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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 22-én 
15.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 
Az ülés helye: Kultúrotthon Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: ------- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
A lakosság részéről 16 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 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: Megtartja a beszámolót Kisrécse község 2015. évi munkájáról. A 
vis maior pályázattal elszámoltak. A kemencés udvar és az öltöző elkészült, a pályázat itt is 
lezárásra került, a támogatást megkapták. A falut egész nyáron virágosították. A temetőben 
a jövő évben meg szeretnék valósítani az akadálymentesítést, illemhely építését, fásítást. 
Több rendezvény is megvalósult az idei évben. Az adventi ünnepség, télapó ünnepség és az 
idősek napja még vissza van. A közművelődési keretből kandallót vásároltak a kultúrházban, 
kifestették a kultúrházat. Még új lámpatesteket szeretnének felszerelni. Önkéntes települési 
mentőcsoport alakult. A Kendli-majori utat kellene rendbe tenni. Elmondja, hogy a képviselő-
testület a mai ülésen kimondta feloszlását. 120 napon belül időközi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választás lesz kiírva. Addig a jelenlegi testület működik. Azért 
döntöttek így, mert senki nem ragaszkodik a székéhez, döntsön újra a falu, hogy kit szeretne 
a vezetőség élére. Nagyon sok vád érte őket. Megkérdezi, kinek van észrevétele, 
hozzászólása a beszámolóval vagy más dologgal kapcsolatban. 
 
2./Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: megkérdezi, miért nem tudnak hárman működni? 
 
Tóth Lucia polgármester: Ezt az imént elmondta. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: pedig most itt a lehetőség arra, amit a választás előtt 
mondtak, hogy hárman is elegendőek lesznek a testületbe, rájuk szavazzanak. A 
szavazatokból is ez derült ki. Bizalmat szavazott a falu, most meg nem vállalják tovább a 
működést. 
 
Tóth Lucia polgármester: Ezt nem mondta senki. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: bebizonyosodott az, hogy gyakorlatilag nem tudnak 
működni, amit az alakuló ülésen ígértek abból nem valósult meg semmi.  
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: meg kell azt nézni, miért nem teljesült semmi. Volt még 
két képviselő, aki lemondott, de amíg testületi tagok voltak addig is csak akadályozták a 
munkát. A facebookon mást nem lehetett olvasni, csak azt, hogy egymás magánéletébe 
vájkálnak. 
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Kápolnás Szabolcs képviselő: próbálta kideríteni, hogy mi vezetett idáig, de sajnos nem 
sikerült. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: olyan emberek kellenek a falu élére, akik a településsel 
törődnek. A faluért tesznek, nem önmagukért. 
 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: a jelenlegi testület ezzel a döntésével azt vállalta, 
hogy ha új választás lesz, mindenki indulhat, a falu újra dönthet. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: hogyan vállalnak felelősséget így, nem ezt ígérték. Most 
hogy hárman maradtak, „megválthatnák a világot”, mindenről szabadon dönthetnének. 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: a Kigyóssy Zoltán volt képviselőnek is itt kellene lennie, el 
kellene mondania mi volt az oka, hogy lemondott. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara a lakosság részéről (volt képviselő): elmondja, hogy ő azért mondott 
le, mert tőle várta mindenki, hogy oldjon meg dolgokat, legyen ott a testületi üléseken, azért 
mert ő helyben lakik. A vidéki képviselőknek ilyen kötelességük nincs. 
 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: magándolgok lettek mindenbe belevonva, nem a 
falu ügyeivel foglalkoztak. 
 
Boross Zita lakosság részéről: a buszváró előtti gödör a műszaki átadás előtt nem lett 
kijavítva. Azt mondták addig nem lesz átadás, amíg a hibák és hiányosságok nincsenek 
elrendezve. Mégis át lett véve így a munka. A Tamaráék előtti csatorna beszakadás sem lett 
megoldva. Az is át lett véve, holott probléma volt vele. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: a 10 tonnás tábla sem lett visszahelyezve többszöri 
kérésre sem. A Szentkirály utca végén az út le fog szakadni. Ez az útszakasz zsákutca, meg 
kell óvni. Vissza kellene tenni a 10 tonnás táblát és a zsákutca táblát is el kellene helyezni. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: a zsákutca tábla kihelyezése csak a választás után került elő, 
ami után Takács Ferenc megválasztott képviselő nem tette le az esküt, előtte nyolc évig, 
amíg képviselő volt ez a probléma egyszer sem került szóba. 
 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: sok olyan probléma van, ami nem lett megoldva, 
ezekre közösen kellene megoldást találni. 
  
Takács Ferenc a lakosság részéről: azért nem tette le a képviselői esküt, mivel sok probléma 
nem lett megoldva.  
Korábban mindenben részt vett, nagyon sokat segített és sokat tett a településéért. A 
szennyvízátemelőnek ő adta a területet. Boross Zita adta a buszváróhoz a területet. 
Kigyóssy Zoltán telkén van a kápolnához vezető feljáró út. de ezeket az embereket, az ő 
véleményüket semmibe veszik. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: már a választások előtt ill. a választás idején tönkre ment 
minden. Nem így kellett volna tenni, valamint magándolgokkal foglalkozni. Olyan e-mailek 
kerültek elküldésre, amik nem tűrnek nyomdafestéket. 
 
Dömötör Jenő lakosság részéről: a közös ügyekért kellett volna tenni, a faluval kellene 
foglalkozni. Pályázatokat kell benyújtani. A falut parkosítani, virágosítani kell. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: már korábban kiderült, hogy nem megy jól minden. 
Először a Páli László nem indult, majd kb. másfél éve Kigyóssy Zoltán is le akart már 
mondani. De van, aki nem veszi észre, hogy egyirányú utcában megy szembe mindenkivel. 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: az említett táblák kihelyezéséhez kell engedélyt kérni? 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: nem kell engedély. 
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Iker Józsefné a lakosság részéről: akkor pl. a volt alpolgármester úr miért nem intézkedett 
erről? 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: ez a probléma most vetődött fel, amikor a németek el kezdtek 
építkezni a Petőfi utca végén. Sokat beszélgettünk erről, de nem tudta senki eldönteni jó-e 
vagy rossz nekünk, hogy a németek idejöttek. Ha kirakjuk a 10 tonnás táblát velük is 
kiszúrunk, mert az építőanyagot nem tudták volna behozni, nem tudtak volna építkezni.  
 
Sümegi Kitti a lakosság részéről: miért van ez így, miért alakult ki ez a helyzet. Három ember 
bejött ebbe a terembe, akik csak másokkal foglalkoznak, kiabálnak mindenkivel, de 
megoldást nem tudnak semmire. Írtak egy kiadványt is, ami ki lett küldve mindenkinek, de aki 
írta, nem jön el ide, és nem vállalja, hogy elmondja a problémát. Nem tudja a buszváróról 
miért lettek leszedve a fapalánkok, most nagyon huzatos. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: azok deszkapalánkok voltak, amik nem lettek 
megcsiszolva és lefestve sem, így nagyon csúnyák voltak. Az a rész a buszvárónál a tűzoltó 
kocsi helye lenne, ami már régóta nem kerül vissza Kisrécsére.  
 
Takács Istvánné a lakosság részéről: A Takács Ferencnek mondja kiabálva, hogy miért 
szidja a Luciát, mikor milyen sokat tett ezért a faluért. 
 
Sümegi Kitti a lakosság részéről: akkor sem így kell valamit elrendezni, nem zavart az a 
fapalánk senkit, egyébként más megoldást senki nem keresett a befedésre. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: de nagyon sok mindenkit zavart, és ennek a 
rendbetétele nem pénz kérdése volt. Ő csak olyan dolgokról beszél, amihez nem kell pénz. 
 
Tóth Lucia polgármester: ez a vita nem visz előbbre semmit. Új választás lesz, új vezetőség. 
A problémákat közösen kell megoldani. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: a lényeg, hogy ebben a légkörben, ebben a felállásban nincs 
értelme tovább dolgozni. Itt a lehetőség, bárki indulhat az időközi választáson akár 
polgármesternek, akár képviselőnek. Valóban sok mindenhez nem kell pénz, de az elmúlt 
időszakban történtek megkeserítették a közéletet Kisrécsén, az emberek utalják egymást. 
 
Tóth Lucia polgármester: azt még elmondja, ha nem mond le a két képviselő, akkor is 
javasolta volna, hogy oszlassa fel magát a testület, mert nem lehetett volna tovább együtt 
dolgozni. Aki tenni szeretne a faluért, az induljon a választáson. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: olyan közösséget kell varázsolni, akik összetartanak. 
 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A közmeghallgatás 15.00 órakor kezdődött és 16.20 órakor ért véget. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


