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I. BEVEZETŐ 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kedves Vendégeink! 

 

Rezi község lakossága ismételten, hatodik alkalommal bizalmat szavazott 

nekem a 2014. október 12-i önkormányzati választáson. A választóim kitüntető 

bizalmát először is tisztelettel megköszönöm, kérem, hogy továbbra is álljanak 

mellém és a megválasztott Képviselő-testület régi és új tagjai mellé és segítsék 

munkánkat. 

 

Polgármesteri tisztségem előző ciklusaiban sikerült olyan eredményeket 

elérnünk a nehéz gazdasági helyzet ellenére, ami községünk fejlődését továbbra 

is biztosította. A Művelődési Ház, a Védőnői rendelő és gyógyszertár, a hivatal 

hőszigetelése, a piac kialakítása, a sportpálya fejlesztése, a temető kapujának 

elkészítése, az óvodakert és az óvodai tálalókonyha felújítása, a zártkerti utak 

folyamatos karbantartása, a Rezi Vár Tanösvény megépítése, új tanyagondnoki 

autó beszerzése, a művelődési ház székeinek felújítása mind-mind lakosságunk 

érdekében történt. A Rezi Várbarátok Köre Egyesülettel való jó együttműködés 

a Laky Demeter Turistaház megépítését és azóta is tartó további fejlesztését 

eredményezi. Az előző évek pályázataival valósult meg a Tankert és Közösségi 

gyümölcsfeldolgozó is. 

 

A programom továbbra sem új, hanem az előző ciklusok munkájának a 

folytatása. Elsődlegesnek tartom a lakosság jó közérzetének biztosítása 

érdekében a községünk további fejlesztését, melyhez rendkívül sokrétű feladatot 

kell ellátni nemcsak nekem, hanem a képviselőknek, az Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőinek, az intézmények alkalmazottainak is. 

 

A most kezdődő új ciklus töretlen folytatása kell, hogy legyen a megkezdett 

munkánknak, a kistelepülések Önkormányzatainak életben maradásáért továbbra 

is küzdeni kell.  

 

A következő öt év sem lesz könnyű. A születő új jogszabályok, az új jogi 

környezet, a remélhetőleg kiírt változatos pályázati lehetőségek sokrétű és 

bonyolult feladatot fognak jelenteni.  

 

Községünk további fejlesztése érdekében a felettes szerveket megkeresésük 

esetén fejlesztési elképzeléseinkről folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

Kiemelt feladatnak tekintem községünk lakosságmegtartó erejének növelését. 

 

 



II. SZERVEZETI ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉS 

 
Képviselő-testület 

 

Településünk működése, működtetése, fejlesztése az Önkormányzat fontos 

feladata. A polgármester feladata a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása. 

A Képviselő-testület tagjainak felelőssége nagy. Korrekt, bizalomra épülő 

emberi kapcsolatokat kívánok továbbra is fenntartani a Képviselő-testület 

tagjaival. Polgármesterként az SZMSZ-nek megfelelően egy alpolgármester 

megválasztását javaslom, és egy bizottság az Ügyrendi Bizottság felállítására 

teszek javaslatot. 

 

 

Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége 

 

A közigazgatás átszervezése miatt a Rezi Polgármesteri Hivatal a Karmacsi 

Közös Önkormányzati Hivatal teljes hatáskörű kirendeltségeként működik 

tovább. A Járási Hivatalok és Kormányablakok kialakításával több hatáskör 

elvonására került sor. Mindennek ellenére továbbra is fontosnak tartom az 

ügyfelek ügyeinek minél gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb intézését. A jó 

kapcsolat fenntartása, az ügyintézők szoros együttműködése az ügyfelek 

érdekében célunk a következő években is. Célunk továbbá valamennyi 

közigazgatási szervvel a barátságos, községünk fejlődését segítő kapcsolat 

kialakítása.  

 

Továbbra is a legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, 

korrekt, udvarias kiszolgálása. Ennek érdekében a teendőink:  

- a köztisztviselők naprakész ismereteinek biztosítása, (szakmai 

rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvétellel) 

 

Az önkormányzatunk köztisztviselőinek száma 4 fő, közalkalmazottainak száma 

9, az óvoda alkalmazottainak száma 4 fő. Ez a létszám olyan minimális, hogy 

betegség esetén a feladat ellátást veszélyezteti. Változtatni azonban nincs 

lehetőség, mivel az Önkormányzat költségvetése nem biztosít fedezetet nagyobb 

létszám foglalkoztatására. Ez idáig, és úgy vélem a következő években is a 

közcélú munkások bevonásával tudjuk orvosolni ezt a problémát. 

 

III. MUNKANÉLKÜLISÉG HELYZETE ÉS KEZELÉSE 
 

Sajnos a munkanélküliség Rezi községet is érinti. A következő ciklusban is 

folytatnunk kell  a közfoglalkoztatást, és ennek keretében törekednünk kell a 

hatékonyabb munkavégzésre.  Segítenünk kell az önálló munkahely-keresést, az 

eredményes munkavállalást és ezzel a munkanélküliek számának csökkentését. 



Figyelmet kell fordítani a gyermekeiket egyedül nevelő szülők 

foglalkoztatására, életkörülményeik segítésére.   

 

Önkormányzati szinten törekednünk kell arra, hogy vállalkozásbarát politikával 

ösztönözzük a lakosságot vállalkozás indítására, munkahelyek létesítésére, 

munkanélküliek foglalkoztatására. Fontos feladatomnak tekintem szociális 

szövetkezet megalakítását, a helyi termelői piac működtetését.  

 

Nagy gondot kell fordítanunk a munkából kikerült személyek gondozására, hogy 

képesek legyenek maguk is tenni azért, hogy ismét foglalkoztathatók legyenek. 

 

 

IV. IDŐSEK GONDOZÁSA 

 

Továbbra is célunk, hogy a településünkön élő idősek ne érezzék azt, hogy 

magukra maradtak. Oda kell figyelni főleg azokra az idősekre, akik egyedül 

élnek. Továbbra is működtetni kell a koruknak megfelelő szociális ellátásokat, a 

házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a tanyagondnoki szolgálatot. Ezen 

ellátások igénybevételével biztosítható az idős emberek gondozása. A Nyugdíjas 

Klub működése lehetőséget ad a szabadidő eltöltéséhez, és az emberi 

kapcsolatok ápolásához. Támogatni fogjuk tevékenységüket. 

 

 

V. FIATALOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA 

 

A népesség statisztikai adatokból örömmel állapítottam meg, hogy 

településünkön az országos átlaghoz képest nagyobb a fiatalok száma. A fiatalok 

jelentik a jövőt, ezért minden területen be kell vonni őket a közösségi életbe. 

Lehetőséget kell teremteni számukra is a szabadidő helyben való hasznos 

eltöltésére.  

 

Ennek érdekében továbbra is fontosnak tartom a közművelődési feladatok 

ellátását, főállású művelődésszervező foglalkoztatását. Továbbra is meg kell 

oldani a művelődési ház nyitva tartását, a felszerelések bővítését, a számítógép 

park működését. Az Ifjúsági Egyesület, a Sportegyesület működését továbbra is 

fontosnak tartom. 

 

A fiatalok segítése érdekében Önkormányzatunk részt vesz a Bursa Hungarica 

felsőoktatási pályázati rendszerben, melynek keretében a felsőoktatásban tanuló 

Rezi diákokat támogatja Önkormányzatunk. Részt veszünk a hátrányos helyzetű 

diákok Arany János ösztöndíjrendszerében. Célunk, hogy a következő években 

is biztosítani tudjuk ezeket a támogatásokat a Rezi fiatalok részére.  

 



VI. ISKOLA – ÓVODA 
 

A Képviselő-testület intézmények átszervezésére vonatkozó nagyon fájdalmas 

korábbi döntéseit sikerült a község érdekében az előző ciklusban korrigálni, 

sikerült a Rezi Óvodát önálló intézményként 2012. szeptember 1-től az 

intézményfenntartó társulásból való kilépéssel megalapítani, valamint minden 

gazdasági nehézség ellenére az egyházi működtetésbe adott iskolánkat 

településünknek megtartani. Ez a két intézmény az, ami a községünk jövőjét 

megalapozza, és ez a két intézmény az, ami szükségessé teszi a Képviselő-

testületünk község lakosságszámának növelése érdekében tett intézkedéseit. 

 

Célunk továbbra is az intézmények helyben tartása, esetlegesen a jogszabályok 

és a pénzügyi finanszírozás kedvező változásával ezek helyzetének javítása.  

 

A következő években is nagy hangsúly kell fektetni az intézményekben folyó 

szakmai munka minőségének javítására, az oktatási eszközök fejlesztésére, az 

épület folyamatos karbantartására. A gyermek létszám megtartása, esetleges 

növelése csak színvonalas oktatással lehetséges. Az elért eredményeket pedig 

közzé kell tenni, hogy mindenki tudomást szerezzen róla.   

 

Az iskola-óvoda épület korszerűsítése is célunk, ehhez azonban meg kell találni 

a megfelelő pályázati forrást. Bízunk abban, hogy a napelemes rendszer 

kiépítésére benyújtott pályázatunk eredményes lesz, valamint az oktató-nevelő 

intézmények hőszigetelésére lesznek olyan pályázatok melyen mi is részt tudunk 

venni. 

 

VII. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

 
A 2014-2019-ig terjedő időszak fejlesztési elképzeléseinek megvalósíthatóságát 

az Európai Uniós és a központi szervek által a jövőben kiírt pályázati 

lehetőségei nagyon meghatározzák. A pályázati lehetőségekben való részvétel  

azonban további fejlődésünk alapja. 

 

Szem előtt kell tartanunk községünk rendezési tervének felülvizsgálatát, mely a 

következő ciklus egyik fontos feladatát fogja képezni. 

 

Elsődleges,  megvalósítás előtt álló célunk az építési engedélyezési eljárás alatt 

álló sportcsarnok megépítése. 

 

A Zala Megyei Önkormányzatnak megküldött fejlesztési elképzeléseink nagyon 

sokrétűek. Az iskola, óvoda, az orvosi rendelő és szolgálati lakás, valamint a 

konyha komplett felújításának szükségessége nem lehet kérdés. A Művelődési 



Ház világításkorszerűsítése, a vizesblokkjának, és udvarának felújítása, 

belterületi járdák karbantartása, a kerékpárút, esőbeállók és kerékpártárolók  

építése is fontos cél.  

 

A helyi műemlék és turisztikai értékek megőrzése: a Rezi vár mint műemlék 

önkormányzati üzemeltetésbe való átvétele, a kőkeresztek, a műemlékpince 

pályázati forrásból való felújítása is elképzeléseink között szerepel. 

 

A megépített helyi piac területének további fejlesztését is biztosítanunk kell.  

 

Meg kell említenünk a község ivóvízhálózatának helyzetét. Az ivóvízhálózat 

nem önkormányzati tulajdon, azonban minden hatóság felé jeleznünk kell a 

teljes felújítás szükségességét az egészséges ivóvízvételi lehetőség érdekében. 

 

Több esetben és több hatóság felé jeleztük a Keszthely-Rezi bekötő út 

balesetveszélyes állapotát. Az út felújításának fontossága szintén nem lehet 

kérdéses, annak kezdeményezését szem előtt tartjuk. 

 

Külön figyelmet fordítunk Rezi község jelenleg készülő környezetvédelmi 

programjának végrehajtására. Községünk egészséges környezetének 

megőrzésére.  

 

Nem utolsósorban, de meg kell említenünk az önkormányzat köztisztviselőivel, 

közalkalmazottaival valamint alkalmazottaival való jó együttműködés 

fontosságát, hiszen munkájuk nélkül a község fejlesztését nem lehet 

végrehajtani. 

 

VIII. TÁRSADALMI SZERVEZETEK  
 

Rezi községben számos egyesület és más társadalmi szervezet működik.  

 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület Rezi, Arany J. u. 1. 

Rezi Polgárőr Egyesület Rezi, Kossuth u. 35. 

Rezi Petőfi Sportkör és Sportegyesület Rezi, Iskola u. 4. 

Rezi Ifjúsági Egyesület Rezi, Arany J. u. 1. 

Szőlészeti, Borászati, Hagyományőrző, Turisztikai és Kulturális Egyesület Rezi, 

Kossuth u. 35. 

Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rezi, Arany J. u. 1. 

Rezi Hagyományőrzők Rezi, Petőfi u. 44. 

Nyugdíjas Klub Rezi, Rákóczi u. 4.  

Rezi Baráti Dalkör Rezi, Petőfi u. 44.   

Vöröskereszt helyi szervezete 

Alkotókör Rezi, Petőfi u. 44. 



 

Fontos feladatomnak tartom az egyesületekkel és más társadalmi szervezetekkel 

a napi jó kapcsolat fenntartását, működésük segítését, hiszen rendezvényeikkel 

színesítik községünk közösségi életét. 

 

A Római Katolikus Egyházközséggel kialakított együttműködésre és jó 

kapcsolat ápolására is nagy hangsúlyt fogunk fektetni. 

 

 

IX. ZÁRSZÓ 
 

Megköszönöm a 2014. október 12-i választáson induló és mandátumot nem 

szerzett jelölteknek a helyhatósági választásokon való részvételét, mellyel a 

községünk közéletében való együttműködési szándékukat kifejezték. Ötleteikre, 

munkájukra képviselő társaimmal együtt továbbra is számítok. Továbbra is 

számítok a nem indult és mandátumot nem szerzett előző képviselőkre, hiszen 

községünk érdekében szabadidejüket nem nézve tevékenykedtek a céljaink 

eléréséért. 

 

Tisztelt Választóim! 

 

Ismételten megköszönöm megtisztelő bizalmukat. Ígérem a magam és 

Képviselő-társaim nevében, hogy továbbra is Rezi község érdekét mindig szem 

előtt tartva, a lakosság véleményét figyelembe véve dolgozunk 

önkormányzatunk működtetése, lakóhelyünk fejlesztése és értékeinek 

megőrzése érdekében. 

 
Rezi, 2014. október 24. 

 

 

 

      Köszönöm: 

 

 

        Cserép Gábor 

         polgármester 

 
 

 

 

 


