JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án
15.00 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: Kápolnás Szabolcs képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Lakosság részéről: 3 fő.
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 15.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) 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 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Tóth Lucia polgármester
2./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./A Szociális Alapellátó Központ Családsegítő szolgálatának beszámolója
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Tóth Lucia polgármester
5./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
6./ Az önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
7./ Egyebek
1./ Rendőrségi beszámoló
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a
rendőrség 2014. évi munkájáról a beszámolót. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

2014. évben ismételten pályáztak térfigyelő rendszer kiépítésére, de sajnos nem nyertek
támogatást.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: nem tudja elfogadni a beszámolót, mert csak adatokat
tartalmaz. Arról nem írnak semmit, hogy mit tesz a rendőrség annak érdekében, hogy a
bűncselekmények száma csökkenjen. Ebben az évben többszörösére nőtt a bűncselekmények
száma a tavalyihoz képest. Ez nagyon nagy probléma.
Szántó Ferenc lakosság részéről: Javasolja, hogy a rendőrkapitány felé forduljanak kéréssel,
hogy a körzeti megbízott mellé még egy rendőrt osszanak be szolgálatba. Örül annak, hogy
megpróbálták a pályázat benyújtását a térfigyelő rendszerre. A buszmegállóhoz, valamint a
Petőfi- Dózsa- Rákóczi utcai kereszteződésbe nagy szükség lenne a kamerákra.
Tóth Lucia polgármester: felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2014. (XII.18.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2014. évi rendőrségi munkáról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
2./ Beszámoló az adóztatásról
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.
Javasolja elfogadásra.
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szántó Ferenc lakosság részéről: Megkérdezi terveznek-e adóemelést, ill. új adónem
bevezetését.
Tóth Lucia polgármester: nem tervezik egyiket sem.
dr. Blaski Judit képviselő az ülésre 15.23 perckor megérkezett.
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: ebrendészeti hozzájárulás bevezetését meg kellene
gondolni. Kéri, hogy a következő soros ülésre készüljön erre előterjesztés.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a behajtásokat még hatékonyabban kellene végezni. Meg
kellene gondolni, hogy külsős cégnek adják át a behajtásokat.

Papné Szabó Mónika jegyző: a hivatal mindent megtesz a behajtások érdekében. A
beszámolóból is látszik, hogy a bevételek a tervezetthez képest magasabb összegben folytak
be. Sajnos vannak olyan személyek, akiktől semmit nem tudunk behajtani, mivel semmilyen
jövedelmük nincsen. Ezeknél az eseteknél jelzálogot teszünk a tulajdonában lévő ingatlanra, ill.
a gépjárművek forgalomból való kivonását kezdeményezzük.
Tóth Lucia polgármester: felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2014. (XII.18.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2014. évi adóztatásról
szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját nem
fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
3./A Szociális Alapellátó Központ Családsegítő szolgálatának beszámolója
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Az elmúlt héten ruhaadomány kiosztására került
sor. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2014.(XII.18.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Központ
(8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.) Családsegítő Szolgálata 2014. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
4./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását.
Takács Ferenc lakosság részéről: utána kérdezett, és elmondták neki, hogy lett volna
lehetőség a buszváró és buszöböl áttervezésére, más módon és helyen történő megépítésére.
Tóth Lucia polgármester: ez a projekt már több, mint 5 éve tart, a képviselő-testülettel
folyamatos egyeztetések voltak, mindenki tudott arról, hogyan fog megvalósulni.

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2014.(XII.18.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség Többcélú
Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
5./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Tóth Lucia polgármester: A 2015. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen
ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2014.(XII.18.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi
belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
6./ Az önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása
Tóth Lucia polgármester: A 2015. évi munkaterv kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt.
/A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a munkaterv elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2014.(XII.18.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi
munkatervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
7. /Egyebek
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: részt vett a villamos hálózat fejlesztéssel kapcsolatos
műszaki átadási eljáráson. A kivitelező nem volt jelen. Az E.ON képviselői több hibát találtak,

amiről jegyzőkönyv készült. A hálózat egyébként biztonságos.
Szántó Ferenc lakosság részéről: Elmondja, hogy nagyon örült a helyi újság megjelenésének.
Köszönet érte a szerkesztőnek.
Javasolja, hogy amint lehetőség lesz rá kérjék az E.ON-tól, hogy a Petőfi utcában helyezzék
beljebb a villanyoszlopokat, mivel az utca szűkös, nehéz elférni, főleg nagyobb járművel. Ehhez
még az is szükséges, hogy a külterületi utak rendbetétele megtörténjen, hogy nagyobb
mezőgazdasági járművek ott közlekedjenek, ne jöjjenek be a faluba.
Tóth Lucia polgármester: a szociális tűzifa kiosztása holnapi napon lesz, megkérdezi ki tud
ebben részt venni.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: ő ezt tudja vállalni, 11 óráig itthon lesz.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 15.00 órakor kezdődött és 17.00 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

