JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 11-én 10
órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: dr. Blaski Judit képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Lakosság részéről: 1 fő
Takács Ferenc megválasztott képviselő az ülés kezdetén bejelentette, hogy lemond
képviselői mandátumáról (lemondását írásban is átadta). Nem érez pozitív változást a
választások óta, nem gondolja, hogy bármi előrelépés várható lenne. A közfoglalkoztatottak
irányítása nincs megoldva. Az elmúlt napokban több kérdést intéztek hozzá a faluban
történtekkel kapcsolatosan, amit nem tudott megválaszolni, mivel semmilyen tájékoztatást
nem kapott.
1./ Tóth Lucia: köszönti a megjelenteket 10. 00 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint
megállapítja, 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 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1./ Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
2./ Az önkormányzat számlavezető pénzintézetváltásáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
3./ A szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Tóth Lucia polgármester
4./ Egyebek
1./ Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Tóth Lucia polgármester: Kaptunk hiánypótlást a vis maior pályázattal kapcsolatosan. A
védekezéssel érintett ingatlanok helyrajzi számát pontosítani szükséges. A minisztérium
állásfoglalása szerint 10%-os önrész vállalásával benyújtható a pályázat. A pályázati adatlap
módosítása ez alapján készült el. A helyreállítás költségei is növekedtek, a hiánypótlási
felhívásnak megfelelően ezt is módosítani kellett.
Javasolja a fenti módosításokkal a vis maior pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3
alábbi határozatot hozta.

igen szavazattal, egyhangúlag az

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2014.(XI.11.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű
veszély miatt szükségessé váló védekezés, belterületi utak burkolatának, útpadkák,
átereszek helyreállítása.
Védekezés helyszíne: 156. hrsz., 3. hrsz
Helyreállítás helyszíne: Kisrécse belterület 156. hrsz., 3. hrsz, 93. hrsz., 038. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2014. év

%

490 938 Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0 Ft

-

Egyéb forrás

0 Ft

-

Vis maior támogatási igény

4 418 438 Ft

90 %

Források összesen

4 909 376 Ft

100 %

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)



A vis major okozta helyzetet az önkormányzat részben tudja megoldani, a károk
helyreállításának költségének 4.909.376 Ft fedezetét az önkormányzat részben tudja
biztosítani. (10% önrész).




A testület a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.

 A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését
a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni, valamint saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta
helyzetet nem tudja megoldani.
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.)
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.
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A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Tóth Lucia polgármester: már korábban is beszéltünk arról, hogy számlavezető pénzintézetet
kellene váltani. Sberbank Magyarországi Zrt-vel fennálló szerződést 2014. december 31.
napjával felmondanánk, és 2015. január 1-től számlavezető hitelintézetül a Mecsekvidéke
Takarékszövetkezetet választanánk. Amikor a tavasszal hitelfelvételre volt szükségünk
pályázat megvalósításához, ők adtak hitelt az egyesületnek. Ezzel gesztust gyakorolhatnánk
feléjük.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a közös hivatalhoz tartozó másik három település hol vezeti
a számláját?
Papné Szabó Mónika jegyző: Zalakomár és Balatonmagyaród a Dél-Zalai Egyesült
Takarékszövetkezetnél vezeti a számláit, Zalasárszeg is január 1-től itt fogja vezetni.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: van-e abból hátrányunk, ha mi máshol vezetjük.
Papné Szabó Mónika jegyző: nincs.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3
alábbi határozatot hozta.

igen szavazattal, egyhangúlag az

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2014.(XI.11.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 84. §-a alapján Kisrécse Község Önkormányzata számlavezető
hitelintézetéül 2015. január 1-i hatállyal a Mecsekvidéke Takarékszövetkezetet
választja, egyúttal a Sberbank Magyarországi Zrt-vel fennálló szerződését
2014. december 31. napjával felmondja. A számlavezetés 2014. december 31-ével
szűnik meg.
A Képviselő-testület megbízza Tóth Lucia Krisztina polgármestert, hogy írja alá a
Sberbank Magyarországi Zrt. szerződésének felmondását, valamint a Mecsekvidéke
Takarékszövetkezettel kösse meg a szerződést a bankszámlavezetésre vonatkozóan.
Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester
Határidő: 2014. december 31.
3./ A szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt.
(Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete:
A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
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4./ Egyebek
Kápolnás Szabolcs képviselő: a közfoglalkoztatottak irányítását mindenképpen meg kell
oldani, ehhez forrást kell keresni. A mai napon falubejárásra kerül sor.
Szántó Ferenc kisrécsei ingatlantulajdonos: a külterületi utakat is javasolja megnézni.
Kápolnás Szabolcs képviselő: az ENERIN Közvilágítási Kft-től kaptak egy ajánlatot a
közvilágítás korszerűsítésére, a lámpatestek cseréjére. A cég a megtakarítás fejében vállalja
a közvilágítási lámpatestek cseréjét és a csere utáni karbantartását. Kiszámolják, hogy ez
hány év során térülne meg. Ehhez szükség van a lámpatestek leltárára, a jelenlegi
üzemeltetési és karbantartási szerződés részükre történő elküldésére, valamint fényképekre.
Természetesen a felmérést és a fotózást ők végzik. Véleménye szerint érdemes ezzel
foglalkozni, és a felmérését elvégeztetni. Az előkészületekben való segítségnyújtást vállalja.
Tóth Lucia polgármester: megkérdezte a referenciák alapján, hogy Murakeresztúron hogyan
vált ez a dolog. Meg voltak elégedve a céggel a kivitelezés során, de még sok tapasztalatuk
nincsen, mivel egy-két hónappal ezelőtt valósult meg a beruházás.
Javasolja, hogy felmérést és az előkészületi munkákat végeztessük el, ill. a kért adatokat
adjuk át a cég részére.
A képviselő testület a javaslattal határozathozatal nélkül egyetértett.
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az ülésre
tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 11. 45 órakor ért véget.
K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző
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