JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én
17. 00 órakor megtartott közmeghallgatásáról
Az ülés helye: Kultúrotthon Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: Takács Ferenc, Kápolnás Szabolcs képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Grabant János ügyvezető, MihácziPálfi Lászlóné pü-i ügyintéző
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 három (3) 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:
Tájékoztató az idei év munkájáról, a jövő év tervei, egyéb aktuális ügyek
Közérdekű bejelentések, hozzászólások
Tóth Lucia polgármester: a közmeghallgatásra meghívta Grabant Jánost, a Szabau Invest
Kft. ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot a buszöböl kialakításáról, a buszváró
építéséről.
Grabant János ügyvezető: a pályázatot a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása nyerte. A
közbeszerzési eljárást lefolytatták, ami kétfordulós volt. A Szabau Invest ajánlata magasabb
volt, mint a megnyert támogatás, ezen csökkenteni kellett, ezért tárgyalásokat folytattak le. A
beruházások műszaki tartalmát akarták csökkenteni, amihez a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
jóváhagyása is szükséges volt. A kistérség újabb pályázatot nyújtott be plusz támogatásra,
ezért az eredményhirdetésre is várni kellett. Szeptember 4-én hirdettek eredményt, ezt
követő két hónap múlva írta alá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a konzorciumi szerződést. A
beruházás ezen okok miatt van csúszásban. Nov. 18-án megtörtént a munkaterületek
átadása. Itt Kisrécsén is ekkor volt. A buszváró azért került korábban elbontásra, mivel az
volt a kérés, hogy ez történjen meg szeptember 30-ig. Az önkormányzat jól járt el, senki nem
tudhatta, hogy a beruházás ennyit csúszik. A munkaterület átadásakor kérték, hogy
helyezzünk ki egy ideiglenes buszvárót, aminek eleget tettek. Sajnos jelenleg is csúszásban
vannak, mert téli időszakban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem engedi a munkálatok
elvégzését. Április 1-ig nem lehet aszfaltozni sem, ezért mindenhol csak részleges munkákat
végeznek el.
Milei Vince lakosság részéről: a terveket hol lehetne megtekinteni. Szeretné látni, hogy miről
van szó.
Papné Szabó Mónika jegyző: elektronikusan megvan, kinyomtatják és meg lehet nézni a
hivatalban.
Tóth Lucia polgármester: e-mailben is el tudja küldeni.
Szántó Ferenc lakosság részéről: köszöni a tájékoztatást, ami nagyon kimerítő volt. Kérdése,
hogy Kisrécsén ezt a beruházást milyen határidőre fogják megvalósítani. Tiszteletét fejezi ki
azoknak, aki ezt végigviszik.
Grabant János ügyvezető: A szerződésük 2013. nov. 18-december 30-ig szól, de csak azért
mert a kistérségnek is eddig van támogatási szerződése.
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A támogatási szerződés meghosszabbítása folyamatban van, és az ő szerződésük is
meghosszabbításra kerül. 36 hét alatt kell befejezniük a teljes beruházást.
Jövő év közepére mindegyik buszváró elkészül. A kisrécsei az első három között van.
Szántó Ferenc lakosság részéről: ő is szeretné megtekinteni a terveket.
Tóth Lucia polgármester: olyan buszváró lett tervezve, ami viszonylag nagyméretű, a
lakosság igényét kielégíti. Lesz mellette egy kerékpártároló is. Előtte egy tér kerül
kialakításra, ahová szeretnék kihelyezni a régi tűzoltóautót, amit előtte felújítanának. A
buszváró kőből lenne, tetején cserépfedéssel.
Szántó Ferenc lakosság részéről: ez típusterv alapján fog készülni?
Tóth Lucia polgármester: abból indultunk ki, de kértünk bele pluszokat.
Szántó Ferenc lakosság részéről: a busznak a megfordulás könnyebb lesz a beruházás
megvalósítását követően.
Grabant János ügyvezető: a forgalomtechnikában nem lesz változás, nem lehetett a
pályázatba beépíteni az út szélesítését, csak buszöbölre és buszváróra lehetett pályázni.
Szántó Ferenc lakosság részéről: szelektív gyűjtők helye fog változni? Kéri, hogy csak
megfelelő időjárási viszonyok között kerüljön sor a munkavégzésre.
Tóth Lucia polgármester: a fenntartási idő alatt nem lehet a szelektív gyűjtőedények helyét
megváltoztatni, de ennek lejártával lejjebb szeretnék helyezni.
Grabant János ügyvezető: 10 évig kell garanciát vállalni a beruházásra. Minőséget két
műszaki ellenőr felügyeli. A buszváróba beépített üveg biztonsági üveg.
Grabant János az ülésről távozott.
Tóth Lucia polgármester: ismerteti a rendőrségi beszámolót. A bűncselekmények száma
csökkent, tavaly 11 db volt, az idén 2 db. Elmondható, hogy a közbiztonság helyzete jónak
tekinthető Kisrécsén.
Szántó Ferenc lakosság részéről: mindenki tegyen feljelentést, ha ellopnak tőle valamit. Így
kapunk megfelelő statisztikát.
Tóth Lucia polgármester: az utcanév változtatás a törvényi kötelezettségnek eleget téve
megtörtént a Ságvári Endre utcából Szentkirály utca lett. Az idei évben a közmunkaprogram
folytatódott. Igyekeztünk minél több embert felvenni, hogy ők munkabérben részesüljenek,
hiszen nem segélyes társadalmat építünk. Az árkok tisztítását, karbantartását, burkolását
végezték. Több panasz érkezett rájuk, hogy nem megfelelőképpen dolgoznak.
Jövőre is szeretnék a Petőfi utca és Rákóczi utca árokburkolását befejezni.
A Szentkirály utcában a korlát fel lesz újítva, lefestve, erről már beszélt a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-al. Érdesítő anyagot is hoztak már, de sajnos azt kellett tapasztalni, hogy már
vittek el belőle.
Iker József lakosság részéről: előttük a Petőfi utcában az út nagyon rossz állapotban van.
Azt mondják, hogy ezt az árkolás okozta.
Tóth Lucia polgármester:meg fogják nézni, a járda már korábban is süllyedt, az egész járda
nem volt jól megcsinálva annak idején.
Sümegi Lajos a lakosság részéről: nem a megfelelő helyeken került az árokburkoló elem
beépítésre, más szakaszokat kellett volna megcsinálni.
Szántó Ferenc lakosság részéről: szakmailag voltak hiányosságok a vízelvezető árok
burkolásánál, de inkább a 2012. évben. A közfoglalkoztatásnál nem áll rendelkezésre
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megfelelő szaktudással rendelkező dolgozó, ezt így nem egyszerű megvalósítani. A
szennyvízberuházás után helyreállították a Petőfi utcát, ami azóta több helyen beszakadt,
ezzel kellene valamit kezdeni. Nem volt megfelelően ellenőrizve a műszaki ellenőr részéről.
A tömörítéssel volt probléma. Kivitelező felé jelezni kell a problémát.
Friskó László lakosság részéről: amióta ki lett burkolva az árok a Petőfi utcában, a víz jól
elfolyik.
Milei Vince lakosság részéről: nagyon büdös szag jön a szennyvízcsatornából.
Tóth Lucia polgármester: sajnos kétszer-háromszor előfordult, hogy éjszaka a hálózatba
beleengedik a szennyvizet olyan személyek, akik a hálózatra nem kötöttek rá. Ezzel a
baktériumokat elpusztították, és nem működött a rendszer. Újra kellett telepíteni.
Szántó Ferenc lakosság részéről: a csatornadíj nagyon magas, ezen csökkenteni kellene,
amit csak a működtetési költségek csökkentésével lehet elérni.
Tóth Lucia polgármester: a beruházást csak így lehetett megvalósítani. 5 év üzemeltetési
kötelezettség van, utána átemelővel meg lehet majd oldani, hogy a nagyrécsei hálózatra
rákössenek. Erről már beszélt a szolgáltatóval, és vélhetően a díjak is így csökkenhetnek.
Milei Vince lakosság részéről: sérelmezi, hogy a szennyvízberuházásnál a szervezés nem
volt megfelelő. Nem volt szükség erre a beruházásra.
Szántó Ferenc lakosság részéről: önkormányzati utat úgy tudja, hogy nem lehet elbirtokolni,
mégis az egyik utat az egyik helyi lakos lezárta. Az önkormányzatnak a továbbiakban út
használatát akarja biztosítani.
Papné Szabó Mónika jegyző: ez az ügy folyamatban van. A helyi utak kezelője a képviselőtestület. Az út lezárásával nem értenek egyet, azt nem engedélyezték, az út használatát a
továbbiakban is szeretnék biztosítani.
Milei Vince lakosság részéről: a költségvetés adatait kérdezi. Eseti segélyre kapunk-e külön
állami támogatást. A hivatal működtetéséhez mennyivel járulunk hozzá.
Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: ismerteti a bevételi és kiadási előirányzatot. A
költségvetési rendelet a honlapon és a hivatalban megtekinthető.
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti, hogy ettől az évtől feladatfinanszírozás van, mire
mennyi költségvetési támogatást adnak. A hivatal működtetésére is kapunk támogatást,
ahhoz külön nem kell hozzájárulni. Eseti segélyre nincs normatíva, ha az önkormányzat ad
ilyen támogatást a Szoc. tv. és a helyi rendelet szerint rászorult személyeknek, azt a saját
bevételeiből finanszírozza.
Horváth Balázs lakosság részéről: 2008-ban nagyon megemelkedett az adó. Illetve 2013évtől is nagymértékben emeltek. Gyűjtöttek aláírást, hogy ezzel kapcsolatosan legyen
lakosság fórum. Mikor kerül erre sor. Olyan megoldás kellene ami az önkormányzatnak és a
lakosságnak is megfelel.
Tóth Lucia polgármester: 2008. évtől nagyon megdrágult a hulladékszállítás. Más bevételünk
nincs, muszáj az adót beszednünk. A behajtásra is nagy gondot fordítunk, fenyegetnek is
bennünket emiatt. Mindig jól próbáltunk gazdálkodni, adósságunk sem volt. Sok a plusz
kiadás, amire nem kapunk állami támogatást, pl. gyepmesteri feladatok, orvosi ügyeleti,
fogászati ügyeleti hozzájárulás. Az ebrendészeti hozzájárulást nem akarják bevezetni a
településen, és más adónemet sem. Az idei évben a működőképesség megőrzését szolgáló
pályázaton a kért összeg 10%-át kapták meg, 396 Ft-ot. Mindent megteszünk a plusz
források előteremtése érdekében.
Horváth Balázs lakosság részéről: ő ismételten kéri, hogy az adóval kapcsolatosan legyen
lakossági fórum.
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Ötvös Sándorné a lakosság részéről: úgy hallotta, hogy azoknak az önkormányzatoknak,
akiknek nem volt hitelük, adnak állami támogatást.
Tóth Lucia polgármester: reméli, hogy ebből lesz valami. A szennyvízhitel visszafizetése is
nagy terhet jelent, többen nem fizetnek, 4 millió Ft-ot kellet már eddig hozzátennie az
önkormányzatnak a törlesztéshez.
Milei Vince lakosság részéről: a temetői út tisztítását is be kellene fejezni.
Tóth Lucia polgármester: a közmunkaprogramot szeretnék folytatni. Jelenleg 6 ember van
alkalmazva a téli közfoglalkoztatás keretében, ők most képzésre járnak. Január 1-től még
két fő lesz foglalkoztatva április 30-ig.
Milei Vince lakosság részéről: a hangosító berendezés hol található meg.
Tóth Lucia polgármester: le lett véve, és a pincében és a padláson van. Az idősek napi
rendezvény nagyon jól sikerült, megköszöntötték Etelka nénit, aki 90. életévét töltötte.
Sümegi Lajos lakosság részéről: miért van Kisrécsén heti két alkalommal szemétszállítás, a
lakossággal miért nem kötöttek külön szerződést.
Tóth Lucia polgármester: így sikerült a legkedvezőbb díjat kialkudni a szolgáltatóval, és a
lakossággal nem kell külön szerződést kötni.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közmeghallgatás 17.00 órakor kezdődött és 20.00 órakor ért véget.
K.m.f.t.

Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző
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