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mestere a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben két rendeletet alkotott.
Az 1/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelettel módosította az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) 
önkormányzati rendeletét.
Rendeletalkotási kötelezettségének eleget téve megalkotta az ön-
kormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) 
önkormányzati rendeletet. Az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének bevételi főösszege 101.374 ezer Ft, a költségvetés 
kiadási főösszege 186.538 ezer Ft, a költségvetési hiány 85.164 
ezer Ft. Az önkormányzat a hiányt az előző évi költségvetési ma-
radványból fedezi, hitel felvételét nem tervezi.

Az önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként:
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 34.125 e Ft
2.  Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson belülről:  17.153 e Ft
3. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai 13.975 e Ft

4. Közhatalmi bevételek: 26.264 e Ft
5. Működési bevételek: 6.857 e Ft
6. Felhalmozási bevételek: 3.000 e Ft
7. Költségvetési, maradvány igénybevétele: 85.164 e Ft

Az önkormányzat kiadásai jogcímenként:
Személyi juttatások: 33.832 e Ft
Mu nkaadókat terhelő járulékok és  

szociális hozzájárulási adó: 5.493 e Ft
Dologi kiadások: 43.374 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.371 e Ft
Egyéb működési célú kiadások: 66.202 e Ft
 – ebből céltartalék

működési célú
(Körny.véd. alap szla, Viziközmű szla) 9.021 e Ft
felhalmozási célú  41.901 e Ft

Beruházások: 3.401 e Ft
Felújítások: 23.500 e Ft

Jól haladnak a felújítási munkálatok 
a papkeszi Kultúrházban

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2019. március 12-én támo-
gatási kérelmet nyújtott be a papkeszi Kultúrház LEADER szel-
lemiségű infrastrukturális fejlesztésére, amelynek eredményeként 
5.281.000 Ft összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatá-
si intenzitású európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési 
Program (VP) „Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kód-
számú helyi felhívás keretében.
A projekt közvetlen célja Papkeszin a Kultúrházban található vi-
zesblokk felújítása és teljes körű (fizikai és infokommunikációs) 
akadálymentesítése a közösségi tevékenységek, a helyi fejlesztési 
igények támogatása és a közösségfejlesztő programok színvonala-
sabb megvalósítása érdekében.
A munkaterület átadásával, 2020. szeptember 30-án kezdődtek 
meg a felújítási munkálatok. Megtörtént a vizesblokkok kialakítá-
sa, a férfi és a női mosdó helyet cserélt, a női egyben akadálymen-
tes mosdó lett. Elkészült a tető és a homlokzati falak hőszigetelé-
se. Jelenleg a belső helyiségek burkolása és festése zajlik, valamint 
a rámpa készítése, amellyel nemcsak a mosdók, hanem a kisterem 
akadálymentes használata is megvalósul.
A felújítás megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot a projekt 
együttműködő partnereivel, a Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Cso-
portjával és a Papkeszi Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal és folyama-
tosan tartottunk a projekt megvalósítási helyszínén bejárásokat, 
egyeztető megbeszéléseket az elvégzett, illetve a még elvégzendő 
felújítási munkálatokról. Ezúton is köszönjük segítségüket, hogy 
kéréseikkel, ötleteikkel és építő kritikájukkal hozzájárultak a pro-
jekt sikeres megvalósításához.
Projektünk segíti a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 
Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában meghatározott célkitűzé-
sek elérését azzal, hogy előmozdítja a helyi lakosság humán- és köz-
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű (akadálymentes) és színvona-
lasabb hozzáférését, elérését. A kulturált vizesblokk révén javul az 

épület esztétikai megjelenése, az akadálymentesítéssel bővülhet az 
intézményt használók köre, a látogatók, a helyi közösségek és civil 
szervezetek, valamint a meghívott előadók komfortérzete maga-
sabb lesz a programok lebonyolítása során. A beruházást követően 
további, a helyi közösségeket érintő programok szervezésére nyílik 
lehetőség.

Ráczkevi Lajos 
polgármester
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1848. március 15.
Részlet Petőfi Sándor naplójából:
„Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávé-
házba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proclamatiót olvasta fel, 
én Nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kettő riadó tetszéssel fo-
gadtatott.
(A Nemzeti dalt két nappal előbb, március 13-kán írtam, azon la-
komára, melyet az ifjúság március 19-kén akart adni, mely azonban 
az eddigi események következtében szükségtelenné válván, elma-
rad. Míg én az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem a má-
sik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának.)
A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjú-
ságot, s majd teljes erővel kezdjük meg a nagy munkát. Először az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, a mint az utcára léptünk, s 
ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: 
a víz nem olthatja el. Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvas-
ta Jókai a proclamatiót és én elmondtam a Nemzeti dalt. Innen a 
mérnökökhöz, ezektől a seminariumba a jogászokhoz vonult a 
számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. A 
seminarium csarnokában elénk állott egy professor és ezt mondta 
nagy pathossal:
– Urak, a törvény nevében!
Többi szavait elnyelte a sokaság mennydörgő kiáltása, s a tisztelt 
tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok 
rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Közülük Vidacs 
emelt szót, elmondta, hogy professoraik a tartandó lakomábani 
részvevést eltiltották kicsapási büntetés mellett. Kacaj és bosszan-
kodó kifakadások a hallgatóságban. De a lakoma már csak mellékes 
dolog volt. Jókai ismét fölolvata a proclamatiót s a tizenkét pontot, 
s én velem elszavaltatták a Nemzeti dalt. Mindkettőt fanatikus lel-
kesedéssel fogadták s a refrainban előjövő „esküszünk”-öt mindany-
nyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.
– Most menjünk egy censorhoz, és vele írassuk alá a proclamatiót és 
a Nemzeti dalt! kiáltott valaki.
– Censorhoz nem megyünk, feleltem, nem ismerünk többé cen-
sort, el egyenesen a nyomdába!
Mingyárt beleegyeztek és követtek.
Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. Jó-
kait, Vasvárit, Vidacsot és engem neveztek ki küldötteknek, hogy 
a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét 
pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lel-
kesítő beszédeket tartottak Egresi Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. 
Dél felé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a 
nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három 
órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.
A szakadó eső dacára mintegy 10.000 ember gyűlt a múzeum elé, 
honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 
tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egye-

süljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel, először. Rö-
vid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 
tizenkét pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. 
Óriási kitörése a lelkesedésnek! ... Egyszerre az a hír szárnyal, hogy 
katonaság jön ... körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyet-
len egy ijedt arcot sem láttam ... minden ajkon e kiáltás: fegyvert! 
fegyvert!
Ezen, különben alaptalan hír, oly fölindulást okozott, hogy Nyári 
Pál és Klauzál tovább beszéltek egy óránál, a nélkül, hogy beszéde-
ikből egy-egy töredék mondatnál többet hallottunk volna.
– Budára, – Budára! – a helytartótanácshoz! ... nyitassuk meg Stan-
csics börtönét! ... Budára! ...
Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. Végre 
választmány neveztetett ki Budára menendő, s a helytartótanácsot 
fölszólítandó, hogy a censurát rögtön eltörölje, Stancsicsot szaba-
don bocsássa, s a katonságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeink-
be semmi szín alatt be ne avatkozzék. A választmány tagjai: Egresi 
Sámuel, Gyurkovics Máté, Irányi Dániel, Irinyi József, Kacskovics 
Lajos, Klauzál Gábor, Molnár György, Nyári Pál, Petőfi Sándor, 
Rottenbiller Leopold, Staffenberger István, Tót Gáspár,, Vasvári 
Pál.
A választmány legalább 20.000 ember kíséretében fölment Budára 
a helytartótanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú hely-
tartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, és öt percnyi ta-
nácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott 
a tétlenség iránt a rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics börtö-
najtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság 
Pestre.
Ez volt március 15-ike. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre 
emlékezetessé teszik a magyar történetben. Események folytatásá-
nak ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, a mi volt, 
kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermekeknek az első lé-
pést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett embernek.
Pest, március 20. 1848.”
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2021. március 15-én Ráczkevi Lajos polgármester úr 
koszorút helyezett el az 1848-as emlékműnél


