal vendégül láttuk a résztvevőket. 

Az évek folyamán különböző rendezvényeket tartottunk a falunap mellett, anyák napját, 

gyermeknapot, nyugdíjas találkozót, gyermek-farsangot, Mikulás ünnepséget, a könyvtárban, 

faluházban különböző játékos vetélkedőket, az elmúlt évben először készült ádventkor 

betlehem. 



 Az elmúlt  négy évből, a ciklus első felében voltunk kirándulni, annak ellenére, hogy 

minden költséget,- autóbusz, belépők, vacsora- felvállaltunk, utólján már csak 18-an voltunk, 

előtte években telt busszal mentünk. 

 2003.évben vállaltuk a szervezett hulladékszállítás megszervezését, ingyen adtuk a 

lakosság részére a zöld gyűjtőedényeket, amelyek így jelenleg is az önkormányzat tulajdona. 

2013-ig a hulladékelszállítást teljes egészében  a lakosság helyett az önkormányzat vállalta át 

és fizette, ugyanígy fizettük a kábel tv.díj 50 %-át, de erre később már nem volt lehetőségünk. 

Igaz, hogy a lakosság helyett továbbra nem voltak vállalhatók e díjak, viszont amire büszkék 

vagyunk, hogy sem telekadóval, sem más adónemekkel nem terheltük lakosságunkat.  

 E négy-éves ciklusban kell beszámolnom, de nagyon szomorúan teszem meg, hogy 

minden erőfeszítésünk ellenére anyagi támogatás adásával sem tudtuk megmenteni vegyes-és 

italboltunkat. A megszűntetést az új pénztárgépek bevezetésével, valamint a forgalom nagy 

arányú csökkenésével magyarázták. Sajnos magánvállalkozó sem akadt, aki felvállalta volna a 

település ellátását, így maradtak a mozgó árusok, vagy az utazgatások, ezzel is csökkent a 

közösséget összetartó erő,  mert itt-ott az emberek legalább beszélgettek egymással. Most már 

csak a templomokba lehet menni esetenként. 

 

Tanulóink és óvodásaink tanévkezdési támogatásban részesültek minden évben, 

nyugdíjasaink részére is adtunk minden évben támogatást. 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

Bokor Endréné 

Polgármester 


