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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 7-én 8. 00 
órakor megtartott alakuló 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  
        Madariné Török Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
 
1./ Tóth Lucia: köszönti a megjelenteket, valamint megállapítja, hogy a képviselő-testület 
alakuló ülése a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően került összehívásra. 
Jó erőt, egészséget kíván a képviselőknek a testületi munkához. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes.  
Az ünnepélyes köszöntő után megkéri Madariné Török Tünde, a HVB elnökét, hogy a 
választás végleges eredményét ismertesse a jelenlévőkkel.  
 
Madariné Török Tünde HVB elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a választások végleges 
eredményét. (A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 206. §-a értelmében átadja a 
megbízóleveleket a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. 
 
3./Tóth Lucia polgármester: Ismerteti a napirendet. 
 
Napirend:  

1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

2.  A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

 Előadó: Madariné Török Tünde HVB elnök 

3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása 

Előadó: Tóth Lucia polgármester  

4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

5. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a 

titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása 

Előadó: polgármester 

6. Az alpolgármester eskütétele 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

7. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 

8. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

9. Bizottságok tagjainak megválasztása 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

10. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 

módosítása 

Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 
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12. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

 

13. Egyebek 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal jóváhagyólag elfogadta.  
 

4./Madariné Török Tünde HVB elnöke: kéri a jelenlévőket, hogy a hivatalos esküt tegyék le. 
A képviselő-testület tagjai leteszik az esküt. 
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Madariné Török Tünde HVB elnöke: most pedig a polgármester eskütétele következik, 
melyet a képviselő-testület előtt kell letennie.  
A polgármester leteszi az esküt. 
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
5./ Tóth Lucia polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a 
továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-
testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai 
és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek 
meg. 
A titkos szavazás lebonyolítására egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznia testület 
tagjaiból. A Bizottság tagjai legyenek Katona József, Sümegi Kitti, Sósné Tari Júlia. A 
bizottság elnöke Katona József 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 
8/2016. (III.7.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választást 
lebonyolító és annak eredményét megállapító Szavazatszámláló Bizottság tagjává 
Katona József, Sümegi Kitti, Sósné Tari Júlia képviselőket bízza meg. A Bizottság 

elnöke: Katona József. 
 
Tóth Lucia polgármester: Javasolja, hogy Balogh Erzsébet képviselőt válasszák meg 
alpolgármesternek.  
 
Balogh Erzsébet alpolgármester jelölt: Köszöni a bizalmat, ha megválasztják vállalja a 
tisztséget. 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 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016. (III.7.) számú határozata: 

 Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
során a döntéshozatalból nem zárja ki Balogh Erzsébet jelöltet. 
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Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem Balogh Erzsébet alpolgármester jelölt urat, hogy 
hozzájárul-e e napirendi pont nyilvános tárgyalásához, tekintettel arra, hogy e nyilatkozattól 
függ, hogy nyilvános ülésen tárgyalható-e a választása. 
 
Balogh Erzsébet alpolgármester jelölt: 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. / 
 
Katona József bizottság elnöke: tájékoztatja a testületet, hogy 5 igen szavazattal Balogh 
Erzsébet képviselőt választották meg alpolgármesterré.  
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testület 5  igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 
 

 Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (III.7.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a titkos szavazás 
eredményét, Balogh Erzsébet képviselőt választja meg alpolgármesternek.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
6./ Tóth Lucia polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármesternek, akinek le kell tennie 
alpolgármesteri minőségében az esküt.  
Balogh Erzsébet alpolgármester Tóth Lucia polgármester előtt leteszi az esküt. 
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
7./ Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a testülettel, hogy Tóth Lucia társadalmi 
megbízatású polgármesternek indult, ezáltal fogja ellátni a polgármesteri teendőket, ismerteti 
a polgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó szabályokat.  
Mötv. 71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. 
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Tóth Lucia polgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul a nyílt ülés 
tartásához. 
 
Balogh Erzsébet alpolgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a 
testületnek arról, hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a 
szavazásból. 
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Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. (III.7.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki Tóth Lucia 

polgármestert. 
 
Balogh Erzsébet alpolgármester: Mivel nincs a képviselő-testületnek mérlegelési joga a 
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításával kapcsolatosan, ezért 
javasolja, hogy a törvény szerinti mértékben állapítsák meg Tóth Lucia polgármester 
tiszteletdíját és részére a költségtérítést. 
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (III.7.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Lucia polgármester havi 
illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján bruttó 74. 

788 Ft, azaz hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc Ft összegben állapítja meg 2016. 
február 28-tól kezdődően. 

2. A képviselő-testület Tóth Lucia polgármester részére 2016. február 28-tól havi 
11.218 Ft költségtérítést állapít meg az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztráció elkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. március 15. 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
8./ Tóth Lucia polgármester: a képviselő-testület az alpolgármesternek tiszteletdíjat állapít 
meg, valamint a képviselők tiszteletdíjának megállapítását rendeletbe kell foglalni. 
A jelenlegi szabályozás szerint az alpolgármester tiszteletdíja a tiszteletdíjas 
polgármesternek járó díj 70-90%-a közé eső összeg. Jelen esetben ez 52.352- 67.309 Ft 
közé eső összeg. Erről az összegről vagy ennek egy részéről írásban lemondhat. Az 
alpolgármester havonta a részére megállapított tiszteletdíj 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult (7. 853-10.096 Ft) Erről az összegről vagy ennek egy részéről 
írásban lemondhat. Az újonnan megválasztott alpolgármester részére 67.309 Ft tiszteletdíj 
és 10.096 Ft költségtérítés megállapítását javasolja.  
 
Balogh Erzsébet alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul a nyílt ülés 
tartásához. 
 
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 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (III.7.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki az alpolgármestert. 
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Tóth Lucia polgármester: Felteszi szavazásra az alpolgármester részére javasolt 
tiszteletdíjat. 
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016. (III.7.) számú határozata: 

1. Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Erzsébet alpolgármester 
havi tiszteletdíját bruttó 67.309 Ft, azaz hatvanhétezer-háromszázkilenc Ft összegben 

állapítja meg 2016. március 7. napjától kezdődően. 
2. A képviselő-testület alpolgármester részére 2016. március 7-től havi 10. 096 Ft 

költségtérítést állapít meg. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztráció elkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. március 15. 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 

Alpolgármester nyilatkozik, hogy a részére megállapított tiszteletdíj teljes összegéről lemond. 
 
Tóth Lucia polgármester: A képviselőknek korábban nem volt megállapítva tiszteletdíj.  
 
Képviselők nyilatkoznak, hogy nem kérik a tiszteletdíj megállapítását. 

 
9./ Tóth Lucia polgármester: Az Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő 
ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően 
létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A 
száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület 
látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és 
hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő 
tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság 
ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. 
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot 
hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, 
kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek 
feladat- és hatáskört állapíthat meg. 
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes 
bizottságot hozhat létre. 
58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság 
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati 
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti. 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzata úgy rendelkezik, hogy egy bizottság működik, 
az Ügyrendi Bizottság, amelynek tagjainak száma 3 fő. E bizottság hatáskörébe 
tartozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálata. 
Javasolja, hogy a bizottságok szerkezetén ne változtassanak. Az alábbi személyeket 
javasolja a bizottságba: tagok: Sósné Tari Júlia, Sümegi Kitti elnökének: Katona Józsefet. 
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Kérdezi a javasolt tagokat, hogy hozzájárulnak-e nyílt ülés megtartásához a 
megválasztásukkal kapcsolatosan. 
 
Sósné Tari Júlia nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés 
tartásához.  
Sümegi Kitti nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés 
tartásához.  
Katona József nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés 
tartásához.  
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2016.(III.7.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságba 

 elnökként Katona József képviselőt, tagként Sósné Tari Júlia képviselőt és Sümegi 
Kitti képviselőt megválasztotta. 

 
10./ Tóth Lucia polgármester: az SZMSZ módosítása elkészült, aktualizálni kell benne a 
változásokat. ( Az előterjesztés, az előzetes hatásvizsgálat, a rendelet tervezet a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a rendelet módosítását elfogadásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete: 

 a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. 

(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
 

11. /Papné Szabó Mónika jegyző: Az Mötv. 39. § (1) Az önkormányzati képviselő 
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon 
belül törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a 
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
Minden képviselő és bizottsági tag megkapja a vagyonnyilatkozat-tételre szolgáló adatlapot. 
30 napon belül le kell adni a vagyonnyilatkozatokat, melyet a PÜB tart nyilván.  
Tájékoztatja a képviselőket a képviselői méltatlanság szabályairól. 
Mötv. 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti 
annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 
b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 
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d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati 
eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; 
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás 
során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és 
a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 
f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület 
tudomására. 
(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a 
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától 
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról 
haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül 
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél 
igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami 
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, 
az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt. 
(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást.  
 
12./ Tóth Lucia polgármester: a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása elkészült, ismerteti azt. ( Az előterjesztés, az előzetes hatásvizsgálat, a rendelet 
tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a rendelet módosítását elfogadásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete: 

Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) ör. módosításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
13./ Egyebek 
 
Tóth Lucia polgármester: a településképet meghatározó épületek felújítására van egy 
pályázati kiírás. Ennek keretében a kultúrház épületét szeretnék felújítani. A terveket már 
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készítik. A pályázat kiírás az épület külső- belső és energetikai felújítására vonatkozik, 
valamint eszközbeszerzésre is lehet igényelni 3 millió Ft-ot. Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016.(III.7.) számú határozata: 
Az Önkormányzat megismerve a pályázati kiírást, a benyújtott számításokat és döntött 
arról, hogy a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c felhívásra pályázatot 
nyújt be. A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16. 
A pályázattal összefüggésben a következő azonosító adatokat rögzíti határozatában: 

 

1. A fejlesztés, a projekt megnevezése: „Közösségi ház kialakítása 
Kisrécsén” 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

Kisrécse, Szentkirály u. 14., 133 hrsz. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját 
forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 

Határidő: értesítésre: 2016. március 29. 
Felelős: értesítésért: Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 
Másik dolog az önkormányzati szárzúzó kérdése, ami Takács Ferenc volt képviselőnél van a 
mai napig. Takács Ferenc a tavaly év májusában kérte, hogy a saját traktorjával végzett 
szárzúzós munkákat térítse meg részére az önkormányzat. Konkrétan a felhasznált 
üzemanyag megtérítését kéri. 
A szárzúzó beszerzésére 2011. évben adtak be pályázatot a parlagfűmentesítési program 
keretében. Ezzel az utak melletti, valamint a temető alsó részének a kaszálását szerették 
volna megkönnyíteni. A munkaeszköz Kiskorpádon került megvásárlásra 270.000 Ft+áfa 
összegben, amelyhez a támogatás 250.000 Ft volt, önrészként az önkormányzat 87.500 Ft-
ot biztosított. Ezt a szárzúzót Takács Ferenc tulajdonában lévő traktorhoz csatlakoztatni 
lehet. 
Elmondja, hogy tavalyi évben Dunai Antal helyi lakost akarta megkérni, hogy szárzúzóval 
vágja le az önkormányzati problémás területeket. Dunai Antal ezt a kérést ne értette, mivel 
az önkormányzat birtokában is van szárzúzó, miért nem azzal vágják le. A szárzúzó Takács 
Ferencnél van az önkormányzati kistraktorral együtt. 
Ezt követően kérték Takács Ferencet, hogy szállítsa vissza az önkormányzathoz a szárzúzót 
és a kistraktort. Takács Ferenc a kistraktort visszaadta, de a szárzúzót nem. Úgy 
nyilatkozott, hogy azt követően adja vissza, ha az önkormányzat a költségeit megtéríti. 
Szántó Ferenc is rákérdezett az egyik testületi ülésen, hogy lehet-e bérmunkát kérni az 
önkormányzattól ezekkel az eszközökkel. 
2015. május 19-én tartott ülésen tárgyalta az önkormányzat a költség elszámolási ügyet. 
Akkor is elhangzott az a kérés, hogy Takács Ferenc a szárzúzót adja vissza.  
Nem kérte senki, hogy ezzel az eszközzel továbbra is munkát végezzen. A 
költségelszámolásban 2015. évben végzett munka is szerepel. 
Továbbá elmondja, hogy Takács Ferenc 2011-2015-ig egyáltalán nem említette, hogy ő az 
elvégzett munkáért megtérítést vár, mivel saját célra is használta a szárzúzót, amit a faluban 
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többen is láttak. A vis maior eseménynél sem jelezte, hogy ellenszolgáltatást vár, mivel akkor 
ezt a munkát is be lehetett volna építeni a védekezés költségeihez. Semmilyen 
megállapodás nem született sem írásban, sem szóban arra vonatkozóan, hogy a traktorral 
végzett a költségelszámolásban szereplő munkákért fizetnie kellene az önkormányzatnak. A 
hótólást is végezte Feri két télen, arra megállapodást kötöttünk, és kifizettük a 
megállapodásban szereplő összeget. Ez minden esetben így történt volna, ha úgy 
állapodunk meg. 
Javasolja, hogy a következő ülésre hívják meg Takács Ferencet, és beszéljék meg vele 
ezeket a dolgokat. A szárzúzót szolgáltassa vissza, ellenkező esetben kénytelenek leszünk 
bírósághoz fordulni. 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az alakuló 
ülésre tartozó bejelentése, észrevétele? 
 
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
Az alakuló ülés 8.00 órakor kezdődött és 9. 45 órakor ért véget. 
 

K.m.f. 
 

    Tóth Lucia           Papné Szabó Mónika  
                          polgármester              jegyző 


