
Tisztelettel köszöntöm újságunk valamennyi
olvasóját!

Bevezetőként szeretnék rövid tájékoztatást
adni a III. negyedév fontosabb történéseiről, ren-
dezvényekről. Az előzőek után pedig települé-
sünk vonatkozásában az elmúlt 4 éves önkor-
mányzati ciklust értékelő beszámolóm tartalmát
kívánom közreadni a tisztelt olvasónak, mely a
2014. szeptember 30-i ünnepi képviselő-testüle-
ti ülésen hangzott el.

A negyedév történéseit illetően a képviselő-tes-
tület 2 alkalommal rendkívüli, míg egy alka-
lommal a négyéves önkormányzati ciklust záró
ünnepi képviselő-testületi ülést tartott. A napi-
rendi pontok mindig az aktuális témákkal fog-
lalkoztak, így jelen esetben a hulladékszállítás-
sal kapcsolatos rendelet elfogadásával, a nem
közművel összegyűjtött szennyvíz elszállításával,
a helyi adórendelet módosításával, az első világ-

háborús emlékmű helyreállításával, a közvilágí-
tási szerződés megújításával, a lomtalanítás
témakörével, stb.

Július 26-án jól sikerült falunapi rendezvényt
tartottunk, melyen ebenheimi barátaink is 25
fővel velünk ünnepeltek az európai uniós part-
nerség jegyében.

Az idei évben megalkotott kitüntetési rende-
letünkből adódóan ez alkalommal először került
átadásra a „Raposka díszpolgára” és a „Rapos-
káért”cím. 

„Raposka díszpolgára” címet Szűts Árpád, a
település korábbi polgármestere kapta a közel két
évtizedes önkormányzati és közösségi munkájá-
ért. A posztumusz kitüntetést a család nevében
leánya, Tóth Józsefné vette át.

A „Raposkáért” kitüntetést Wolfgang Schönau
Ebenheim korábbi polgármestere kapta meg a két
település érdekében kifejtett odaadó munkájáért.

Szép számú raposkai felvonuló vett részt a
XX. „Lesencéktől a Balatonig” Hagyományőr-
ző Szüreti Fesztiválon, melynek házigazdája
Lesencefalu volt. 

Pályázatot adtunk be az „Itthon vagy -
Magyarország szeretlek” országosan meghirde-
tett Szent Mihály-napi rendezvényre. Az elnyert
195.000.-Ft támogatás lehetőséget adott szep-
tember 27-én egy hagyományőrző disznóvágás
megszervezésére. A 130 kg-os sertésből  fino-
mabbnál-finomabb ételek készültek (resztelt
máj, toros káposzta, pecsenye, véres hurka, kol-
bász, tepertő, disznósajt), melyből mindenkinek
jutott egy kis kóstoló. Dicséret és köszönet mind-
azoknak, akik a munkálatokban részt vettek és
segítettek.

A III. negyedév eseményeiről röviden ennyi-
ben kívántam tájékoztatni Önöket.

Tisztelettel: Bolla Albert polgármester
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Önkormányzati Hírek

Képviselő-testületi, önkormányzati munkával
kapcsolatos tevékenység értékelése:

A 2010. október 03.-i önkormányzati válasz-
táson a szavazásra jogosultak akaratából felállt
az új képviselő-testület. Az előzők értelmében
Bolla Albert polgármesternek, Varga József
alpolgármesternek, Hoffman Szilvia, ifj. Barka
Ernő, Borbély Balázs pedig önkormányzati kép-
viselőknek kerültek megválasztásra.

A megválasztott képviselő-testület tagjai ismé-
telt bizalmat kaptak egy újabb önkormányzati
ciklusra. Az ilyen irányú folytonosság, össze-
szokottság, az önkormányzati munkában való jár-
tasság mindenképpen nagymértékben hozzájárult
ahhoz, hogy zökkenőmentes munkát tudtunk
végezni az elmúlt 4 év során.

A képviselő-testületi ülések a vonatkozó sza-
bályok és rendeletek értelmében kerültek meg-
tartásra, melyekkel kapcsolatosan a felettes szer-
vektől elmarasztalás, kritika egyetlen alkalommal
sem érkezett. A napirendi pontokat a jogszabá-
lyokból és rendeletekből adódó, valamint a tele-
pülés életével kapcsolatos aktuális tárgyalást,
döntést igénylő témák adták.

Elmondható, hogy üléseink minden alkalom-
mal határozatképesek voltak, temperamentumo-
san folytak le. A képviselők időben megkapták
a napirendi pontok írásos anyagait, így azokat
módjukban állt áttanulmányozni, azokra felké-
szülni. Az írásos anyag összeállítását, kiküldését
2013. 03.01.-ig a Gyulakeszi-, Kisapáti-, Rapos-
ka települések Körjegyzősége végezte.
2013.03.01.-től az önkormányzatok átszervezé-
se kapcsán új hivatal alapítására került sor. Fenti
időponttól megalakításra került a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal. Az új Hivatal tapolcai
székhellyel, Tapolca város-, Gyulakeszi-, és
Raposka települések működtetésében látja el fel-
adatait. A hivatalváltás nem okozott gondot sem
a lakosság, sem az önkormányzat ügymenetében.

A Hivatal munkatársai a jegyző irányításával és
aktív közreműködésével szakszerűen látják el
településünk sokrétű államigazgatási dolgait. Az
új Hivatal működtetése lényegesen kevesebb
költséggel jár településünknek, mint a körjegy-
zőségi szisztéma. A jelenlegi 1,4 millió Ft-os évi
hozzájárulás a régi felállásban 3,5 millió Ft-tal
terhelte önkormányzatunk költségvetését.

A képviselő-testületi ülések lakossági látoga-
tottsága továbbra is szerénynek mondható, mivel
azokon néhány fő jelenik meg. A lakosság infor-
mációt a település honlapján megjelenő önkor-
mányzati anyagból, a Teleházban gyűjtött kép-
viselő-testületi ülések írásos nyilvános anyagá-
ból, illetve a negyedévente megjelenő „Rapos-
kai visszhang” újságból szerezhet, továbbá a csü-
törtöki ügyfélfogadás is rendelkezésre áll e téren.

2010-2014 évekre vonatkozóan a képviselő-
testület közel 50 rendes, míg jó néhány alka-
lommal közös-, vagy rendkívüli ülést tartott.
Több alakalommal sor került képviselői megbe-
szélésre is, ha valamely téma azt igényelte. A 4
év során mintegy 150 határozat és közel 40 ren-
delet meghozatalára került sor.

Közmeghallgatást 4 alkalommal tartottunk. A
kötelező napirendi pontok ismertetésén túl a rész-
tevőknek módjukban állt a település és az
önkormányzat témaköreivel kapcsolatos kérdé-
seket, észrevételeket, javaslatokat tenni. A lakos-
sági részvétel a közmeghallgatásokon sem mond-
ható jelentősnek, azokon 10-20 fő vett részt alkal-
manként. A lakosság részéről tett észrevételek-
re, javaslatokra, kérdésekre a helyszínen minden
alkalommal a szükséges válaszok, illetve intéz-
kedések megtörténtek. Nyitott, feloldhatatlan
témakör egyetlen esetben sem jelentkezett.

Az önkormányzat működtetésében lévő Falu-
gondnoki Szolgálat vezetője az esedékes köz-
meghallgatások időpontjakor beszámolt az éves
végzett munkáról. A felmerült kérdésekre, illet-

ve felvetésekre a szükséges válaszok, intézke-
dések megtételre kerültek. Ezen időpontban a
falugondnok a végzett munkájáról a képviselő-
testület előtt is beszámolt, mely minden alka-
lommal elfogadásra került.

A klasszikus falugondnoki munka mellett a
Szolgálat vezetője végzi a falu-üzemeltetéssel
összefüggő egyéb munkákat is. A felettes ható-
ságok részéről a Szolgálat működését több alka-
lommal ellenőrizték, jelentőseb hiányosságokat
az ellenőrzések nem állapítottak meg, azok meg-
szüntetése folyamatosan megtörtént. A Falu-
gondnoki Szolgálat összetett feladatai eddig is,
és a jövőben is megkívánják a szorgalmas, kellő
alázattal, viselkedéssel és aktív hozzáállással tör-
ténő napi munkavégzést.

Az előzőekben említett üléseken túl polgár-
mesterként számos alkalommal képviseltem
településünket a különböző rendezvényeken, ese-
ményeken.

E témakörnél kívánom megemlíteni az önkor-
mányzat személyi állományát, akik munkája nél-
kül a település élete nehezen képzelhető el. Név
szerint: Petrétei Krisztina kultúros, Hoffmann
Ferencné hivatalsegéd és Borbély Balázs falu-
gondnok. Tevékenységüket az alkalomszerűen
munkába álló 1-2 fő közhasznú dolgozó segíti.
A munkatársak feladataikat a munkaköri leírás-
ban foglaltak alapján a polgármester utasításai
mellett végzik. A szorgalmas, odaadó munka
nyomon követhető a rendezvényeken, az épüle-
tek karbantartásán, a szállítási feladatokon, fűny-
írásokon, és még sorolhatnám a köz érdekében
végzett tevékenységüket.

Gazdálkodással, fejlesztéssel kapcsolatos tevé-
kenység értékelése:

A fejezet gondolatai összhangban vannak
önkormányzatunk 2010-2014. évig megvalósí-
tandó gazdasági programjával. >>>

Önkormányzati ciklus értékelése 2010-2014 közötti időszakban
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Folytatás az előző oldalról:

Egy kistelepülés önkormányzatának gazdál-
kodásával, és a fejlesztésekkel kapcsolatos dol-
gait nagymértékben meghatározza a jó és gyors
döntésekre képes képviselő-testület, az aktuáli-
san kiírt és elnyerhető pályázatok, valamint a ren-
delkezésre álló saját pénzügyi lehetőségek.

Az elmúlt 4 év során az éves költségvetésünk
főösszege folyamatosan csökkent a 2010. évi
37millió 359ezer Ft-ról 2014. évben 23millió
457ezer Ft-ra. A fenti tendencia takarékos fel-
adatellátást követelt meg tőlünk napi munkánk
során. Tevékenységünk elsődlegesen az önkor-
mányzat kötelezően ellátandó feladataira kon-
centrálódott, azon dolgainkat, melyeket önként
vállaltunk, folyamatosan leépítettük (iskolakez-
dési-, és bérlettámogatás, Bursa Alapítvány).

A kedvezőtlen hazai és nemzetközi pénzügyi
válság is erős ráhatással volt az elmúlt időszak-
ra.

A negatív jelenségek ellenére önkormányza-
tunknál a 4 éves ciklus időszaka alatt sikerült
megőrizni anyagi-pénzügyi egyensúlyunkat.
Vagyoni helyzetünk stabil, vagyonfelélés,
vagyonvesztés nem történt. Pénzügyi helyzetünk
rendezett, hitel felvételére nem volt szükség. 

Az előző pozitív tendenciához nagymértékben
hozzájárult az, hogy a Magyar Állam az önkor-
mányzatok hitelállományát átvállalta, így tele-
pülésünk is adósságkonszolidációs eljárásban
részesült. 2006. évben a kultúrház felújítására fel-
vett 10millió Ft-os hitelből 5millió Ft hiteltarto-
zásunkat az állam átvállalta, ami nagy segítséget
jelentett pénzügyeinket illetően.

A 2013.évi önkormányzati átszervezés is
pénzügyi nehézségeket okozott, amikoris önhi-
bánkon kívül alulfinanszírozott helyzetbe kerül-
tünk. A probléma orvoslására a Közös Önkor-
mányzati Hivatal irányításával pályázatot adtunk
be a Belügyminisztérium felé, melynek ered-
ményeként 2,2 millió Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesültünk, így sikerült kezelni
a felmerült pénzügyi nehézségeket. 

Az elmúlt 4 év gazdasági és polgármesteri
programját vizsgálva több elképzelés megvaló-
sításában nem, vagy csak részben sikerült előbb-
re jutni.

Nem tudtuk a ravatalozót és az állomási utat
felújítani, miután ezekre nem volt pályázat kiír-
va (javítási-állagmegőrzési munkákat végez-
tünk).

Nem sikerült a kultúrház tetőterének a beépí-
tése pályázat hiányában. Itt azonban a követke-
ző időszak megyei projektötleteibe sikerült
bejuttatnunk elképzeléseinket, melynek kapcsán
várható lesz ilyen tartalmú pályázat kiírása.

Hosszú évek pereskedése után rendeződött a
„lucernás” házhelyek ügye, ahol a legfelsőbb
döntést hozó kúria az önkormányzatnak adott
igazat. A telekhatárok visszaállításra és tartós
megjelölésre kerültek. A 4 telek további sorsa az
elkövetkezendő 5 éves önkormányzati ciklus fel-
adatai közé tartozik majd.

A „harangozó ház” továbbra is tároló, raktár,
garázs funkciókat tölt be, melynek jövőképét
újból át kell gondolni valamilyen pályázati ötlet
keretében. Csak így újulhat meg. Az ingatlanról
lekerült a kultúrház hitele miatt rátett jelzálog, így
egyszerűbbé válik a vele kapcsolatos bármilyen
elképzelés megvalósítása.

Előrelépés történt a „Hősök kertje”-nek fel-
újításában, miután a kiírt pályázatra a szükséges
dokumentációkat benyújtottuk, és arra 1millió
280ezer Ft előfinanszírozott pályázati pénzösz-

szeget nyertünk. A munkálatok folyamatban van-
nak, a várható átadás időpontja 2014. október 30.

A 4 év időszakának feladatai közé tartozott az
önkormányzat különböző ingatlanjainak esetle-
ges értékesítése. Az említett gazdasági nehézsé-
gek nem kedveztek az ingatlan értékesítésnek. A
felkínált 039/2 hrsz. „sársziget domb”-i erdőte-
rület, a közelében lévő 033/3 hrsz. 4 ha rét, és a
„harangozó ház” mögötti 075/22; és 075/23 hrsz.
szántó területekre volt ugyan érdeklődés, de az
elkészített értékbecslés és a felkínált vételár
között lévő lényeges árkülönbség nem tette lehe-
tővé az üzlet megkötését.

Sikerült viszont értékesíteni a falu bejáratánál
lévő 058/60 hrsz. ingatlant az értékbecslő szak-
véleményében meghatározott 3millió Ft áron. A
fenti összegből egy Husquarna önjáró fűnyíró
gépet vásároltunk 500ezer Ft értékben, a vissza-
maradó 2,5millió Ft bankszámlán került lekö-
tésre.

Sikerült kialakítanunk saját erőből egy térfi-
gyelő kamerarendszert, amely vélhetően jó
hatással van a település közbiztonságára. A jövő-
ben szükségessé válik a rendszer megbízhatósá-
gának felülvizsgálata, modernizálása, és a jog-
szabályi feltételekhez való igazítása.

Sikerült előbbre jutnunk, és jelenleg is folya-
matban van a külterületi építmények után járó
adófizetési kötelezettség felülvizsgálata. Az már
most megállapítható, hogy az intézkedések hatá-
sára jelentősen, közel 1millió Ft értékben nőtt az
előző évekhez képest a befizetett építményadó.

Az elmúlt, és az idei évben benyújtott pályá-
zatunkkal nyertünk a „Magyarország szeretlek”
országos rendezvényeken, melynek során hagyo-
mányőrző programokat valósítottunk meg össze-
sen 320ezer Ft értékben.

A nehézségek ellenére megállapítható, hogy
településünk önkormányzata eredményesen gaz-
dálkodott, és a 4 évre kitűzött feladatokat rész-
ben vagy teljes mértékben megvalósítottuk.

Pénzügyi helyzetünk állása 2014. szeptember
30-án: 

– Költségvetési számla: 1.691.384.-Ft (ebből
pályázati pénz 1.280.000.-Ft)

– Építményadó: 1.482.320.-Ft
– Iparűzési adó: 493.950.-Ft
– Kommunális adó: 384.775.-Ft
– Gépjármű adó: 331.340.-Ft
– Vízi-közmű számlán: 1.506.221.-Ft
– Bankszámlán lekötve: 2.500.000.-Ft.

Különböző társulásainkkal kapcsolatos tevé-
kenység értékelése:

a) Tapolca és környéke Többcélú Kistérségi
Társulás:

Az önkormányzati ciklus első felében a Tár-
sulás munkája nagy segítséget jelentett a 33 tag
önkormányzat részére. A gazdasági helyzet
negatív hatásai, az önkormányzati átszervezések
és a felállított Járási Hivatal együttes hatása az
utóbbi 1,5-2 évben a beszűkült lehetőségek, a
szervezeti átalakulás, és a vegetálás időszakát
hozta. A szervezet új neve: Tapolca-környéki
Önkormányzati Társulás. Székhelye és munka-
szervezete Lesenceistvánd településre tevődött át,
elnöke pedig Lesenceistvánd polgármestere Tóth
Csaba úr lett. A fentiek miatt Tapolca város kez-
deményezésével összhangban településünk
önkormányzata is jelezte kiválási szándékát
2015. január 1.-től a Társulásból. Ezt azért tehet-
jük meg, mivel semmi egyéb nem köt bennün-
ket oda, mint az orvosi ügyelet finanszírozása,
illetve a Nyárfa utcai irodaépület fenntartási költ-

ségeihez való hozzájárulás. Településünk minden
társulási formát Tapolca várossal old meg, így
indokolatlan a fenti Társulásban való maradá-
sunk.

b) „Lesencéktől a Balatonig” Kistérségi Fej-
lesztési Társulás:

A Társulásnak 2009. január 01-től vagyunk
tagja. Továbbra is 9 település önkormányzata
alkotja a tagságot, ami a különböző rendezvé-
nyeken, pályázatokon való egységes fellépés
lehetőségét biztosítja mindannyiunk számára. A
tagságért lakosságarányosan tagdíjat fizetünk. A
befolyt összegek pályázati önrészként szolgáltak,
illetve különböző kiadások fedezetét biztosítot-
ták. Évente több alkalommal taggyűlés megtar-
tására kerül sor. A napirendek a gazdálkodás és
az esedékes „Lesencéktől a Balatonig” Szüreti
Fesztivál témakörével foglalkoztak. 

Településünk 2012. évben volt a szüreti fesz-
tivál házigazdája, melyet profi módon szervezett
és bonyolított le. A 2014. évi XX. jubileumi
lesencefalui szüreti fesztiválon az előzőleg emlí-
tett munkát példaképül állították a jövőbeni fesz-
tivál-szervezők elé, amit Mészáros László elnök
úr egy elismerő oklevéllel is megerősített.

Az utóbbi időben megingott a Társulás egy-
sége, mivel Szigliget település jelezte, hogy
ugyan még fizeti a tagdíjat, de a közös fesztivá-
lokon nem kíván részt venni, mivel azokat önál-
lóan tartja meg településén.

A jövőkép meglátásom szerint nem tűnik biz-
tatónak. Vélhetően az elkövetkezendő időszak-
ban hamarosan választ kell adni a „hogyan
tovább?” kérdésre.

c) Intézményfenntartói Társulás:
Raposka község önkormányzata a különböző

ellátandó feladatainak nagy részét intézmények
hiányában Tapolca várossal társulási forma kere-
tein belül oldja meg: 

– óvodai-, bölcsődei ellátás;
– Gyermekjóléti Szolgálat;
– Családsegítő Szolgálat;
– idősek nappali ellátása;
– hajléktalanok átmeneti ellátása;
– házi segítségnyújtás;
– étkeztetés.
Az iskolákkal kapcsolatos társulási forma

2013. évben megszűnt, mivel azt átvette a Kle-
belsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. 

Társulás formájában kerül megoldásra a védő-
női szolgálat ellátása Szigliget, Badacsonytör-
demic, Hegymagas településekkel közösen.

A falugondnoki szolgálat önálló fenntartásban
működik.

A társulásokkal kapcsolatos együttműködések
szabályozottak, velük kapcsolatban problémák
nem merültek fel, a feladatok ellátása folyama-
tos. Az elvégzett munka az évente megtartandó
üléseken kerül értékelésre, melyeken képvisel-
tetjük településünket.

d) Bursa Hungarica Alapítvány:
2013. évben a takarékosság jegyében meg-

szüntettük az önként vállalt tagságunkat, így e
téren kiadásaink nem keletkeznek.

e) Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
2013.03.01-től önkormányzati átszervezések

miatt Tapolca város, Gyulakeszi, Raposka tele-
pülések Közös Önkormányzati Hivatalt alapí-
tottak tapolcai székhellyel. A települések szak-
irányú feladatait a jegyző vezetésével a mintegy



60 fős apparátus látja el. A Hivatal önálló költ-
ségvetéssel rendelkezik, melynek a fenntartásá-
hoz a települések lakosságszám arányosan járul-
nak hozzá. A közös hivatal működtetése miatt
több együttes képviselő-testületi ülés megtartá-
sa szükséges az ügymenet biztosítása miatt. Az
új közös hivatal alapításával településünket vél-
hetően már nem érintik az elkövetkezendő idő-
szakban várható esetleges önkormányzati átszer-
vezések, ami még nagyobb létszámú csoporto-
sulások kialakítását vetítik előre. Az új hivatal-
ba való integrálódásunk zavartalan, az ügyek
intézése folyamatos és szakszerű.

f) Egyéb társulások:
– A Bakonykarszt Zrt-ben részvényesek

vagyunk. A víz-,és szennyvíz kezeléssel kapcso-
latos feladatainkat a fenti társulás látja el a meg-
kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.
Az ivóvízzel kapcsolatos vagyonelemek jogsza-
bály alapján az elmúlt időszakban visszaadásra
kerültek az önkormányzatoknak, a szennyvízke-
zelési rendszer pedig mindig is Raposka és Hegy-
magas községek tulajdonát képezte. 

– Tagjai vagyunk még az Észak-Balatoni Hul-
ladéklerakó Társulásnak 158 településsel együtt. 

Rendezvényekkel, partnerséggel kapcsolatos
értékelés:

Rendezvényeink az éves rendezvényprog-
ramban elfogadottak szerint kerültek megtartás-
ra. Alaphelyzetben az évek során a rendezvények
ismétlődtek, de újak is kerültek be, illetve volt,
ami megszűnt. Az évet a Vince-napi rendezvén-
nyel kezdjük, majd folytatódik a farsang, nőnap,
március 15.-i megemlékezés, Szent György-
hegyi Napok, Ivó-nap, Falunap, „Itthon vagy -
Magyarország szeretlek” nap, búcsú, halloween,
mikulás, idősek karácsonya, forraltbor party, és
a sort a szilveszteri rendezvény zárja. Úgy gon-
dolom, egy ekkora kistelepülés bőséges lehető-
séget kínál a programok tekintetében polgárai
számára. A rendezvények pénzügyi feltételei
minden alkalommal biztosítottak voltak. A kul-
túros munkatárs tevékenységének köszönhetően
jól összefogott kulturális csoportok működnek,
melyek mind a helyi, mind a szomszéd telepü-
lések rendezvényein sikeresen szerepelnek beta-
nult műsorszámaikkal.

A partnerkapcsolatot illetően továbbra is kivá-
ló a németországi Ebenheim településsel ápolt
viszonyunk. Az egymás településeire történő
látogatások kölcsönösek, barátiak. Legutóbb 25
fővel német barátaink látogattak el 2014. évben
a „Bazaltorgona” Falunapi rendezvényünkre.
2013. évben 16 fővel a raposkaiak látogattak
Ebenheimbe. A kapcsolatok kulturális jellegűek,
egymás jobb megismerését segítik úgy az önkor-

mányzatok, mint a polgárok tekintetében.
A 2009. évtől az erdélyi Székelykál telepü-

léssel elindult néhány találkozás valószínű a
végét is jelenti ennek a barátságnak. 

Erdélyi barátaink voltak nálunk 2010; 2011.
években a Szent György-hegyi Napokon, azóta
nem jelentkeztek. 

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt 4 éves önkormányzati ciklus mun-

kájáról az előzőekben megfogalmazottak szerint
kívántam képet adni, mellőzve a teljes részle-
tességet. Természetesen még tovább lehetne foly-
tatni és bővíteni a különböző felsorolásokat, ese-
ményeket, számokat, azonban úgy gondolom,
hogy ez nem szükséges. Azt hiszem, hogy az
elmondottak tükrözik tevékenységünket.

Itt szeretném megköszönni képviselő-társa-
imnak és az önkormányzat alkalmazottainak az
elmúlt 4 évben végzett odaadó munkáját. Itt mon-
dok köszönetet a Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének és munkatársainak a településünk
érdekében kifejtett munkájáért. 

Természetesen köszönet illeti meg mindazon
polgárainkat, akik bármilyen formában segítet-
ték a falu közösségi életét, tevőlegesen is részt
vettek abban.

Tisztelettel:  Bolla Albert
polgármester

Először köszönetet mondok a település azon
polgárainak, akik vették a fáradságot és elmen-
tek szavazni. Ugyancsak köszönet illeti meg a
Választási Bizottság elnökének és tagjainak az
önkormányzati választás kapcsán kifejtett mun-
kájukat.

Köszönetemet fejezem ki minden képviselő-
jelöltnek azért, hogy vállalták a megmérettetést,
és lehetőséget adtak a szavazásra jogosultaknak
a választásra.

A 2014. október 12-én tartott önkormányzati
választáson a választásra jogosult 206 fő közül
107 fő élt szavazati jogával, ami 52 %-os rész-
vételt jelent.

Polgármester választás eredménye:
I. Bolla Albert Antal (független jelölt)                 

96 szavazat
Képviselő választás eredménye:
I. Barka Ernőné (független jelölt)                         

55 szavazat
II. Fórika László (független jelölt)                         

54 szavazat
III. Hoffman Szilvia Veronika (független jelölt)

51 szavazat
IV. Varga József (független jelölt)                           

50 szavazat
V. Borbély Balázs (független jelölt)                       

49 szavazat

VI. Czanka Lajosné (független jelölt)                      
34 szavazat

VII. Rudolf Mária (független jelölt)                          
14 szavazat

A 2014-2019 közötti 5 éves önkormányzati
ciklus képviselő-testületének tagjai:

Polgármester: Bolla Albert Antal
Alpolgármester: Varga József
Képviselők: Barka Ernőné

Fórika László
Hoffman Szilvia

Raposka Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2004. január 1-i hatállyal beve-
zette az építményadót. A rendelet a helyben
szokásos módon kihirdetésre került.

2013. március 1-től Raposka Község Önkor-
mányzatának adó ügyeivel kapcsolatos hatósá-
gi feladatokat a Tapolcai Közös Önkormányza-
ti Hivatal látja el. 

Az építmények adóztatásának szabályait a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és a
helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkor-
mányzati rendelet tartalmazza. A rendelet sza-
bályozza a külterületi lakás és nem lakás céljá-
ra szolgáló építmények adóztatását.

Tekintve a költségvetés ismert tételeit, szem
előtt tartva az „igazságos és arányos” közteher-
viselés alapelveit, és figyelembe véve az önkor-
mányzati gazdálkodás stabilitását Raposka Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
5/2014. (II.11.) határozatával elrendelte az
önkormányzat illetékességi területén található
építmények és a kapcsolódó adóbevallások
kötelező ellenőrzését az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 89. § (1) d) pontja alap-
ján.    >>>
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Tájékoztató
Önkormányzati Választás 2014. október 12.

Tájékoztató



„A barátság nem mérhető másban, mint emlé-
kekben, nevetésben, békében és szeretetben”
(Stuart és Linda Mac Farlane – idézet)

„De jó volt!” Mármint a július 26-i Falunap -
nekem legalábbis mindenki ezt mondta. Kedé-
lyes hangulat jellemezte a rendezvényt. Nem
esett az eső egészen a bálig, és nem voltak szú-
nyogok sem. Finom volt és bőséges a hagyo-
mányos lángos és a pörkölt, jó volt a zene. Mi
kell még a szórakozáshoz?

A reggelt, mint mindig tornával és focival indí-
tottuk. A szomszéd települések és Raposka, vala-
mint Ebenheim csapata mérkőzött meg egy-
mással. Felnőtt kategóriában Kisapáti, míg gyer-
mek kategóriában Raposka csapata nyert. A pálya
mögött közben gyűltek a traktorok a kiállításra.

Délután a hivatalos köszöntők és díjak átadá-
sa után a színpadi produkciók következtek.

Miben volt mégis más az idén a Falunap?
Abban, hogy a község bevállalós férfi lakói egy
különleges, felejthetetlen műsorral leptek meg
minket, a lányok pedig tánc helyett múltidéző
divatbemutatót tartottak. A műsort színesítette

még gyermekeink táncbemutatója, vendég elő-
adóként pedig a lesencetomaji „Rázd meg
magad” tánccsoport, és Mikola Nikolett hastán-

cos szórakoztatta a lelkes közönséget. 
A rendezvényre a német testvértelpülésről,

Ebenheimből is érkeztek vendégek, akik megis-
mertettek a raposkai gyerekekkel
egy különleges festési technikát,
és készítettek nekik divatos fonott
karkötőket. 

A kulturális műsor zárásaként a
falu Májusfáját is kitáncoltuk
hagyományos módon. Az estet bál
zárta.

A rendezvény ideje alatt kötés-
horgolás kiállítást tekinthettek
meg a látogatók, mely a kultúrház
nagytermében volt látható. A gyö-
nyörű munkákat Illés Frigyesné,
Rudolf Mária és Sümegi Istvánné
készítette. 

Úgy gondolom, hogy akik
jelenlétükkel megtisztelték eme
napot, sok pozitív élménnyel gaz-
dagodtak. Szeretném megköszön-
ni minden szereplőnek és a hát-
térben dolgozóknak a segítségét,
hisz ez a nap nevetésben, békében
telt sok emlékkel.  P. K.

4
Folytatás az előző oldalról:

Az önkormányzati adóhatóság adóigazgatási
eljárás keretében az egyes adókötelezettségek tel-
jesítésére irányuló – adózó által benyújtott beval-
láson, ill. helyszíni szemlén alapuló – ellenőrzés-
sel állapította meg az adókötelezettség teljesítését.

Az új adóalanyok esetében az adóhatóság az 5
éves elévülési határidőn belül – méltányosság alap-
elvét gyakorolva – 2 évre visszamenőleg vetette ki
az építményadót, és ezen időszakra szintén a mél-
tányosság alapelvét gyakorolva adóbírságot, mu-
lasztási bírságot, késedelmi pótlékot nem állapított
meg szankcióként. Ez utóbbi gyakorlatot alkalmazta
a már adóbevallással rendelkező, de nagyobb alap-
területet bevalló adózókkal szemben is. 

Mivel az ellenőrzés még nem zárult le minden
adózó esetében – vannak folyamatban lévő ügyek
–, ezért az ellenőrzés mutató számai még vál-
tozhatnak. 

Várhatóan év végéig lesznek végleges adatok
– a Képviselő-testület által elrendelt ellenőrzés
eredményeiről –, amelyet 2014. évről szóló
beszámolóban az adóhatóság nyilvánosságra hoz.

Tapolca, 2014. október 9. Ughy Jenőné 
jegyző

Új adóalany
Felülvizsgált régi

adóalany
Összesen

Felderítés/felhívás 1.
körben (fő) *

87 127 214

Felderítés/felhívás 2.
körben (fő)

9 5 14

Beérkezett bevallás
(db)

75 114 189

Folyamatban lévő el-
járás (db)

12 13 25

Új adóztatott alapte-
rület (m2)

1.501 523 2.024

Várható adóbevétel
(Ft)

2.176.450 758.350 2.934.800

Az ellenőrzés eredményeként az adóhatóság 214 fő adózó esetében
vizsgálta az adókötelezettség teljesítését az alábbi táblázatban

közölt megoszlásban:

*Az adatok a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének adónyilvántartásából szár-
maznak.

Falunap
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„Könnyebb egy színdarabról véleményt alkot-
ni a színházi premieren, mint a fűszerek ele-
gendőségéről a disznó feldolgozásánál. Kár,
hogy nincs mindennap disznóölés, amikor a fér-
fiak megmutathatnák a nőknek, hogy ehhez az
egyhez, az egyetlen egyhez a véletlen kedvezé-
séből sokkal jobban értenek. mint a nők.”
(Krúdy Gyula)

Ezekkel a gondolatokkal emlékezünk meg a
2014. szeptember 27.-én megtartott rendezvény-
ről, mely az „Itthon vagy - Magyarország szeret-
lek!” pályázaton elnyert támogatásból valósult
meg. A program hagyományos disznóvágás volt,
melyen a falu apraja-nagyja is részt vehetett.
Ügyes kezű böllér és segítői, valamint a szorgos
falubeli asszonyok gondoskodtak a nap fősze-
replőjéről, akinek bizton állíthatjuk, hogy jól befű-
töttek. Kíváncsi gyerekek élhették át az élményt,
melyet szinte valamennyien mi felnőttek is meg-
éltünk gyermekkorunkban. A jó hangulatú és szor-
gos délelőtt meghozta gyümölcsét, késő délután-
ra elkészült a csodálatos disznótoros lakoma,
melyre szép számmal megjelentek a tisztelt ven-
dégek. A falu elöljárója, Bolla Albert Polgármester
Úr volt a fő kóstoló, aki a program egyik fő szer-
vezője is volt egyben. A vacsora a raposkai Kul-
túrházban került megrendezésre, ahol mindenki

jóízűen kóstolhatta meg az istenien finom sült hur-
kát, kolbászt és az ilyenkor elmaradhatatlan toros
káposztát is. Az egész napos program kiegészült
egy különlegességgel is, a rendezvényre látoga-
tók megcsodálhatták Illés Frigyesné, Rudolf
Mária és Sümegi Istvánné kézzel kötött-horgolt
remekműveit, melyek a kultúrházban kerültek
kiállításra.A rendezvény méltó befejezéseként a
falubeliek közös tűzgyújtásra sereglettek össze a
játszótér melletti zöld fövenyen. A leszálló est, a

régmúlt idők felidézése és a családias hangulatú
nótázgatás során egy pillanatra megállt az idő, és
az itt élők szíve egyszerre dobbant…

Köszönetet mondunk id. Barka Ernő, id. Barka
Imre, Nagy Sándor, ifj. Barka Imre, Barka Gábor
és Peszleg Róbert, Simonné Annuska, Barkáné
Magdi, Szentgyörgyiné Panni néni, Jelenszkyné
Kati néni helyi lakosoknak a rendezvényen tanú-
sított lelkes, odaadó munkájukért. 

Kovácsné Ottó Krisztina

Sok raposkai „disznót győzött”!

Az idei évben huszadik alakalommal került
megrendezésre a „Lesencéktől a Balatonig”
Szüreti Fesztivál. A házigazda szerepet Lesen-
cefalu vállalta magára. 

Raposkáról most is sokan vonultak fel.
Kisebb-nagyobb traktorokkal és autókkal indult
a menet Piros-cseren keresztül a végállomásig.

Az idén is baleset nélkül értünk célba, jó han-
gulatban, borozgatva, dalolva. Három tánccso-
porttal képviseltette magát a falu. A gyerekek
magyar táncot adtak elő modern feldolgozásban,
az asszonyok a spanyol és a kán-kán egyvele-
gével szórakoztatták a nézőket. A fiúk a has-
tánccal léptek színpadra, melynek itt is fergete-
ges sikere volt. Csak így tovább, fiúk! Reméljük,
jövőre ismét felvonulhatunk a nagy múltú szü-
reti fesztiválon.

Rudolf Mária

„Lesencéktől a Balatonig” Szüreti Fesztivál

Száz esztendővel ezelőtt szerte a régi Magyar-
ország minden tájékán, s így itt a nyugati Bala-
ton-felvidéken is, komor időket éltek az akkori
felnőtt korosztályok. A kontinenseket átívelő
Nagy háború, a később első világháború nevet
kapott világégés, lassan a negyedik hónapjába
fordult. A hadseregeiket háborúba indító európai
uralkodók úgy gondolták 1914. július-augusztus
fordulóján, hogy az őszi levélhullás idejére haza-
térnek a katonák, mégpedig győztesen. Ám a
hadiesemények e várakozást hamarosan és ala-
posan szertefoszlatták, s a világháború közeli
befejezhetőségének reménye egyre távolabbinak
tűnt.

Az osztrák-magyar haderő hadseregei és
seregcsoportjai e száz évvel ezelőtti hetekben a
szerb harctéren, illetve a galíciai harcmezőkön

vívták vad csatáikat a szerb király és az orosz cár
kemény ellenfélnek bizonyult csapatai ellenében.
S ugyanezekben a hetekben itt Raposkán szo-
katlan idők jártak. A három és fél évvel korábbi
népszámlálás adatai szerint bár 360 lelkes volt a
község, de 1914 őszén a falu társadalmából gya-
korlatilag teljes egészében hiányzott a felnőtt fér-
filakosság. A Szerbiának küldött nyári hadüze-
netkor itt is megkapták a mozgósítási és bevo-
nulási parancsot a korábban katonáskodott
huszonéves tartalékosok, akik pedig éppen a
katonaidejüket töltötték valahol szerte-szét az
Osztrák-Magyar Monarchiában − Pilsentől Sza-
rajevóig, vagy Komáromtól Karánsebesig −, azo-
kat a katonavonatok már egyenesen vitték a déli
és az északi harctérre. A háború mohón emész-
tette e fiatal korosztályokat, így hamarosan szük-

ség lett a jóval fiatalabbakra, de a már éltesebb
korosztályokra is. Így a behívások köre, lassan
de megállíthatatlan módon kiterjedt egészen az
1878-ban születettekre, de idővel az 1900-as szü-
letésű legényekre is. 

A raposkai katonák közös, vagy honvéd gya-
logosként, tüzérként és a műszaki csapatok köz-
vitézeiként ott küzdöttek a szerb és orosz harc-
tértől az albán fronton át az itáliai harcmezőkig.
Négy év harcai után Adorján Ferenctől Varga
Lajosig, huszonnégyőjüket aztán hiába várták
vissza az itthonmaradottak. Hősi halált haltak
királyért, császárért, hazáért, Magyarországért.
Háborúba indulásuk centenáriumán e néhány sor
legyen tisztelgés hamar véget ért életük emléke
felett. Hangodi László 

történész-muzeológus, Tapolca

1914-2014 – E falu katonái voltak…



Önkormányzati Iroda: Raposka, Fő u. 51. szám alatt:
Bolla Albert polgármester (tel: 06/30/677-9844) 
polgarmester@raposka.hu
minden hét csütörtökön 10.00-12.00

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője:
minden hét csütörtökön 8.30-11.30

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/511-150
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-16.00, Szerda: 8.00-12.00, 
13.00-17.00, Csütörtök: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00
Jegyző: Ughy Jenőné
Ügyfélfogadás: minden páros hét hétfőjén 14.00-16.00 
(Tapolca, Hősök tere 15.)

Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel: 87/511-400
Okmányiroda:

Ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12.00-17.00 óráig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8.00-16.00 óráig; Csütörtök: 8.00-16.00 
óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig

Borbély Balázs falugondnok tel: 06-20/342-9696
Hivatalsegéd: Hoffman Ferencné tel: 06-30/298-9990
Petrétei Krisztina kultúros tel:06-30/311-5750
Teleház: Honlap: www.raposka.hu; e-mail: pmhiv.telehaz@raposka.hu

tel: 87/510-458, 06-20/396-4576, nyitva: K-Sz-P: 13-19 óráig; 
Cs: 10-18 óráig; Szo: 13-18 óráig; V-H: szünnap

Önkormányzati iroda: tel: 87/413-566
Orvosi rendelés: Dr. Karasszon Diána tel: 06-30/620-3298

Hétfő: 10-11 óráig; csütörtök: 14-15 óráig
Mentők: 104, 87/410-004; Rendőrség: 107, 87/412-322; 

Tűzoltóság: 105, 87/510-352
Központi orvosi ügyelet, Tapolca Kórház: Tel: 88/412-104

Orvosi ügyelet helye: Tapolca Ady E. u. 1-3.(a kórház udvarán 
található épület)
Ügyeleti idő: hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon: 24 órán keresztül 
Járó beteg szakrendelésre időpontot minden nap 10.00-14.00 óráig 
lehet kérni a 87/511-082-es és 87/511-092-es telefonszámon. 

Felnőtt fogászat: 
Dr. Szőllősi Zsolt. Tapolca, Május 1.u. 8. Tel.: 06/87/321-448
Rendelési idő: hétfő, kedd: 11-17 óra; szerda: 8-14 óra; 
csütörtök: 12-18 óra; péntek: 7-13 óra

Gyermekfogászat: Dr. Csóka Cecília
Tapolca, Alkotmány u.5. Tel.: 06/87/322-042
Rendelési idő: hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 10-16 óra, péntek: 7-13 óra

Megjelenik 120 példányban.
Felelős kiadó: Bolla Albert. 

Kiadó: Raposka Község Önkormányzata
Szerkesztette: Petrétei Krisztina

ISSN 2063-2576
Nyomdai munkák:

Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Rejtvény

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek •

Tapolcán a „Belvárosi rehabilitációs prog-
ram” keretében megépített, vagy felújított léte-
sítmények a rejtvényben.

Vízszintes:
1. Felújított létesítmény Tapolcán; 14. régi
cukorka; 15. kellék; 16. meztelen női test; 17. nél-
kül (orosz); 18. ritka férfinév; 20. elő- ellentéte;
21. nemzetközi szervezet; 23. női név; 24. lak;
27. parkos terület; 29. Gépjármű-
vezetői Képesítési Igazolvány;
31. Maros megyei község; 32.
szintetikus anyag; 34. napszak;
36. kicsi; 38. fa része; 40. gyógy-
gomba fajta; 43. levegő (görög);
44. omladék; 45. kutyák hallás-
vizsgálati tesztje; 46. Nyíregyhá-
za részének lakója; 48. vagy
(angol); 49. érzékszerv; 50. lazít;
52. szerencsejáték; 53. függ. 12.
folytatása; 55. igyekszik; 56. iro-
dalmi mű; 58. igevégződés; 59.
vág; 60. igekötő; 61. orosz repü-
lőgép típus; 62. fogadalom; 66.
helyeslés; 68. áll alatti zsírpárna;
70. rágcsáló állat; 71. égitest.

Függőleges:
2. értesítést megküldi; 3. szigorlat;
4. mutatószó; 5. honosítási okira-
tot igénylő kártya; 6. teherszállí-
tó vízi jármű; 7. égtáj; 8. SZS; 9.
szentkép; 10. felújított létesít-
mény Tapolcán; 11. rőtvad; 12.
új létesítmény Tapolcán (1.); 13.
hibáztat; 17. felújított létesít-
mény Tapolcán; 19. igekötő; 20.
szavazatgyűjtő edény; 22. Zwack
borcímkéken levő nyúlfigura; 25.
latin kettős betű; 26. ősidőbeli; 28.

emelvény; 30. IES; 33. ... Diána sportlövő; 35.
össze-vissza járkál; 37. szónoklattan; 39. kuko-
ricatároló; 41. Veszprém m.-i község; 42. erdő-
gazdasági gép; 47. földtörténeti harmadkorból
való kovakő; 49. hegy Szlovákiában; 51. nagy-
város Belgiumban; 54. te tulajdonod; 57. kiin-
dulópont; 63. gyerünk (angol); 64. bosszúságot
kifejező szó; 65. Morze jel; 67. asszonynév
képző; 69. kémiai elem.

Beküldendő a vízszintes 1; 53; és a függőleges
10; 12; 17. sz. sorok megfejtése a Teleház 8300
Raposka, Fő u. 51. sz. alatti címre, vagy ugyan-
ott személyesen is leadható. 
Beküldési határidő: 2014. dec. 05.
Nyertes díja: könyvutalány
Előző rejtvény nyertese: Göllei Béla Hegymagas
Rejtvényt készítette: 
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