
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27-én 17.00 
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: ------ 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Lakosság részéről: 7 fő 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) 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 4 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
1./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester  
3./ Beszámoló az adóztatásról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
4./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
6./ Rendőrségi beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
7./ Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi munkájáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
8./ Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
10./Falugondnoki szolgálat megalakítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
11./ Egyebek 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Kánnár Zsolt ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, 
külsős bizottsági tag 2019. november 13-ig eleget tettek. Valamint a köztartozásmentes 
adatbázisba történő bejelentkezésnek is mindenki eleget tett. 
 



 
 
 
1./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete: 

 a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. 
(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 
 
2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

- Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 17.17 perckor megérkezett az ülésre.- 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2019. (XI.27.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2019. december 20. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 

3./ Beszámoló az adóztatásról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. 
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2019. (XI.27.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2019. évi adóztatásról 
szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját 

elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: A 2020. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen 

ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2019.(XI.27.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. 
évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag 

elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától a 

belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízza a Numerikus Szumma Kontroll 
Kft-t. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
 

Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési 

terve kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 



 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2019.(XI.27.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt 2020. 

január 1. napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával bízza meg a Numerikus 
Szumma Kontroll Kft-t. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
Határidő: azonnal 

 
6./ Rendőrségi beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a 
rendőrség 2019. évi munkájáról a beszámolót. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 

Pataki László a lakosság részéről: a közelmúltban nagy kombájnnal összetörték a Petőfi 

utcában előttük a szomszédjuk előtt a beton árok egy részét. Történt-e ebben az ügyben 

intézkedés? 

Tóth Lucia polgármester: megkereste telefonon azt a nagyrécsei személyt, aki a kárt okozta, 

akkor megígérte helyreállítja a kárt. Ez miután nem történt meg, újra szólni akart neki, de nem 

vette fel a telefont, többszöri hívásra sem.  

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2019. (XI.27.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2019. évi rendőrségi munkáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
7./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi munkájáról 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 



 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2019.(XI.27.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2019. évi munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

8./ Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
 

Tóth Lucia polgármester: A Városkörnyéki Ügyeleti Társulás hatályos Társulási Megállapodása 
szerint a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulási Tanácsba képviselőt kell 
delegálni.  

 
Sümegi Kitti alpolgármester: Tóth Lucia polgármestert javaslom. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 1 tartózkodás szavazattal, az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2019.(XI.27.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja a Városkörnyéki 
Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Tóth Lucia polgármester. 

 
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulást tájékoztassa. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2019.(XI.27.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 
 
10./Falugondnoki szolgálat megalakítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A Magyar Falu Program keretében 13. 382.439 Ft 

támogatást nyertek Toyota Proace 8+1 férőhelyes kisbusz beszerzésére. A pályázati kiírásban 

foglaltak alapján vállalta az önkormányzat, hogy a településen falugondnoki szolgálatot hoz 

létre. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2019.(XI.27.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szükséges engedélyek 
beszerzését követően, előreláthatólag 2020. április 1 -től – falugondnoki szolgálat 
létrehozását határozza el és ennek érdekében működési engedély kiadását kéri az 

engedélyező szervtől. 
A képviselő-testület a falugondnoki szolgálat működéséhez elfogadja a szakmai 

programot, valamint a szakmai program mellékletét képező szervezeti és működési 
szabályzatot. 

A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez határozatlan időre 
falugondnokot alkalmaz, a közalkalmazotti jogviszonyban álló falugondnok személyének 

kiválasztása érdekében pályázatot tesz közzé. Pályázati feltételként 8 általános iskolai 
végzettséget, magyar állampolgárságot, cselekvőképességet, büntetlen előéletet, 
falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalását, érvényes B kategóriás vezetői 

engedély meglétét és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolását írja elő. 
Előnyként a falugondnoki alapképzés és helyismeret meglétét írja elő. A képviselő-

testület a tanfolyamok költségét és a jelentkezési díjat – szükség szerint – a 2020. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 

A falugondnokot a képviselő-testület nevezi ki, a pályázók közül a falugondnok 
személyére teendő javaslattétel céljából a pályázati határidő letelte után falugyűlést hív 

össze. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

 

11./ Egyebek 
 
Tóth Lucia polgármester: az ülés anyagának kiküldése után érkezett a Viridis-Pannonia 
Nonprofit Kft-től egy megkeresés a képviselő-testület felé, amelyet ismertet. Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve. 



 
 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat ennek megfelelően elkészült.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete: 

 a hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
Lakossági bejelentések, hozzászólások: 
 
Iker Józsefné a lakosság részéről: a Petőfi utca páratlan oldalán nem jó a házszámozás. Az ő 
családja két címre van bejelentkezve, de egy helyen laknak. Kéri, hogy ennek nézzenek utána. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: megnézik, és szükség esetén összehívják a lakókat egyeztetésre. 
 
Tóth Lucia polgármester: új utcanév táblákat szeretnének a tavasszal kihelyezni a faluban, és 
utcánként egységes házszámtáblákat biztosítanának a lakosság részére. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: a Kendlimajorba vezető átkötő út egész évben nem volt 
lekaszálva, és Kendlimajorban sem az út mellett, kivéve, amit Czinki László lekaszált. A temető 
és a nagy árkok is csak egyszer voltak lekaszálva. A nagy árok két oldalán két méteres gaz van. 
Nagyon el lett minden hanyagolva. A patkányok, rókák, kullancsok elszaporodtak. Ezt meg kell 
oldani. 
 
Tóth Lucia polgármester: Kendlimajorban az út mellett le volt kaszálva. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: az elgyomosodás is probléma, mert ha az önkormányzat 
nem tartja rendbe a területeit, a szomszédos ingatlanok is veszélyben vannak a gyomtól, 
kártevőktől. Vannak önkormányzati rendeletek, amit az önkormányzatnak kellene 
példamutatóan betartani. A belterületi utak mellett is gaz van. 
 
Tóth Lucia polgármester: az ingatlanok előtt az árkokat a lakosságnak kell lekaszálni. 
 
Sümegi Kitti alpolgármester: egy közmunkás van, társadalmi munkában kell összefogni, és 
megoldani a kaszálást. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: ehhez már késő van, nagyon elgazosodott minden. A 
külterület legészakibb határához rengeteg szemetet hordtak. Megkérdezi, ez ügyben történt- e 
intézkedés. 
 
Tóth Lucia polgármester: a rendőröknek szólt. A szemétszedési akció során a külterületi utak 
mellett is össze szokták szedni a szemetet. De elég kevesen szoktak ezen részt venni. 



 
Iker Józsefné a lakosság részéről: általában munkanapon van, ezért nem tudnak sokan eljönni. 

 
Tóth Lucia polgármester: a szemétszedési akció meghatározott napon van, ekkor adnak 
kesztyűt, zsákot és viszik el az összegyűjtött hulladékot. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: nem késő még a kaszálás, pengével meg lehet csinálni. 
Tavasszal még nehezebb lesz levágni. Ő négy évig kaszálta az átkötő utat és a temető 
környékét, akkor rendben volt, de senki nem köszönte meg neki. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: ameddig képviselő volt, rendszeresen kaszált ő is. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: a Dózsa utcában tavaly elkészült az aszfaltozás. 5 cm 
aszfalt helyett 1 cm aszfaltot tettek rá. Már sok helyen kinőtt rajta a fű, a télen fel fog fagyni. 
Több, mint 5 millió Ft-ba került, de nagyon rossz minőségben lett elkészítve. 
 
Tóth Lucia polgármester: ez pályázati pénzből lett megcsináltatva. Megnézette szakértővel is, 
rendesen meg lett csinálva. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: a Kendlimajori átkötő út egy részét is akkor csinálták meg, 
azon is kinőtt a fű. Szakértő biztos, hogy nem nézte meg, mert nem találta volna rendben. Az 
útra 0,5-1 cm aszfalt került. 
 
Iker József a lakosság részéről: megkérdezi, hogy a nagybakónaki elágaznál a buszváró kihez 
tarozik. Nagyon rossz állapotban van. 
 
Tóth Lucia polgármester: az a buszváró Nagyrécse közigazgatási területén van. Korábban 
egyszer kértek engedélyt a rendbetételére, akkor kifestették. 
 
Iker József a lakosság részéről: ezt a buszvárót a kisrécsei lakosok használják főként. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: megkérdezi, hogy az árvízvédelmi homokzsákokkal mi a 
terv, mert már öt éve nem vitték el a területe mellől, teljesen szétmálottak. A következő 
kaszálásig jó lenne megoldani. A buszmegálló mögött is vannak homokzsákok, azok is 
használhatatlanok. 
 
Tóth Lucia polgármester: vesznek új zsákokat, és át fogják tenni a homokot. Elszállítják a 
zsákokat. 
 
Friskó László a lakosság részéről: már nem lehet átzsákolni. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: megkérdezi, hogy az ároknak milyen részét ismerik. Ha 
kaszálnak az árkot milyen módon tisztítják, meddig kaszálnak. Az árok medret kaszálják, a 
partot nem. 
 
Friskó László a lakosság részéről: amikor ő közmunkás volt, addig kaszáltak, ameddig a 
bozótvágó szára elért. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: már évek óta ez a helyzet van, kisebb víztározók alakultak 
ki, csak akkor lehet kaszálni, ha szárazság van. 
 



Friskó László a lakosság részéről: véleménye szerint az a probléma, hogy a Petőfi utca végén 
lévő tóból szivárog a víz, és ezért van folyamatosan víz az árokban. 
 
Tóth Lucia polgármester: kihívták a katasztrófavédelmet, hogy nézzék meg a tavat. Nem 
állapítottak meg problémát. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: a belterületi utakban a nagy autók károkat okoznak. Főleg a 
kisutcában van probléma, a szemetes autónak hatalmas súlya van. 
 
Tóth Lucia polgármester: a mezőgazdasági vállalkozók nagy autókkal átmennek a falu útjain, 
tönkreteszik az utat. Ezt már többször szóvá tette. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: nem az átmenő autókkal van probléma, hanem olyanokkal, 
amelyek több helyen megállnak. 
 
Pataki László a lakosság részéről: a szelektív gyűjtőedényeket mindig telehordják mindenféle 
szeméttel. 
 
Tóth Lucia polgármester: nem szeretné megszüntetni a szigetet, mert akkor még több szemetet 
visznek ki a falu határaihoz. Közterületi kamerarendszer kiépítését szeretné megvalósítani, hogy 
lássák, ki viszi oda a szemetet. Kértek rá árajánlatot, de sokba kerül, pályázati támogatás 
kellene a megvalósításhoz. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: vadkamera olcsóbb lenne, és azon is látni lehetne az 
elkövetőt. Az építmények a faluban elég rossz állapotban vannak. A székelykapu két éven belül 
teljesen tönkremegy. Semminek nincs megóvva az állaga, karban kellene az épületeket tartani. 
A kápolna külsejét meg kell nézni, omlik le a fala. 
 
Tóth Lucia polgármester: a kápolna külsejét Németh Krisztián a tavasszal meg fogja csinálni. 
Jelenleg nem ázik a fala. A székelykapu festésével kapcsolatosan valaki azt mondja nem 
szabad lefesteni, mások, hogy le kell festeni. Még egyszer utána fog kérdezni. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: a kápolna fala azért nem ázik, mert odament és 
megcsinálta a bádogot. 5 évig senki nem csinálta meg senki, ezért nekiállt. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: maguknak kell ezeknek a dolgoknak nekiállni, mert különben 
semmi nem lesz belőle. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: falu bejárást kell tartania a képviselőknek, és megnézni a 
problémákat. A korábbi ciklus elején elkezdték, de nem lett folytatva. A közmunkások sem tudják 
hogyan kell dolgozni, az elmúlt napokban tapasztalta, hogy a fű kigyomlálása sem megy. A 
buszváróban a térkő is fel van púposodva és megsüllyedve. Meg kell nézetni és kijavítani. 
 
Friskó László a lakosság részéről: a temetőben a tujákat ki kellene vágatni, nagyon csúnyák, el 
vannak teljesen száradva. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: megkérdezi, hogy a hírmondóba, miért lett a polgármester 
és a képviselők részéről beleírva, hogy ő, mint jelölt a kampány során megfenyegette a 
lakosságot, ha nem rá szavaznak. Ő ilyent nem mondott, senkit nem szidott, csak az mellett 
kampányolt, amit a szórólapjában is leírt, és szeretett volna megvalósítani. 
 



Tóth Lucia polgármester: ilyent nem írtak az újságba. Ő senkit nem hívott fel, nem ment el 
senkihez. Tartottak egy kampány fórumot a lakosságnak. Erre Lakatos József nem ment el. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: nem ment el a fórumra, mivel ő egyedül kampányolt, 
beszélgetett az emberekkel, ismertette a terveit. Senkit nem kért fel, hogy mellette induljon. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: a falu nem akart változást, ez van, tovább eveznek az 
állóvízben. Most már nem azért akar valaki képviselő lenni, mint annak idején ők korábban. 
Tenni akartak a faluért, csak akadályokba ütköztek. Most a képviselők csak a kezüket felemelni 
mennek az ülésre. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: megcsinálta a boltot a lakosság részére, az önkormányzat 
semmiben nem támogatta. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: örülnek a boltnak, de az egy vállalkozás, nem várhat külön 
támogatást. 
 
Lakatos József a lakosság részéről: a bolt egy szolgáltatás az itt élők részére. A lakosságért 
van. Még egy kérdése van a képviselőkhöz, milyen közép- és hosszútávú tervekkel indultak, mit 
szeretnének a ciklusban elérni. 
 
Tóth Lucia polgármester: ezt a választás előtti lakossági fórumon ismertették. 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 20.45 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


