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Bemutatjuk
vendégünket, a

miniszter asszonyt:

DK. DÁVID IBOLYA
igazságügy-miniszter

|954. augusztus |2én
született Baján. |972-ben
éret|ségiZett a Tóth Kál-

mán Cimnáziumban, Ezt
köVetően három éVig be-

dolgozó Volt.

t975,től a Pécsi Tudo-

mányegyetem Állam-és
Jogtudományi Karának
hallgatója, l98l-ben szer-
zeLt jogi oklevelet. A
Szekszárdi Ügyvédi Kama-

ra üg},ve(ljelöltjeként ke-

rült Tamásiba. l985-tőI
miután letette az úgy/édi
szakvizsgát, a Tamási
Ügyvedi Munkaközösség
ügyvedje.

I99O-től országgyűlési
képviselö, ü$/védi tevé-

kenyseget szünetelteti. Az
országgyűlés Választási
és mandátumvizsgáló kü-

lönbizottságában, I99l-
től az ügyrendi különbi-
zottságban dolgozott.
1994-től az Országgyűlés
alkotmány-és igazságüg5li

álIandó bizottságának, e-

zen belúl az ügyrendi
albizottságnak, valamint
az egyes pártoknak az

állami Vagyonból juttatott

ingatlanjai felmérésére
létrehozott al bizottságnak
a tagja.

1989. ;január óta tagja a

Magyar Demokrata Fórum-
nak. AZ MDF frakcióban a

tavaszi országos gyűlésen

beválasztották a párt or-

Szágos elnökségébe.

Féries, két gyermeke van.

Forrá5i www.meh. hu/kormany

Bokónyi Kálmónné: A vórossó nyilvónítós
óIlomósoi

Répceloki Hírmondó

Tisztelt Olvasó!

A várossá válás egy hosszú folyanrat, amelynek
részeként kiépül egy település gazdasága,

infrastruktúráia, szellemi élete, amelynek révén

vonzást gyakorol a környező településekre. Ebbe a

iolyamatba épül be a várossá nyilvánítás, amely

további fejlesztések, fejlódés kezdetét kell. hogy
jelentse.

A városi cím megpályázásának konkrét gondolata

1994. év elején vetódött fel elóször. Ekkor döntött

úgy a képviseló-testület, hogy tanulmányt készíttet a
nagyközség adottságairól, a fejlesztésre szoruló
területekról.

A tanulmányt a Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatasi Központjának Vas Megyei
Kutatócsoportja készítette el Dr. Csapó Tamás

főiskoIai docens vezetésével.

Megállapításuk az vol.í, hogy Répcelak központi
szerepet tölt be egy városhiányos térségben,

statisztikai mutatószámai alapján a kisvárosok között
is helye van. A telepúlés fejlódése dinamikus.

Ugyanakkor úgy ítélték meg, hogy szellemi,
kulturális vonzása, polgárosultsága erősítésre szorul.

Bár a képvisetó-testűlet ezt követően nem pályázott a

városi címre, a várossá válás gondolata ettól az

idótól kezdve rendszeresen téma volt. A feladatok
meghatározasánál a tanulmány megállapításait is

figyelembe vették a testületek a késóbbiek során.

KULONKlADAS

Az 1998. évben megváIaszton képviseló-testület
négy éves program.iában úgy foglalt állást, hogy
íbglalkozni kell a várossá válás lehetóségével. A
döntést alapos elókészítés elózte meg, amelynek
keretében 2000. október l5-én népszavazáson kérték
ki a lakosság véleményét apályázat benyú.itásáról. A
népszavazás eredménytelen volt ugyan. me11 a

választópolgároknak 467o-a .jelent meg. a leadott

szavazatok 65 Yo-a viszont támogatta a pályázat
benl,ú.jtását.

Ennek alapján a képviseló-testület az elmúlt év
október 30-án úgy döntött, hogy benyú.itja pályázatáí
a városi cím elnyerésére.

A pály ázaí anyagának elkészítésére, véleményezésére
munkacsoportot hozott létre, melynek tagjai:

Dr. Németh Kálmán polgármester

Varga Jenó alpolgármester

Bokányi Kálmánné jegyző

Hollósi Szabolcs képviselő voltak.

A pályázatot a Vas megyei Közigazgatási Hivatal
támogató nyilatkozatával együtt ez év .ianuár 27-én

nyújtottuk be Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez,

A belügyminiszter javaslata alapján a köztársasági
elnök - 53/200l.(VI.6.) számú haIározatáyal
200l. július 1 napjával Répcelak nagyközségnek
városi címet adományozott.

A vórosi rong gyqkorlqti ielenrősége o
közigozgotósbon
Répcelak Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő{estülete 40712000.|X.30.1 számú
határozatávaI kezdeményezte Répcelak várossá
nyilvánítását.

A határozatban a képviselő{estület nyilatkozott,
hogy ,,várossá nyilvánítás esetén vállalja a
városi önkormányzatok és szerveik részére
jogszabályban előírt kötelezettségeket, meg-
teremti azok végrehajtásának szervezeti és
személyi feltételeit."

Mit is jelent ezvalójában?

Az önkormányzatokról szóló törvény szerint a

helyi önkormányzatok alapvető jogai egyenlőek,
azonban a községnek és a városnak egymástól
eltérő feladatai, hatáskörei lehetnek.

llyenek például a gyámhatósági feladatok.

Egyes alapvető hatásköröket a községek is
gyakorolhatnak, az ügyek egy jelentős részé-
ben (pld. láthatások, gondnokság alá helye-
zés, örökbefogadási ügyek stb,) azonban a
városi gyámhivatalok illetékesek.

Egyes szociális hatásköröket is csak városok
láthatnak el. (pld. szociális intézmény műkö-
désének engedélyezése )

Városi polgármesteri hivatalokban szervezték
meg az okmányirodákat, ame|yek elsősorban
a személyi igazolványok kiadásával, gépjár-
művekkel, vállalkozói igazolványokkal kapcso-
latos ügyintézéssel foglalkoznak,

Mindezen feladatokat egy meghatározott kör-
zetre vonatkozóan látják el a városok. A kör-
zeteket kormányrendelet határozza meg.

(folytatás a 3. oldalon)



?épceloki Hírmondó

A városi rang gyakorlati jelentősége
2 o|dalról)

folytatás a tás szolgál

KULONKIADAS

iltalában városokhoz telepítette a kormány a
<iemelt építéshatósági jogköröket (pld. építési,
contási engedélyek kiadása stb.) ezt a
feladatot azonban Répcelak korábban már
jnként felvállalta. E körben szintén körzeti
szerepkört kaphatunk.

A felsorolt közeti igazgatási feladatok
ellátásának tárgyi és személyi feltételeit
,lelyben kell megteremteni.

)z ál[ami költségvetés azonban normatív
:ámogatást határozott meg e célokra, amelyet
a jövő évre vonatkozóan a két éves
<öltségvetésről szóló törvény tartalmaz ( a
<ormányrendeletben kijelölt önkormányzatok a

3yámügyi, egyes gyermekvédelmi, szociális,
valamint az építésügyi igazgatási feladatokra
egységesen 5,8 millió Ft-ot, ezen túlmenően
pedig minden lakosra 270 Ft támogatást
<apnak 2002 évben.)

Az okmányirodák kialakítása is az állami
xöltségvetés jelentős anyagi hozzájárulásával
történt, fenntartására normatív állami támoga-

A városi hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos
elképzeléseinket, lehetőségeinket, igényeinket
a Belügyminisztériumnak jeleztük.

Az önkormányzatokról szóló törvény a városok
számára kötelezó jelleggel írja elő az aljegyző
foglalkoztatását. Pa aljegyzót a jegyző
javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok
szerint - a képviselő{estület nevezi ki. Az
aljegyző helyettesíti a jegyzőt és ellátja a
jegyző által számára meghatározott felada-
tokat.

Bízom abban, hogy a városi hatáskörök
gyakorlása egyszerűbbé teszi elsősorban a
Répcelakon élők, de a környezó települések
lakóinak ügyintézését is.

A feltételek kialakítása folyamatosan történik,
szeretnénk azonban, ha a polgármesteri
hivatal minél előbb valamennyi városi feladat
ellátására alkalmassá válhatna.

Bokányi Kálmánné

jegyző

A vÁRoSAvATÓ npsz_
LETES PROGRAMJA

szeptember 12. (szcrda)

17.00 i;rekr-lr

űNNut,l'I'l15 l'ULl:l l t 1.115

a N{űvclódósi I Iázban
18.00 órakor kb.

IúpCEL,\K l]SI]N{ÉNytrI
rcÉpl l<-Bl iN lro,1 óKlÁl.

LÍTÁS mcgnyitója a

lVíűvelódési FIáz tanácskoz,tl
termében

szeptcmbcr 14. (póntek)

21.00 orátill
a N4űvclódési Iláz,bu:-

DISCO @elépódíi nól|<ül)

I-EZLIRSI IOW , sztárvcndég
22 őrakot a KOZNI]X!

szeptember 15, (szombat)

ZENES pgtltrszTÓ
10.00 órátill

a Művelődési FIáz clrjtti tércn
TERZENIj Sárvár város
FÚvósegl.rittesének kijzrc

műkódósével

11.00 órakor
VÁROSAVATÓ
üNNBpsBc

a Művelódési Fláznál (rossz
idó esetén az lJvangéllkus

templomban)

Ávató beszédet mond:
Dr. Dávid Ibolya

lgazsagugy-m11]1SZrcr

A város ielképes kulcsát
átadja:

Dr. Kontrát Károly
BM politikai állarntitkár

utána-|ERZEN},]

A SPol{-fPÁI-YÁN
15.00 órakor

NR IIl-as LÁRD^IiÚGÓ
trÉ.n<rizt1l,s

Répcelak,Siimeg

A SZABÁDlllllI SZINPr\
DoN FF]l".LÉl):

16.00 órakor
írSZMÉNYI \/IKTÓitL\

HEILIG GÁBOR
gyermekműsorral

17.30 órakor
a \/ÁltNYÚ COUNI,RY

19.00 /lral<rlr

tlllNYÓ N{IKl-()S
19.30 órakot

Zr\].lYl'NAY S^lt( )]. 1'.\

20.00 órakor
SZIKOlL.\ lt(jRI.]l{,l,

21.00 1lraktlr
t'Ú Zi.|.\ t't,,X :r \ítlvc,1,1Litlii

I Iáz cl<jtti tórcn
LÉZIRSI IOw, t]l,]A,t,Nt.\N

bál
Büf é it .tii,,l|tor u lrllt1hLn!

,]
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Vórossó vólt nogyközségek 200l

A városavató rendczvény támogatói:

Lirrde Gaz Magyarország Rt, Répcelak , Pannontej Rt, Répcelak , Répcelak és vidéke ÁPESZ Répcelak és Vrdéke
Takarékszövetkezet . EDASZ Rt. Cyőr RABA-COM Rt, Sárvár,OTP Bank Rt. Nyugat Dunántúli Régió Szombat-

helyi lgazgatóság, Generali-Providencia Biztositó Rt,

nagyközség első kezdeményezés éve

Borsodnádasd

Demecser

Emőd

Gönc

Gyömró

Kerekegyhaza

Komádi

Nagybajom

Répcelak

Tét

Tököl

Tura

Vámospércs

Vecsés

Vésztó

1997. Borsod-Abaúj-Zemplén

1999. Szabolcs-Szatmár-Bereg

1999. Borsod-Abaúj-Zemplén

200l. Borsod-Abaúj-Zemplén

1997. Pest

1995. Bács-Kiskun

2000. Hajdú-Bihar

200l. Somogy

200l. Vas

1994. Györ-Moson-Sopron

2000. Pest

1995. Pest

1996. Hajdú-Bihar

1997. Pest

1996. Békés

KösZönjük, hogy e nap méltó megilnnepléséhez anyagr tán]ogatast nyújtottak!
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Me9kérdeztük

Számíiott-e atra, hogy elsőre elnyer-
jük a városi címet?

Keszey Lajos
Nem,
Lukácsi Ernőné
Áttatában ritka, hogy az első pályázaI
sikerrel jár, Biztam benne, de engem is
meglepett. Öszintén örülök.
pusztai Míklós
Gratulálok Dr. Németh Kálmán polgár-

mester úrnak és az általa vezetett csa-
patnak, akik nagy hittel és szakértelem-
mel elkészítették a pályázatot, és telepü-
lésünk így, első fordulóban elnyerte a

városi címet.
szabó József
Egy éwel ezelőtt még voltak apró kétsé-
geim, de a városi pályázat készítése so-
ián már látszott, hogy Répcelak "muta-

tói" olyanok, amelyek szinte biztossá tet
ték "első körös" sikerünket.
Varga Jenő
Nem hittem, hogy az első nekirugasz-
kodásra sikerül elnyerni a városi címet,
miután több településről volt informáci-
ónk, hogy többszöri próbálkozás hozott
csak eredményt. Ennek ellenére remény-
kedtem a sikerben, és most nagyon
örülök neki.
Hollósi Szabo/cs
Az elmúlt évtizedek alatt Répcelak óriási
fejlődésen ment keresztül. Az elért ered-

'mények és a városhiányos térsegben
betöltött központi szerep miatt számítot-
tam a városi rang elnyerésére.
kecskés péter
lgen, nem lepett meg, hogy az első
fórdulóban város lett Répcelak, mivel

szinte minden tekintetben megfelel a

feltételeknek.
Dr. Németh Kálmán
El kellinondani, hogy első próbálkozásra
a városi cím elnyerése csak nagyon ritka

esetben sikerül a pályázóknak, A
mostani 15 új város közül 3 - köztük

Répcelak - volt akik először pályáztak,

igy nem lettem volna elkeseredve, ha

Űgatív döntés születik. Amikor azonban
a §ályázati anyagot készítettük, elkértük

a tavaly pályázó 35 nagyközség anya-
gát és láttuk, hogy nagyon sok mutató-
ban mi az élvonalba tartozunk.
Biró Jőzsef
Nem ért váratlanul a városi cim elnyeré-
se. Nem ismerem a 200'1-ben városi
címet nyert települések közötti rangsort,
de úgy érzem Répcelak az elsők között
szerepel.
Dr. Dömötör János
Nem számitottam rá. Azon a vélemé-
nyen voltam, s vagyok jelenleg is, hogy
siámos kiváló adottságunk ellenére
településünk falusias jellegű, ami terme-
szeiesen nem hátrány, ha továbbra is
nagyközség maradunk.

Mit vár az új várostól?

Keszey Lajos
A település fejlódését, új munkahelyek
létesítését várom annak érdekében,
hogy a fiatalok több, jobb lehetőséget
kapjanak.
Lukácsi Ernőné
Várom városunk dinamikusabb fejlődé-
sét, új munkahelyek létesítését, a kultu-

rális, izórakozási lehetőségek bővítését,
Érezze jól magát Répcelakon flatal és
idős egyaránt.
pusztai Miklós
Alig, hogy ismertté vált a városi cím el-

nyérése, élénk gazdasági érdeklődés
van if,ú városunk iránt.
szabő József
Azt várom, amit a várossá válás melletti

érveimben is mondtam: térségi szere-
pünk erősödését, szolgáltatások bővülé-

sét. A várossá válással kijelöltük Répce-
lak fejlődési irányát, ami meggyóződé-
sem, hogy az itt élő emberek javát fogja

szolgálni.
Varga Jenő
Tudóm, hogy ez az előrelépés a jövőnek

szól, nem annyira az én korosztályom-
nak. Répcelakot egy szép, rendezett,

békés kisvárosnak képzelem el, a közért

és a fejlődésért tenni akaró lakossággal,
Folyamatos fejlődésre, lépésrő1-1épésre

tort'énó előbbrejutásra számitok minden

rüLöNrlnoÁs

területen.
Hollósi Szabo/cs
A városi rang elérésével Répcelak köz-
ponti szerepe tovább erősödhet, na-
gyobb eséllyel telepedhetnek le ú;abb
vá|lalkozások a telepúlésen, és az ön-
kormányzat is megújult lendülettel foly-
tatla az elkezdett beruházási munkála-
tokat, újabb fejlesztések valósulnak
meg. 10 év múlva Répcelak egy dina-
mikus kisváros lesz, több és jobb mun-
kahelyekkel, művészeti középiskolával,
új tornacsarnokkal és uszodával.
kecskés péter
A jövóben azt várom, hogy a cim elnye-
rése ú1 lendüIetet ad a település fejlódé-
séhez. Ezen túlmenően elsősorban a

szolgáltatások terén a kínálat bővüIését,
és a színvonalának további javulását is
várom,
Dr. Németh Kálmán
A városi cimtől Répcelak térségi szere-
pének további bővülését várom. Közép
és hosszú távon fejlődhet a kereskede-
lem, bővülhet más létesítménnyel is a
város - esetleg uszoda, sportcsarnok -
a befektetók érdeklódése is növeked-
het az új város iránt (ennek már vannak
jelei), így további munkahelyek létesül-
hetnek. Nagyobb esély van egy középis-
kola létesítéséhez. Rövid távon is lesz
változás. Kiépül az okmányiroda - arra
az állam ad pénzt - igy nem kell bizo-
nyos okmányokért Sárvárra utazni, sőt a

környékbeliek is hozzánk jönnek.
Biró József
Azt várom, hogy tovább erósíti Répcelak
a régióban betöltött központi szerepét.
Gazoaltooo szervezetek, kereskedelmi
láncok nagyobb érdeklődést tanúsítanak
városunk iránt.
Dr. Dömötör János
Az előzőekből következik, (az első kér-

désre adott válaszból a szerk.) hogy
gőzerővel kell dolgoznunk a városias
jelteg megteremtésén az elkövetkező é-

vekben. Remélem, hogy ehhez elég
anyagi erőnk is lesz, s az itt lakók élet-

minOiegi.lr további javu|ásán keresztül
közvetlénül is érzékelhetik Répcelak
várossá válását.

VÁROSlSZÍNVONAL
pÉNzüGyEKBEN ls!

AZ ÖN BANKJA
A

RÉpcELAK És vtoÉxe
TAKARÉKszÖvetxezet.

RépceIak, Petőfi S. u, 50.

telefon. 95/588-666, 588-667

Répceloki Hírmondó

RÉPCELAK VÁRO5
öNroRMÁNyzATÁNlr LApJA
MEGJELENlK NEGYEDÉvsrurr

Főszerkesztő : kecskés péter

Szerkesztőség címe : Kónyvtár Répcelak, Bartók B,u, 55,

tel.: 95/588-001
Összeáll, és szerk,: Nagy Károlyné

Felelós kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester

Készült a Művelódési Otthon CANON NP 6030 típ, fénymásolóján

. 1050 példányban
sokszorosításért felelós, szórádi Enikő
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