JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 17-én 17.30
órakor megtartott közmeghallgatásról.
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: 8 fő
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.30 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:
1.
Falugondnok jelöltek meghallgatása, falugondnok személyének kiválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
Tóth Lucia polgármester: a falugondnoki állás betöltésére kiírták a pályázatot. 3 pályázó adta be
a jelentkezését. Mindhárman meghívásra kerültek a mai meghallgatásra. Egyikük a pályázatát
2020. február 13-án visszavonta, másik jelentkező Bátor Lajos nagykanizsai lakos nem jött el a
közmeghallgatásra. Köszönti Szatainé Lugovszki Brigitta pályázót, aki kisrécsei lakos. Kéri, hogy
röviden mutatkozzon be, ismertesse elképzeléseit.
Szatainé Lugovszki Brigitta pályázó: közel 20 éve él Kisrécsén, 30 éve balesetmentesen vezet.
Jelenleg is segít a falu idős lakóinak a bevásárlásban, misére is elviszi őket. Szívesen tenné ezt
falugondnokként is, valamint a gyerekeket is szívesen elvinné kirándulni, különböző
programokra.
Tóth Lucia polgármester: örül, hogy van kisrécsei pályázó, mivel a helyi lakost hamarabb és
jobban elfogadják az itt élő emberek.
Lakossági bejelentések, hozzászólások:
Takács Ferenc a lakosság részéről: megkérdezi, hogy falugondnokot keresnek vagy szociális
munkást az állás betöltésére? Nagyon sok olyan dolog van, amit a falugondnoknak a
településen észre kell vennie, és meg kell csinálnia.
Tóth Lucia polgármester: mivel kis településről van szó, a feladat összetett.
Takács Ferenc a lakosság részéről: a falugondnok egy településen olyan személy, aki mindenről
tájékozódik, és tájékoztatja a felmerült problémákról a képviselő-testületet.

Tóth Lucia polgármester: minden pályázó előzetesen tájékoztatva lett a falugondnoki
munkakörhöz tartozó feladatokról.
Takács Ferenc a lakosság részéről: itt egy „látó szemre” van szükség, nehogy a jelölt személyén
csattanjon majd minden, aki erre nincs felkészülve, mert mindenki hozzá fordul a panaszaival.
Mert ez a munka erről szól, nem kizárólag szociális munkáról van szó.
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: ne csak a kifogások legyenek elmondva, hanem megoldás is
kellene. Három jelentkező volt a falugondnoki állásra, közülük egy helybeli.
Takács Ferenc a lakosság részéről: ezeket a felvetéseket nem kioktatásként mondja, hanem
tanácsot és segítséget szeretne adni a feladatok elvégzéséhez.
Tóth Lucia polgármester: kéri, döntsenek arról, hogy Szatainé Lugovszki Brigitta Kisrécse,
Szentkirály u. 36. szám alatti lakost előreláthatólag 2020. április 1. napjától határozatlan időre 3
hónap próbaidő kikötésével kinevezik Kisrécse község falugondnoki munkakörébe.
Szatainé Lugovszki Brigitta pályázó nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyílt ülés tartásához.
A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.17.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Kisrécse község falugondnok
munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és elhatározza,
hogy Szatainé Lugovszki Brigitta 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 36. szám alatti lakost
előreláthatólag 2020. április 1. napjától Kisrécse község falugondnoki munkakörébe
határozatlan időre kinevezi, 3 hónap próbaidő megjelölésével.
Felkéri a polgármestert a jogviszony létesítéshez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
Szatainé Lugovszki Brigitta pályázó: köszöni a bizalmat.
Takács Ferenc a lakosság részéről: megkérdezi, miért július 18-án lesz a falunap megtartva?
Tóth Lucia polgármester: augusztus 20-a körüli időpontra nehéz megszervezni, a fellépők
foglaltak.
Takács Ferenc a lakosság részéről: mindig búcsúkor volt megtartva, a hagyományok betartása
nagyon fontos lenne.
Tóth Lucia polgármester: a búcsú is meg lesz tartva, augusztus 20-át követő első vasárnap.

Sümegi Kitti alpolgármester: mindig mindenbe belekötnek, semmi nem jó, amit a testület csinál.
Úgy döntöttek, a falunap július 18-án lesz megtartva.
Takács Ferenc a lakosság részéről: azért vetik fel a problémákat, mivel azt várják azoktól, akik a
testületben ülnek, hogy többet tegyenek a településért. Megkérdezi, mi valósult meg az elmúlt
közmeghallgatáson felvetett dolgokból. Történt-e intézkedés az utak javításával kapcsolatosan,
a területek le lettek-e kaszálva… stb. A szemetes autó ugyanúgy közlekedik, ahogy korábban,
ezzel komoly kárt okozva az utak állapotában.
Tóth Lucia polgármester: mivel tél volt, még nem tudtak intézkedni.
Iker Józsefné a lakosság részéről: szerinte azt nem lehet megoldani, hogy a szemetes autó ne
menjen be az utcákba, a lakosok nem fogják kihúzni az edényeket az utcák elejére. A nagyobb
mezőgazdasági gépek tesznek kárt az utakba, előttük is megrongálták a hidat.
Takács Ferenc a lakosság részéről: a szemetes autónak nagy a súlya, és ahogy ki-be tolat az
utcákba, azzal okoz kárt az utakban, a padkában. A mezőgazdasági gépek pedig áthaladnak a
falun, nem állnak meg minden ház előtt.
Farkas László a lakosság részéről: a mellettük lévő hídhoz is egy gyűrűvel többet kellett volna
letenni, hogy meg lehessen fordulni. A szemetes autó nem tud megfordulni, ezért tolat vissza,
illetve a sószóró autó sem. Ezért feléjük be sem mennek lesózni az utat, ha csúszik.
Tóth Lucia polgármester: a vis maior helyreállításnál csak az eredeti állapotot lehetett
visszaállítani, nem lehetett volna még hídgyűrűt letenni. Valamint a szomszédos ingatlanok
magántulajdonban vannak.
Farkas László a lakosság részéről: a plusz hídgyűrű nem az esővíz elvezetéséhez lenne
szükséges, hanem a járművek megfordulásához.
Takács Ferenc a lakosság részéről: mindig így vannak elvégezve a munkák, csak rövid távra
van tervezve, az ő idejükben is így volt, ezt kifogásolták is, azért ment tönkre minden. Javasolja,
hogy a helyi újság következő számába írjanak egy felhívást a lakók felé, hogy ne az utcán
parkoljanak az autókkal, hanem az ingatlanhoz tartozó hídon vagy az udvarokban, mivel
balesetveszélyes.

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 17.30 órakor kezdődött és 18.15 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

