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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án 
17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 
Az ülés helye: Kultúrotthon Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
A lakosság részéről 12 fő. 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 órakor és megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) fő jelen van, 
valamint azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az 
SZMSZ-nek megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv 
készül. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató az idei év munkájáról, egyéb aktuális ügyek 
 

2. Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
1./Tájékoztató az idei év munkájáról, egyéb aktuális ügyek 
 
Tóth Lucia polgármester: Megköszöni a választópolgárok bizalmát. Megtartja a beszámolót 
Kisrécse község 2014. évi munkájáról. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
Megkérdezi, kinek van észrevétele, hozzászólása a beszámolóval vagy más dologgal 
kapcsolatban. 
 
2./Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: a vis maior eseménnyel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
káresemény estéjén nem hallott semmit, a történtekről nem tudott. Ha valaki felhívta volna 
őt, férje, fia, veje vagy akár ő maga is részt vett volna a mentési munkálatokban. Sérelmezi 
az összefogás hiányát és az állandó békétlenséget a faluban. 
 
Tóth Lucia polgármester: váratlan eseményről volt szó, értesítenie kellett a 
Katasztrófavédelmet, a Vízművet, gondoskodnia kellett az áramtalanításról. A telefonja vizes 
lett és nem tudott több embert riadóztatni. Közben a tűzoltók is megérkeztek, egy busznyi 
emberrel. Mivel emberélet nem volt veszélyben, szükségtelen lett volna másokat értesíteni. 
A későbbiekben, a hasonló helyzetek elkerülésére a Katasztrófavédelem riadólánc 
kialakítását javasolta, olyan emberekkel, akik bővített képzésen vesznek részt, az ehhez 
hasonló események koordinált levezényléséhez. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: megjegyzi, hogy hiába van a falunak szép 
buszmegállója, rendezvényszínpadja, kápolnája, ha nincs olyan összetartó közösség, ami 
ezeket használhatná, vagy az ilyen váratlan események során összefogna. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: sajnálja, hogy az egybegyűltek kevesen vannak. 
Köszönetet mond azoknak, akik az önkormányzati választáson neki szavaztak bizalmat. 
Elmondja, hogy az eredmény miatt nincs benne sértődöttség vagy harag, és gratulál a 
polgármester asszonynak. Ha bárkinek segítségre lenne szüksége, a továbbiakban is 
számíthat rá, és bizalommal fordulhat hozzá, mivel az összefogást tartja fontosnak ő is. 
Köszöni a részletes beszámolót és elismeri az eddigi sikereket, ugyanakkor érdeklődik, hogy 
a halmozódó adósságok behajtására mit szándékoznak tenni vagy tettek eddig. 
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Tóth Lucia polgármester: sokkal nagyobb kintlévőséggel vették át a Hivatalt annak idején a 
jelenlegi dolgozók, a felszólítások, letiltások, jelzálogjog bejegyzések folyamatosan mennek 
azóta is. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: javasolja, hogy szabályozott rendhez igazodjon 
mindenki. Érdeklődik, hogy a talajterhelési díjból befolyt összeget, mint 10%-os önrészt 
milyen beruházásokhoz lehet felhasználni. 
 
Tóth Lucia polgármester: csak szennyvíz- vagy vízberuházáshoz.  
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: díjazza a vis maior eseményt követő munkálatokat, de 
szerinte átereszeket kellene létesíteni ill. nagyobbítani, mert legközelebb a javított 
mederpadkát is elviheti a víz. 
 
Tóth Lucia polgármester: beruházásra nem használható fel a támogatás, csak eredeti állapot 
helyreállításra. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: javasolja, hogy a meder vonalán lakó emberektől 
érdekelődjenek, hol lép ki először a víz a mederből. Szakemberekkel egyeztetve állapítsák 
meg, hol lehetne tárolni a felesleges vizet, természetes vízgyűjtő területeket kialakítva. 
Mérjék fel, hogy szükség esetén hány homokzsák kell, deponálják a kritikus pontokhoz 
közel, szükség esetén pedig szervezett irányítással és riadólánccal kezeljék a problémát. 
 
Tóth Lucia polgármester: a Katasztrófavédelemmel egyeztettek, ugyanezt javasolták ők is. 
Elmondja, hogy nincs olyan önkormányzati terület, ahol ezek a természetes vízgyűjtő 
területek kialakíthatók. Ugyanakkor a nagy gépek nem mindenütt tudnak elmenni, sok helyütt 
törmelék van a mederben. Kisrécsén a közmunkások folyamatosan tisztítják a vízelvezetőt, 
de a nagyrécsei szakasztól egészen a Csónakázó- tóig rendezetlen és gazos az árok. A 
homok tárolása is ideiglenesen megoldott egyelőre a szennyvíztelep bejáratánál. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: a Bauterc Prizma Kft. őt kereste fel, hogy a 
mészkőmurvát hova tudják kiszedni. 
 
Tóth Lucia polgármester: megnézték, hol folyik ki a víz, melyek a kritikus pontok, ezeket 
ellenőrzik folyamatosan. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: a Betlehemnek nem lehetne egy szabad tároló részt 
kialakítani, és azt az északi és keleti oldalon lehatárolni, ami több éven keresztül meg lenne? 
Továbbá a Szentkirály utcában, a Boross Zita felőli oldalon az átereszeket Ny-K irányban a 
főmederbe kötötték. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: Bognár László és Pusztai Istvánné lakos kérte, hogy a 
telkekből lefolyó víz legyen elvezetve. 
 
Boross Zita a lakosság részéről: így viszont árteret formáltak az utcában. 
 
Tóth Lucia polgármester: a Szentkirály utca végén a lakosok nem panaszkodnak, a víz most 
jól elfolyik, nem áll meg az utcában. A Betlehem kérdésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
régi tűzoltószivattyút szándékoznak kiállítani a helyére, de az elkerítést lehetségesnek tartja.  
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: az utcai közvilágítás kinek a tulajdona? 
 
Tóth Lucia polgármester: az áramszolgáltatóé. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: amikor a faoszlopokat kicserélték, nem vették 
figyelembe az ingatlanokra való befordulás lehetőségét. Ha van rá lehetőség, kérjék meg az 
áramszolgáltatót, hogy úgy helyezzék el az oszlopokat, hogy nagyobb közlekedési 
szabadságot biztosítsanak a lakosoknak. Egy nagyobb mezőgazdasági gép kénytelen volt 
az árokmedret elnyomva közlekedni. 
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Tóth Lucia polgármester: ez ügyben valószínűleg nem tudnak intézkedni, de a faluban 
súlykorlátozó tábla van kihelyezve. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: egy éve érdeklődött már az egyik helyi lakos által lezárt 
önkormányzati útról. Ennek fejleményét szeretné megtudni. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: A birtokháborítási ügyben a galamboki hivatal járt el. 
Kötelezték az ingatlantulajdonost az út járhatóvá tételére, ennek eleget is tettek. 
 
Tóth Lucia polgármester: a hulladékszállítással kapcsolatban ismerteti, hogy jövőre heti 
egyszeri (pénteki) ürítés lesz, 120 ill. 240 literes edény közül lehet választani, az éves 
szállítási költség bruttó 24.800 Ft lesz, de erről még folynak a tárgyalások. Előfordulhat, hogy 
országosan egységes díjat szabnak majd a jövő év második felétől. 
 
Vincze Tiborné a lakosság részéről: a téli hóeltakarítást ki vállalja idén? 
 
Tóth Lucia polgármester: Dunai Antal helyi lakos vállalta. Az utakra való érdesítő anyag már 
megérkezett, zsákokban. Amennyiben szükséges, lehet még hozatni és kirakni. 
 
Vincze Tiborné a lakosság részéről: úgy hallotta, hogy jövőre a szociális segélyek egy részét 
megszüntetik. Érdeklődik, hogy az Önkormányzat tervez-e adóemelést? 
 
Tóth Lucia polgármester: sem új adó bevezetését, sem adóemelést nem terveznek. Az 
Önkormányzatnak még nincs elképzelése a segély elvonás kezelésére, ez országosan nagy 
káoszt fog jelenteni az önkormányzatoknak. 
 
Vincze Tiborné a lakosság részéről: a Vízmű területe mellett lévő fenyvessel mit szándékozik 
tenni az Önkormányzat? A fák betegek és rontják a faluképet. 
 
Tóth Lucia polgármester: a terület többször ki lett már pucolva, az ideiglenesen ott tárolt 
homokzsákokat és köveket is el kellett hordani a vezeték nyomvonaláról. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: megjegyzi, hogy ez nem erdő, hanem fásult terület. 
Javasolja, hogy a következő közgyűlésen döntsenek a terület rászorulókkal való 
kitermeltetéséről. A fát azzal a feltétellel adják oda, hogy a területet kultúrált állapotban 
hagyják maguk mögött. 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: beteg fákról van szó? 
 
Tóth Lucia polgármester: igen, ráadásul gyantás fenyő. Alacsony a fűtőértéke. Két éve lett 
kitisztítva. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: bányaszolgalmi jog miatt amúgy sem lehetne ott fa és a 
kevesebb is több mint a semmi a rászorultaknak. 
 
Tóth Lucia polgármester: a nyomvonalról a fákat kivágták. 
 
Vincze Tiborné a lakosság részéről: nem lehetne a területet a rászorulókkal megműveltetni? 
 
Boross Zita a lakosság részéről: van az Önkormányzatnak ehhez a tevékenységhez területe. 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: a saját területét sem műveli mindenki, miért művelné 
közösségi érdekből? 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: pedig közösségformáló ereje lenne. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: a szociális segélyeket portarendbetételhez kellene kötni. 
Társadalmi munkában a problémás lakosok területét is rendbe kellene hozni. 
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Iker Józsefné a lakosság részéről: a szemétgyűjtés is mindig munkanapra esik, így sokan, 
ha akarnak, sem tudnak részt venni rajt. 
 
Tóth Lucia polgármester: a szemétgyűjtés központilag szervezett, a Föld Napjára időzítik. 
 
Szántó Ferenc a lakosság részéről: a segélyezést terület rendbetételhez kell kötni. Az 
Önkormányzat milyen szankciókat alkalmaz ezzel kapcsolatban? 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: a terület elhanyagolása nem szabálysértés, közigazgatási 
bírsággal sújtható, amit nem lehet ingatlanra ráterhelni. Ennek okán ezek a bírságok 
nehezen behajthatók. 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: rendezvények alkalmával nem lehetne a helyieket 
bevonni a főzésbe? Miért kell külsősökkel megoldani ezt? 
 
Tóth Lucia polgármester: a helyiek közül senki nem vállalja, ezért kérnek fel másokat. 
 
Boross Zita a lakosság részéről: a helyiek közül kevesen jönnek el a rendezvényekre. 
 
Madariné Török Tünde a lakosság részéről: az adventi gyertyagyújtáson is alig voltak. 
Hiányzik az összefogás. 
 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A közmeghallgatás 17.00 órakor kezdődött és 18.30 órakor ért véget. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


