JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19-én 15.00
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: Kigyóssy Zoltán alpolgármester, dr. Blaski Judit képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Lakosság részéről: 6 fő.
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 15.00 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 képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ Önkormányzati feladatellátást
benyújtásáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester

szolgáló

fejlesztések

támogatására

pályázat

3./ A polgármester telefonhasználatának ügye
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
4./Egyebek

1./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2014. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági hatósági
munkáról szóló beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015.(V.19.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi gyermekvédelmi és
gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
adattartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal ill. 2015. május 31.
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ Önkormányzati feladatellátást
benyújtásáról döntés

szolgáló

fejlesztések

támogatására

pályázat

Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy lehetőség pályázat benyújtására útfelújításra. A
pályázatot a Szentkirály utcában járdafelújításra, és a Kossuth u. aszfaltozására kellene
benyújtani. Kértek erre ajánlatot. Az ajánlat szerint a munkálatok bruttó 6.550.470 Ft-ba
kerülnének. Ehhez a támogatás 85%. Javasolja a pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015.(V.19.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015.
évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac)
és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, járdák, hidak
felújítására.
A megvalósítás helyszíne: 8756 Kisrécse, Szentkirály u., 156. hrsz. és 8756
Kisrécse, Kossuth u., 316. hrsz.
A projekt költségvetése: 11.755.020 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.928.875 Ft.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 12.689.544 Ft.
A projekt önrésze: 2.239.331 Ft, melyet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséből kíván finanszírozni.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
3./ A polgármester telefonhasználatának ügye
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Papné Szabó Mónika jegyző: A 2015. április 27-én megtartott ülésen vetődött fel először a
polgármester telefonhasználatának az ügye. Több képviselő szájából elhangzott az ülésen, hogy

legyen megkérve a telefonbeszélgetésekről a részletes számla, de ez megszavazva nem lett.
Ezt követően két képviselő kérését írásban fogalmazta meg. A kérelem benyújtásra került 2015.
május 5. napján, tájékoztattam erről Kápolnás Szabolcs képviselőt és a Polgármester Asszonyt
is. Kápolnás Szabolcs kérdezte ennek milyen anyagi vonzata van. Elmondtam, hogy nem
tudom, mennyibe kerül, de megkérdezem. A szolgáltató részéről a válasz megérkezett 2015.
május 7-én, a hívásrészletező költsége nettó 1000 Ft/hó. Mivel anyagi vonzata van a részletes
telefonszámla lekérésének, és Kápolnás Szabolcs képviselő (ő is a pénzügyi vonzat miatt) kérte
az ügy napirendi pont keretében történő tárgyalását, ezért a mai napon sor kerül a
telefonhasználati ügy tárgyalására.
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: van olyan személy, aki vállalná ennek a költségnek a
megfizetését.
Papné Szabó Mónika jegyző: Az Alpolgármester Úr 2015. május 12-én írt levelében megírta:
"Természetesen, amennyiben a havi 1000 Ft nagyon megterhelné a költségvetést, első leszek a
sorban, aki beáll ezen segíteni, és rajtam kívül már több jelentkező van, aki hajlandó ezért
áldozni."
Tóth Lucia polgármester: korábban volt céges telefonom is, ill. a magántelefonomat odaadtam a
lányomnak. 2015. január 1-től a havi telefonszámlám 20%-át kifizettem.
Kápolnás Szabolcs képviselő: nem ért egyet a hívásrészletező megkérésével, mivel véleménye
szerint egy vezetőnek ne mondják meg, hogy mennyit telefonáljon, ha szükséges. Azért sem
támogatja a hívásrészletező kikérését, mivel ez személyeskedés, egymással szembeni
ellentétekből, magánjellegű dolgokból adódik.
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: ha a polgármester tisztázni akarná magát, akkor ezt vállalná.
De hát nyugodtan lehet ezt hagyni, hogy a falu pénzét erre költse, másra meg nem jut.
Tóth Lucia Krisztina felteszi szavazásra a hívásrészletező kikérését. Aki nem támogatja a
hívásrészletező megkérését a kérelem szerint 2014. november 1-től kezdődően és
folyamatosan, kérem szavazzon.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015.(V.19.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a
polgármester által használt hivatali mobiltelefon hívásrészletezőjének
megkérését 2014. november 1-től kezdődően és folyamatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
4./Egyebek
Takács Ferenc lakosság részéről: a mai napon a részére megőrzésre átadott 1 db MTD LG 175
típusú traktort átadja Kápolnás Szabolcs képviselő részére. A szárzúzót addig nem adja át, amíg
az önkormányzattal az üzemanyagköltségeinek elszámolásával kapcsolatosan nem tudnak
megegyezni. Elmondja, hogy a szárzúzó hajtásháza tönkrement. Ezt saját költségén
megjavította, ezért ezt nem kívánja odaadni a szárzúzóhoz. A szárzúzóval a jövőben is szívesen
végez munkát az önkormányzat részére.

Kápolnás Szabolcs képviselő: a költségelszámolást részletesebben kellene benyújtani,
pontosan mikor milyen munkát végzett vele. Azt is le kell mellé nyilatkozni, hogy magáncélra
nem végzett ezzel munkát.
Takács Ferenc lakosság részéről: ő csak a költségeinek megtérítését kéri. 2013-ban, valamint a
2014. évben elvégzett munkák során ( pl. cseréphordás, villámárvíz védekezés) 80l gázolajat
használt el, valamint a szárzúzóval végzett munkák során évente 50l-t. A részletes
költségelszámolást be fogja nyújtani.
Tóth Lucia polgármester: a „Te szedd” szemétgyűjtési akcióban 36 fő vett részt, a galamboki
csoporthoz tudtak csatlakozni. Az összeszedett hulladékot a szolgáltató cég elszállította.
Takács Ferenc lakosság részéről: a tűzcsap melletti terület még mindig nincs feltöltve, gödör
van ott. A nagyárokban már két hete áll a víz, nem folyik el. Tele lesz szúnyoggal, csigákkal.
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: ezt a problémát az Alpolgármester Úr írásban jelezte, de még
ez idáig nem kaptak választ.
Tóth Lucia polgármester: a vis maior pályázat keretén belül lett a mederrész kikotortatva.
Szakértői vélemény van arra vonatkozóan, hogy a villámárvíz következtében milyen
munkálatokat szükséges elvégezni. Az elvégzett munkát műszaki ellenőr vette át.
Kápolnás Szabolcs képviselő: a szakértőtől kell véleményt kérni.
Sümegi Lajos lakosság részéről: a Szentkirály utca végén tartott méhek miatt este nem lehet
kimenni az utcára. Aláírást fognak gyűjteni, hogy vigyék el a falutól arrébb a méheket.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 15.00 órakor kezdődött és 16.15 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

