
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én 10.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: ---- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Lakosság részéről: 4 fő. 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 10.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) fő jelen van, valamint azt, 
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2. Kisrécse Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének záró módosítása  
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
3. Kisrécse Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
4. A 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 

 

5. A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
6. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
7. Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére pályázat benyújtásáról döntés 



Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 

 

8. A Zalakarosi Szociális Alapellátási Központ 2014. évi gyermekjóléti tevékenységéről 
beszámoló 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
9. Egyéb ügyek 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a napirendi pontok előtt szeretne szólni. Felolvassa „Két 
eskü” című írását, ami az alábbiakról szól. 
„ A múltkori testületi ülésen a Polgármester Asszony kérte, hogy az alpolgármesteri 
tiszteletdíjáról mondjon le. Amennyiben ezt nem teszi meg, alpolgármesteri megbízásának 
visszavonását kezdeményezi. 
Megindokolja, hogy miért nem mond le az alpolgármesteri tiszteletdíjáról. Ő az alakuló ülésen a 
Mötv. 1. melléklete szerinti szöveggel a képviselői és alpolgármesteri esküt letette. Az esküjéhez 
híven kezdett el dolgozni az alakuló ülés óta Takács Ferenccel és Kápolnás Szabolccsal. A 
Polgármester Asszony minden ötletet visszautasított. Ettől függetlenül tovább folytatta a munkát. 
Elkezdte a helyi újság szerkesztését. Az első szám megjelenését követően az újságszerkesztést 
Polgármester Asszony kivette a kezemből. Elkezdtük a képviselőkkel közösen a „falumustrát”, 
amelynek célja az lett volna, hogy felmérjük a településen lévő problémákat, és azok 
megoldására intézkedési tervet készítsünk. Ez nem történt meg, a hiányosság 
megszüntetésével kapcsolatosan nem történt semmi. 
A kápolna beázásával kapcsolatosan sem intézkedett polgármesterünk, ott a helyzet egyre 
aggasztóbb. Neki csak az a fontos, hogy a falun kívül és a családjától távol legyen, de legalább 
akkor bízna meg valakit a feladatok elvégzésével. 
Nagyon sok minden - amit korábban megbeszéltek- nem valósult meg, nem készült el. Pl. a 
fenyves kivágása, a területének rendbetétele, a palánk elvitele a buszmegállóból, a 
közmunkaprogramban 2015. március 31-ig vállalt melléképület elbontása. A buszöböl padjainak 
lebetonozása is csak nagy erőfeszítések után történt másképp, mint ahogy a polgármester 
elképzelte. Semmiről nem egyeztet, időben nem intézkedik a feladatok elvégzéséről. 
Elmondja, hogy részt vett a karácsonyi szociális támogatás kiosztásában, a gazdasági program 
elkészítésében is. 
Sérelmezi, hogy a polgármester sok esetben nem mondja el nekik az igazat, akármerre nézünk, 
mindenhol hazugság van. Nagyrécse önkormányzata sem azért mondta fel az ebédszállítást, 
mint amit a polgármester mondott. A Petőfi utcában az árok melletti járda is nagyon rosszul lett 
megcsinálva, nem szabadott volna így átvenni.  
Nem tájékoztatta a testületet megfelelően a Kendlimajorban lévő önkormányzati területtel 
kapcsolatosan, a kulturális közfoglalkoztatásról, a korábbi falugondnoki busz beszerzésére 
irányuló pályázatról. 
Kisrécse polgármestere a falu közössége ellen fordult, embereken és családokon gázol 
keresztül, ellene is hadjáratot folytatott. Pedig Polgármester Asszony is esküt tett az alakuló 
ülésen, de nem az esküje szerint cselekszik. 
Felszólítja, hogy mondjon le a polgármesteri tisztségéről, és adja át a helyet annak a 
személynek, aki a falu vezetésére alkalmasabb lenne. 
Azt viszont tudja és kijelenti, hogy Tóth Lucia a polgármesteri tisztségről nem fog lemondani.” 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: annyit szeretne az elhangzottakhoz hozzátenni, hogy ő nem 
szeretne mindenáron polgármester lenni Kisrécsén. Az alpolgármester úr által elmondottak az 
összes problémát tartalmazzák, amivel jelenleg foglalkozni kellene. Nagyon jól meg lett 
fogalmazva. Nagyon sajnálja, hogy ilyen helyzet alakult ki. 
 



1. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete: 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
 
2. Kisrécse Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének záró módosítása  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 
Lászlóné pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
 
Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a költségvetés 
módosításának indokoltságát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
3. Kisrécse Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 
Lászlóné pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 



 
Miháczi- Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a 2014. évi gazdálkodásról 
szóló beszámolót. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete: 
a 2014. évi költségvetési zárszámadásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  

 
 
4. A 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A gazdasági program nagyon részletes, a jegyzőnő és az 
alpolgármester úr a márciusban beterjesztett programot kiegészítette. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ki lett küldve egy két oldalas anyag is, ami az alpolgármester úr 
elképzeléseit tartalmazza.  
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Ezekre a javaslatokra intézkedési tervet kellene készíteni, 
mi, hogyan, mikor lesz megvalósítva. Konkrétan legyenek meghatározva a célok és a felelősök. 
 
Tóth Lucia polgármester: a gazdasági program elfogadását felteszi szavazásra. 

 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015.(IV.27.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019. 
évre szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja.  
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

5. A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) önkormányzati rendelet 

módosítása 



Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: a tűzgyújtásra vonatkozó rendeletmódosítást jónak tartja. 
 

Kápolnás Szabolcs képviselő: már a korábbi üléseken Szántó Ferenc részéről elhangzott, 

hogy sok rendezetlen porta van a faluban. Össze kellene fogni, és azoknál, akik betegség, idős 

kor, anyagi problémák miatt nem tudják rendbe tenni az ingatlanukat, társadalmi munkában ezt 

el kellene végezniük. Azt kellene megbeszélni, hogy mikor és kinél legyen elkezdve a munka. Be 

kellene járni a falut és összeírni a problémás birtokokat. 

 

Szántó Ferenc lakosság részéről: örül ennek az ötletnek és kezdeményezésnek. Felveti, hogy 

a képviselő- testület a zöld növényzet kihajtása előtt miért nem végzett határbejárását. Több 

helyen nagyon sok hulladék illegálisan le lett rakva, amit most már nehéz meglátni. Ha 

elkezdenek gépekkel kaszálni mindenfelé szét fog szóródni a hulladék. A hulladék 

elszállításában szívesen segítene.  

Ő is azt tapasztalja, hogy egyre több a rendezetlen ingatlan a településen. Fel kell a 

tulajdonosokat szólítani. Nagyrécsén is küldenek ki felszólítást, ő is kapott ilyent. 

 

Papné Szabó Mónika jegyző: a felszólításokat minden évben kiküldjük szinte mindig 

ugyanazoknak a személyeknek. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete: 
A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 
6. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került. 
Ismerteti azt. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (IV.27.) számú határozata 



Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község 
Önkormányzatánál 2014. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves 

Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
7. Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére pályázat benyújtásáról döntés 

 
Tóth Lucia polgármester: Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről, mely szerint 2 célterületre lehet pályázni. 
Az egyik célterület a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó járműbeszerzés, mégpedig a 
működő falugondnokságok támogatása. Kisrécsén jelenleg nem működik falugondnoki 
szolgálat, ezért erre a célterületre nem tudunk pályázni. 
 
A másik célterület egyéb szolgáltatások ellátásához kapcsolódik. Erre a célterületre 
lehetőségünk van pályázni, de a buszt  a település feladatfinanszírozás hiányában nem tudná 
üzemeltetni. 
Másik probléma, hogy a támogatás összege a gépjármű nettó beszerzési értéke, az áfa 
kifizetését önerőből az önkormányzatnak kell vállalnia. Az önkormányzat ezt is nehezen tudná 
megfinanszírozni, ezért javasolja, hogy ezt a pályázatot most ne nyújtsák be. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 
 

8. A Zalakarosi Szociális Alapellátási Központ 2014. évi gyermekjóléti tevékenységéről 
beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (IV.27.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Központ (8749 
Zalakaros, Zrínyi u. 2.) 2014. évi gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 
9. Egyéb ügyek 
 
a) Alpolgármester megbízatásának visszavonása 
 



Tóth Lucia polgármester: Mivel az alpolgármester úr nem hajlandó lemondani a tiszteletdíjáról, 
vissza szeretné vonni az alpolgármesteri megbízatását.  
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: az alakuló ülésen ő javasolta a magasabb összegű tiszteletdíj 
megállapítását, mivel nem gondolta, hogy erről nem fog lemondani. Korábban a polgármesteren 
kívül senki nem részesült tiszteletdíjban. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: teljesen más légkör van most a faluban, mint korábban. Ő is 
mindent másképp gondol, mint régen. A tiszteletdíjról nem mond le. Megkérdezi a polgármestert, 
hogy ő mire költötte el az általa felvett tiszteltdíjat. 
 
Tóth Lucia polgármester: Ő ezért megdolgozik, és ő sem kérdezi meg, hogy az alpolgármester 
mire költötte. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy ő ezt a pénzt nem költötte el, félretette. 
Szeretne egy Kisrécséért Egyesületet létrehozni, aminek ez az összeg a kezdő tőkéje lenne. Ő 
a falutól nem vesz el semmit. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: de ennek az összegnek közterhei is voltak és vannak, az 
alpolgármester csak a nettó összeget tudta félretenni. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: nagyon szomorúnak tartja, hogy ilyen ellentétek alakultak ki 
a testületben, ez a falu kárára megy. A polgármesternek is példát kellett volna mutatnia, ő is 
felajánlhatta volna, hogy lemond pl. a tiszteletdíja feléről. De ez a saját álláspontja, ő ezt így 
csinálta volna. 
 
Tóth Lucia polgármester: Neki nagy a felelőssége, nem kíván lemondani a tiszteletdíjáról. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: máshol a képviselők is vesznek fel tiszteletdíjat. Úgy érzi a 
munkáját is annyira becsülik, mint amit kap érte. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: abban egyetért, hogy nagyon rossz helyzet alakult ki, sőt egyre 
rosszabbul mennek a dolgok. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti az alpolgármesteri megbízatás visszavonásának 
menetét. Az alpolgármester e tisztsége megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. 
A titkos szavazás lebonyolítására egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznia testület 
tagjaiból.  
 
Tóth Lucia polgármester: A Bizottság tagjai legyenek Sziva-Nyilassy Tamara, Kápolnás 
Szabolcs, Dr. Blaski Judit. A bizottság elnöke Kápolnás Szabolcs legyen. Kéri a testületet, hogy 
szavazzanak a Bizottságról, aki ellátja a Szavazatszámláló Bizottság feladatait.  
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015. (IV.27.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választást 
lebonyolító és annak eredményét megállapító Szavazatszámláló Bizottság tagjává Sziva-



Nyilassy Tamara, Kápolnás Szabolcs, Dr. Blaski Judit képviselőket bízza meg. A 
Bizottság elnöke: Kápolnás Szabolcs. 

 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
Tóth Lucia polgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról, 
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból. 
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (IV.27.) számú határozata: 

 Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás során a 
döntéshozatalból nem zárja ki Kigyóssy Zoltánt. 

 
 
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem Kigyóssy Zoltán alpolgármester urat, hogy hozzájárul-
e e napirendi pont nyilvános tárgyalásához, tekintettel arra, hogy e nyilatkozattól függ, hogy 
nyilvános ülésen tárgyalható-e a választása. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: nem kér zárt ülést, nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyílt ülésen 
történő választáshoz. 
 
A szavazólapok átadása, a szavazás és az urnabontás után a Bizottság megállapította a titkos 
szavazás eredményét. 
/A titkos szavazásról készített jegyzőkönyvhöz csatolva. / 
 
Kápolnás Szabolcs bizottság elnöke: tájékoztatja a testületet, hogy 3 nem 2 igen szavazattal 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester alpolgármesteri megbízatása nem került visszavonásra.  
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testület 3 nem, 2 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015. (IV.27.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a titkos szavazás 
eredményét, Kigyóssy Zoltán alpolgármester alpolgármesteri megbízatásának 

visszavonására tett javaslat nem került elfogadásra. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

b) Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 
 
Papné Szabó Mónika jegyző elmondja, hogy az Mötv. szerint, ahogyan a polgármester, úgy az 
alpolgármester sem lehet tagja a Képviselő- testület egy bizottságának sem. Emiatt szükséges 
módosítani az SZMSZ függelékét, és az alpolgármester Úr helyett egy képviselő-testületi tagot 
kell választani az Ügyrendi Bizottságba. 
 
Tóth Lucia polgármester: Sziva-Nyilassy Tamara képviselő Asszonyra gondoltam.   
 



Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: A felkérést vállalom, és köszönöm a lehetőséget.  
 
Tóth Lucia polgármester: Kérdezem, hogy hozzájárul-e nyílt ülés megtartásához a 
megválasztásával kapcsolatosan. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: a nyílt ülés tartásához hozzájárul. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester a javaslatát elfogadásra javasolja.  

 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (IV.27.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságba Kigyóssy 
Zoltán alpolgármester helyett Sziva-Nyilassy Tamara képviselőt válassza meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 

c) Játszótér felülvizsgálatának ügye 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírja, hogy a játszótereknek 
a biztonsági előírásoknak, szabványoknak meg kell felelnie. A már meglévő játszótereket 
szabványossá kell tenni, majd ezt követően megfelelőségi tanúsítványt kell kérni szabványügyi 
szakértőtől. A tanúsítvány 4 évre érvényes. A játszóterek állapotát a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelőség bármikor ellenőrizheti. Tájékoztatja a testületet, hogy a kultúrház 
udvarán lévő játszótér egyes elemei nem felelnek meg a szabványoknak és a biztonsági 
előírásoknak, ezt egy szakértővel megnézették. Meg kellene oldani, hogy a játszóeszközök az 
előírásoknak megfeleljenek, meg kellene szerezni a megfelelőségi tanúsítványt, ellenkező 
esetben ezeket el kell bontani. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a focikapuk is életveszélyesek, azokat sem lehet 
visszaállítani. 
 
d) Egyéb problémák a településen 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: probléma van a Szentkirály utca végén elhelyezett 
méhekkel. Megkérdeztek egy szakértőt, aki azt mondta, hogy a méhek év közben bármikor 
áthelyezhetőek máshová. A méhek gazdájával is probléma van, állítólag nem itatja őket 
rendszeresen, ezért is jönnek be a faluba. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: az ingatlan adottságai lehetővé teszik, hogy a lakóházaktól 
távolabb áthelyezzék máshová a méheket. A másik probléma, hogy az ingatlanra árkokat is 
ásott a tulajdonosa. Félő, hogy ebből probléma lesz. Gyakorlatilag gátat épített a víz 
szabadfolyása elé. 
 
Tóth Lucia polgármester: a méhek gazdája azt ígérte, hogy ősszel mindenképp arrébb helyezi 
az ingatlanán a méheket. 



 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: lakossági bejelentés érkezett felé ebtartással kapcsolatosan 
a Petőfi utcában. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Neki is jelezték a problémát, intézkedni fog az ügyben. 
 
Boross Zita lakosság részéről: véletlenül hozzá dobták be a hivatal nevére szóló 
telefonszámlát. ami a polgármester asszony által használt telefon díjára vonatkozik. Ennek 
összege közel 20.000 Ft, ami nagyon sok. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: ez az összeg tényleg nagyon magas, főleg azért is, mert 
nagyon sok emberrel ingyenesen beszélünk ebben az előfizetési csomagban. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: le kell kérni egy részletes számlát és megnézni, hogy miért 
ilyen magas a számla összege. Ezen a jövőben változtatni kell. Egy limitet kellene 
meghatározni, amit kifizet az önkormányzat, a többit fizesse a polgármester. Azt is szeretné 
megkérdezni, hogy a mobil internetre miért van szüksége a polgármesternek. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: ezen szerinte is változtatni kell, ha szükséges le kell kérni a 
részletes számlát. 
 
Tóth Lucia polgármester: a mobil internetre azért van szüksége, mivel ha elutazik hivatalos 
ügyben, meg tudja nézni a leveleit, egyéb dolgokat. A telefonköltséget igyekszik csökkenteni, a 
számla 20%-át befizeti.  
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: a településen nagyon magas a vízdíj és a szennyvízdíj 
költsége, ezeket kellene csökkenteni. 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 12.40 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


