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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 8-án 7.30 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,  
Szántó Ferenc, Lakatos József, Zsigrai Győző kisrécsei ingatlantulajdonosok, fakitermeléssel 
foglalkozó személyek 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 7.30 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./ Önkormányzati utak kitisztításáról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester  
 
2./ Egyéb ügyek 
 
 
1./ Önkormányzati utak kitisztításáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: a külterületi önkormányzati utakat több, mint 30 éve nem használják, 
nehezen járhatóak ezek. Szántó Ferenc 2017. január 4-én benyújtott írásos megkeresését 
részletesen ismerteti. A Kisrécse 026/2. hrsz-ú közút tisztítását, járhatóvá tételét Szántó Ferenc 
azzal a feltétellel vállalta, hogy az út pontos telekhatárát kiméreti hivatalos fölmérő által, valamint 
a kitermelt fából 3 m3-t átad az önkormányzatnak. Az út kitisztítási munkáiban Friskó László 
közfoglalkoztatott részt vesz.  
Amikor értesült erről a megkeresésről, úgy gondolta, ez így jó megoldás lehet, az út járhatóvá 
tétele érdekében, mivel az önkormányzatnak nincs erre kapacitása, gépek, eszközök, munkaerő 
önállóan nem állnak rendelkezésre. Felhívta Szántó Ferencet a későbbi támadások kivédése 
miatt, ezért megkérdezte, van-e a területen kitermelhető fa, mivel kérelme bokrokat, lágyszárú 
növényzetet tartalmazott. Szántó Ferenc azt mondta, hogy nincs rajta jelentős mennyiségű fa, 
csak kb. 3 m3. De az udvarából is adna annyit az önkormányzatnak. 
 
Szántó Ferenc: azt nem mondta, hogy nincs a területen annyi fa. Udvarán lévőből meg 
természetesen adna, ezt tényleg mondta. 
 



Tóth Lucia polgármester: megegyeztek a kérelemben foglaltakban, valamint a 3 m3 fa 
átadásában, és válaszlevelet küldtek Szántó Ferencnek, amit szintén ismertet. A képviselő-
testületet is tájékoztatta erről. A képviselők ezt követően megnézték az érintett területet, úgy 
becsülték, hogy 80-100 m3 fa van ezen az önkormányzati úton. Cser Attila erdésszel is kiment a 
helyszínre, aki 60 m3 fát becsült, mert az út kb. 4 m széles. 
 
Szántó Ferenc: a Polgármester Asszony felhívta őt telefonon, értesítette, hogy egyelőre ne 
végezze el az út kitisztítását, mert változott a helyzet, ki kell menni együtt helyszíni szemlére. 
Várta, hogy erről értesítsék, ami nem történt meg. 
 
Tóth Lucia polgármester: igen, mert közben még ketten Lakatos József és Zsigrai Győző is 
megkeresték, akiknek az ajánlatát is ismertette a 2017. február 15-én tartott képviselő-testületi 
ülésen természetesen Szántó Ferenc ajánlatával együtt. Ezek kedvezőbb ajánlatok voltak, mint 
Szántó Ferencné. Konkrétan megkérte arra Szántó Ferencet, hogy őszintén beszéljék meg ezt a 
dolgot, de a faluból olyan hangok jöttek vissza, hogy kinek mennyi fát juttat, az önkormányzat át 
lett verve. 
 
Szántó Ferenc: azt sérelmezi, hogy nem lett értesítve a helyszíni szemléről, és arról, hogy az 
ügy ilyen fordulatot vett. Itt már fakitermelésről lett szó, nem az út kitisztításáról. Ő az út 
kitisztítási munkát akarta elvégezni, ami neki 1 millió Ft-ba került volna.  
 
Tóth Lucia polgármester: a megkeresésében szó sem volt arról, hogy a munka tuskózásra is 
vonatkozik, valamint útegyengetésre. 
 
Szántó Ferenc: a levelében az volt benne, hogy az út járhatóvá tételét vállalja, ez mindent 
magában foglal. 
 
Lakatos József: Az út tuskózása és földdel való beterítése nagyon sokba kerülne az 
önkormányzatnak, de nincs értelme. 
 
Tóth Lucia polgármester: az erdész az mondta, hogy nem érdemes ezt az utat kipucolni, mert 
mellette mindkét oldalán erdős terület van. A fák beárnyékolják az utat, ami nem tud kiszáradni, 
így nem lesz járható.  
 
Szántó Ferenc: ő kimérette az út egyik felén a telekhatárt, amihez jogosultsága volt, a 027. hrsz-
ú erdő és az önkormányzati út között. A másik oldalt a 026/1. hrsz-ú szántóföld mellett nem 
mérette ki, mivel annak 18 tulajdonosa van. Az ő értesítésük nélkül ezt nem tehette meg.  A fás 
terület kb. 10 m széles, de az út 4 m széles, azért állítja, hogy nincs az út területén 80-100 m3 
fa. Továbbra is elmondja, hogy ő nem ajánlatot tett, hanem egy kérelmet terjesztett elő. 
 
Tóth Lucia polgármester: 2017. február 15-én volt a testületi ülés, ott megbeszélték a három 
ajánlatot, és döntést hoztak. Lakatos József ajánlata volt a legkedvezőbb, őt bízta meg a testület 
a 026/2. hrsz-ú út kitisztításával. Szántó Ferencet a döntésről értesítették. 
 
Szántó Ferenc: ő először nem ajánlatot tett, még egyszer kihangsúlyozza. Az ülés után küldött 
ajánlatot, mivel akkor már fakitermelésről lett szó.  
 
Katona József alpolgármester: elmondja, hogy az ülést követően egy-két nap után megkereste 
Bahóber Lajos kisrécsei lakos, és arról érdeklődött, hogy milyen döntés született az 
önkormányzati út kitisztításával kapcsolatosan. Neki a döntést elmondta, szerinte ő mondott 
mindent vissza Szántó Ferencnek. 



 
Szántó Ferenc: ezt cáfolja, miből gondolják, hogy őneki mindent elmondtak.  
 
Tóth Lucia polgármester: abból, hogy Zsigrai Győzőt felhívta, és neki mondta, hogy sérelmezi a 
dolgokat. A hivatalos levelet, amit küldtünk, pedig jóval később, 2017. március 3-án vette át. 
Közben az önkormányzatnak 2017. február 15-ei keltezéssel küldte meg az új ajánlatát, amit 
február 20-án adott fel postán, az önkormányzat február 21-én kapta kézhez. Ismerteti a levél 
tartalmát. A 2017. január 11-i földmérésről nem értesítette az önkormányzatot Szántó Ferenc. 
 
Szántó Ferenc: másfél hónapig várta, hogy értesítsék a helyszíni bejárásról, azért küldte a 
levelet. A földmérésre Friskó László közfoglalkoztatottat kivitte, ezt a hivatalban jelezte. 
 
Lakatos József: ő az ajánlatot olyan tartalommal adta, hogy a fatuskókat talajszintbe levágja, 
lehessen az úton járni. A vékony ágakat odaadja a falubelieknek. A területet összetakarítja, 
tisztán adja át. Véleménye szerint 80-100 m3 fa van az érintett önkormányzati út területén. Ő 
8000 Ft/erdei m3 árat adna a fáért. 
 
Szántó Ferenc: ő is vállalja ezt a munkát, 11.000 Ft/m3 árad adna fáért. Megkérdezi Lakatos 
Józsefet, miből gondolja, hogy ezen a területen annyi fa van. 
 
Lakatos József: már sok éve fakitermeléssel foglalkozik, meg tudja ezt becsülni.  
 
Szántó Ferenc: megkérdezi Lakatos Józseftől, mit ért ágfán. 
 
Lakatos József: 5 cm átmérőjűnél kisebb ágakat. 
 
Szántó Ferenc: ő úgy tudja, hogy 8 cm-nél kisebb méretű ágakat értenek ágfa alatt. 
 
Sósné Tari Júlia képviselő: véleménye szerint Szántó Ferenc levele szerinte ajánlatnak 
számított. Ha 30 éve ilyen állapotban volt az út, megkérdezi Szántó Ferencet, miért most jutott 
eszébe a kitisztítása. 
 
Szántó Ferenc: elég szomorú, hogy neki kellett felvennie. Egyik képviselőnek sem jutott eszébe. 
Lakatos József is korábban több évig benne volt a képviselő-testületbe, akkor nem szorgalmazta 
az út kitisztítását.  
 
Lakatos József: ő ezt többször felvetette abban az időben. 
 
Zsigrai Győző: ezt az egész eljárást le kellene zárni. Ki kell írni pályázatot, nem pedig 
veszekedni ezen, meg licitálgatni. Ő azért ment ki a területet megnézni, mert a képviselő-testület 
tagjai erre megkérték. 
 
Lakatos József: ő nem licitált, hanem a kisrécsei embereknek akart segíteni, hogy kedvező áron 
vehessenek fát.  
 
Szántó Ferenc: olyan hírek terjedtek, hogy ő át akarja verni az önkormányzatnak, de ez nem áll 
szándékában, ezért 11.000 Ft/m3 árat ajánl a fáért. 
 
Sósné Tari Júlia képviselő: megkérdezi Szántó Ferencet, hogy miért változtatta meg az 
ajánlatát. 
 



Szántó Ferenc: nem változtatta meg, először egy kérelemmel fordult az önkormányzathoz, de 
mivel más szemléletből lett megközelítve az út kitisztításának ügye, ezért ennek alapján adott 
ajánlatot. 
 
Tóth Lucia polgármester: Az erdész azt mondta, hogy tuskómaró géppel kellene majd az úton 
végigmenni, ezzel jobban járható lesz, aminek a költsége kb. 250.000 Ft. 
 
Szántó Ferenc: el tudja ezt is fogadni, hogy így csinálják meg az út felületét. 
 
Katona József alpolgármester: szerinte is tiszta lappal kell indulni. 
 
Zsigrai Győző: az ő ajánlata kedvezőtlenebb, mint a többieké, ő ezt tudomásul veszi. 
 
Szántó Ferenc: ő nem haragszik senkire, hajlandó arra is, hogy közösen csinálják az út 
kitisztítását Lakatos Józseffel. Korábban is jól tudtak együtt dolgozni. A földmérést is átadja, ha 
igényli a testület. 
 
Tóth Lucia polgármester: ez az egész egy egyszerű, jó ügynek indult, és mi lett belőle. Mindent 
hivatalosan kell csinálni, a földmérést is, amit az önkormányzat elvégeztet. Kiméretteti a 
telekhatárát a Kisrécse 026/2. és 018. hrsz-ú önkormányzati utaknak.  
 
Szántó Ferenc: Ha a Lakatos Józseffel csinálják, akkor maradjanak a 8000 Ft/m3 árnál. A fát 
összerakják és fel fogják mérni együtt az önkormányzattal, utána fizetnek. 
 
Lakatos József: ezt az árat tartja reálisnak, mivel a terület nem egy sima terület, amelyen 
könnyű dolgozni. 
 
Tóth Lucia polgármester: a temetőnél van két kupac föld, amit fel lehet vinni a betöltésre. Kéri, 
hogy az önkormányzati út területéről kitermelt fából 5 m3 fát az önkormányzat udvarára 
hozzanak be. 
 
Lakatos József: ő ezt felviszi. 
 
Tóth Lucia polgármester: Felteszi szavazásra, hogy a 026/2. hrsz. és a 018. hrsz. 
önkormányzati utak kitisztításával Szántó Ferencet és Lakatos Józsefet bízzák meg azzal a 
feltétellel, hogy a kitermelt fából 5 m3 fát az önkormányzat udvarára szállítanak, valamint az 
ezen felül kitermelt fáért 8.000 Ft/ erdei m3 árat fizetnek. A terület úgy tisztítják ki, hogy 
talajszintbe lesznek a fák kivágva. Az önkormányzat mindkét ingatlan telekhatárát Szilágyi 
László földmérővel kiméretteti. Aki ezzel egyetért, kéri kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017.(III.08.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisrécse külterület 026/2. 
hrsz-ú önkormányzati út és a 018. hrsz-ú önkormányzati út kitisztításával és 

járhatóvá tételével Szántó Ferenc 8749 Zalakaros, Panoráma u. 21/A. és Lakatos 
József 8756 Nagyrécse, Petőfi u. 11. szám alatti lakosokat bízza meg azzal a 

feltétellel, hogy a kitermelt fából 5 m3 fát az önkormányzat udvarára szállítanak, 



valamint az ezen felül kitermelt fáért 8.000 Ft/ erdei m3 árat fizetnek. A terület úgy 
tisztítják ki, hogy talajszintbe lesznek a fák kivágva. 

 
 

2. Az érintett ingatlanok telekhatárának kiméretésével Szilágyi László 
(8857 Nemespátró, Petőfi u. 48) földmérőt bízza meg. 

 
3. Felkéri a jegyzőt a vállalkozói szerződés előkészítésére. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Operatív felelős: Katona József alpolgármester- földmérés lebonyolítása 
 
 
Sümegi Kitti 8.48-kor elhagyja az üléstermet. 
 

 
2./ Egyéb ügyek 
 
- Házi segítségnyújtás feladatellátás vonatkozásában önkormányzati hozzájárulás 
emeléséről döntés 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. A 2017. február 15-ei 

kistérségi ülésen a kistérség 2017. évi költségvetésének megtárgyalásáról volt szó. A Szociális 

Alapellátó Szolgálat működésének is vannak nehézségei, a bérek emelkedése miatt nehezen 

jönnek ki a központi támogatásból. A házi segítségnyújtás feladatellátásban is állandó 

jogszabályi változások vannak. Társulási Tanács döntést hozott arról, hogy a házi 

segítségnyújtás intézményi térítési díjának növelik: a gondozottak térítési díjának 180.- Forintról 

200.- Forint/óradíjra, az önkormányzati hozzájárulást 150.- Forintról 200.- Ft/ ellátotti nap/ 

gondozott díjra, 2017. április 1-től. 

Az érintett települési önkormányzatoknak is az önkormányzati hozzájárulás emelésről döntést 
kell hozniuk.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017.(III.08.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díjának növelésével egyetért a 
gondozottak térítési díjának 180.- Forintról 200.- Forint/óradíjra, az 
önkormányzati hozzájárulást 150.- Forintról 200.- Ft/ ellátotti nap/ 

gondozott díjra, 2017. április 1-től. 



 
Határidő: 2017. március 20. 

  Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

- Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelmének megtárgyalása 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja, hogy 5000 Ft összeggel támogassák a rendezvényt. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017.(III.8.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség által megrendezésre 

kerülő „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny”-t 5.000 Ft 
összeggel támogatja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 7.30 órakor kezdődött és 9.15 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


