
Tisztelettel köszöntök mindenkit! 

 

Egy évvel ezelőtt mikor az új képviselő-testület felállt elhatároztuk nagy hangsúlyt fektetünk a falu 

színvonalas, biztonságos, működtetésének szempontjából, fontos, egyesületekkel, civil 

szervezetekkel, magánszemélyekkel a jó kapcsolatot kialakítani és teljesen új hangnemű 

megbecsülési rendszert kialakítani. 

 

Ennek első lépéseként a tavalyi évben először tettük meg az év végi köszönet nyilvánítást az egész 

éves önzetlen, kitartó munkáért, amit a település érdekében tettek. 

Az idei évet közösen csináltuk végig Önökkel, és így mindnyájan tapasztalatok útján mondhatunk 

véleményt az elmúlt évről. 

 

Én röviden szeretnék Önöknek beszámolni az elmúlt év Önkormányzati munkájáról. 

Az Önkormányzati munkát óriási káoszban voltam kénytelen átvenni, erről természetesen nem 

sokat beszéltem mert az volt a meg győződésem hogy előre kell tekinteni, és nem vissza mutogatni. 

És először bizonyítani kell, hogy egyáltalán képesek vagyunk e ezt másként és jól csinálni. 

 

Tizenhárom hónapi munka után úgy érzem, nyugodtan elmondhatom a véleményemet, és nyugodt 

lelkiismerettel szembesíthetem az elmúlt éveket, az általunk vezetett időszakkal. 

 

Novemberben úgy vettem át az önkormányzati munkát, hogy az utolsó jegyzőkönyv ami készen 

volt az  augusztusban készült. 

 

Az elmúlt év a rendszer váltás óta eltelt időszak legnehezebb éve volt, a hivatal részéről az iskola 

államosítása, a járási hivatalok létrehozása, a közös önkormányzati hivatal létrehozása kettő-három 

településsel. Ezek többszörös munkát munkát jelentettek az önkormányzat és a hivatal részéről, 

mint az előző években. 

Ennek ellenére az Önkormányzati határozatok száma 101 míg az előző években amikor semmilyen 

átalakulás nem volt ez a szám a 300 körül mozgott. 

És szintén ennek ellenére a hivatali légkör mindig nyugodt és kedélyes volt. 

 

Az utóbbi 6 év legnagyobb fejlesztését is sikerrel levezényeltük a Széchenyi tér felújítását. 

Azonkívül víz- csatorna fejlesztést végeztünk, 3 utat mart aszfaltos burkolattal láttunk el, ezek a 

fejlesztések összesen 17 millió forintba kerültek az önkormányzatunknak. Amikor átvettem a falut 

az átadás-átvételkor 25 millió forint volt a lekötött betét állományunk, ami jelenleg 27 millió forint. 

Én úgy gondolom ezt a gazdálkodást nagyon nagy kritikával nem lehet illetni. 

 

Azt biztosan kijelenthetem, hogy a váltás a 24. órában történt, amennyiben ez nem történik meg 

akkor nincs Közös Önkormányzati Hivatalunk, Nagycenk központtal, mert egyetlen település sem 

csatlakozott volna a falunkhoz, hanem arra várnánk , hogy a Kormányhivatal kijelölje  azt a már 

megalakult közös hivatalt amelyik fogadná a településünket mint kirendeltséget. Nagyon komoly 

árat fizettünk volna, ha nem történik meg a  váltás. 

 

Én elnézést kérek Önöktől mert a mai ünnepi összejövetelnek nem ez a célja, hogy az 

önkormányzat munkájáról beszámoljunk, de úgy érzem önöknek akik a falu közéletét formálják 

befolyásolják munkát végeznek tudniuk kell, hogy mihez is adják a fáradságos munkájukat. 

A mai nap ünnepi részére szeretnék rátérni. 

Községünk önkormányzata az év végén őszinte tiszteletét és szeretetét szeretné kifejezni Önöknek, 

az áldozatos munkájukért, nyugodtan kijelenthetjük egy igazi közösség van kialakulóban akik 

egymást segítve, összefogva építik és formálják a falu jelenét és jövőjét. 

A lehetőségeinkhez mérten egy apró ajándék személyes átadásával szeretnénk a köszönetet 

kifejezni, és egyben áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánunk. 
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