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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30-án 10.30 
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: Dr. Blaski Judit képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
Lakosság részéről: 4 fő. 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 10.30 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./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előzetes egyeztetés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
2./ Tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3./ Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./ Hulladékszállításra vonatkozó szerződés módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5./ A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) ör. módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
6./ Egyéb, aktuális ügyek 
 
 
1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos előzetes egyeztetés 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Megkéri Miháczi-Pálfi 
Lászlónét, hogy ismertesse a tervezett bevételeket és kiadásokat. 
 
Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. 



évi C. tv helyi önkormányzatokra vonatkozó részei szigorúan szabályozzák, hogy az 
önkormányzatok mire használhatják fel a kapott állami támogatást. A kiküldött írásos anyag 5. 
melléklete tartalmazza milyen célra mennyi támogatást kapunk. 
A kötelező önkormányzati feladatok ellátására kapott összegek a jogcímek között 
átcsoportosíthatók. Szociális támogatások kifizetésére 1.923 e Ft-ot kapunk. Közművelődési 
feladatok ellátására 1.200 e Ft-ot.  
2014. decemberében a vis maior védekezési költségeket megkaptuk, 253. 000 Ft-ot. A 
helyreállítási költségeket a munkák elvégzése után fogjuk megkapni. Helyi adó bevételeket 
ugyanannyi összegben terveztük be, mint a tavalyi évben. 
A pénzmaradvány előreláthatólag 5.556 e Ft, ennek egy része 1.368 e Ft feladattal terhelt. Ezt 
az összeget a közfoglalkoztatási program lebonyolításához kapták előlegként. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: lesz-e forrás arra, hogy a közfoglalkoztatottak mellé egy 
munkavezetőt alkalmazzunk. A polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíj miből lesz 
finanszírozva. 
 
Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: a tiszteletdíjakat a pénzmaradványból, vagy az 
adóbevételekből lehet kifizetni. Főállásban saját forrásból nem tudunk munkavezetőt alkalmazni, 
csak a közfoglalkoztatás keretében közfoglalkoztatási munkavezetői bérért. Ehhez adnak 
támogatást. De csak regisztrált álláskeresőt tudunk alkalmazni. 
Ismerteti a tervezett kiadásokat. 8 fő közfoglalkoztatott bére van betervezve, két programra 
pályáznak. Egyik a Startmunka- helyi sajátosság program 4 fővel, amelybe a mobilgarázs 
vásárlása és elhelyezése is szerepel, illetve az árokrézsű tisztításra, út padkarendezésre 
vonatkozik. 4 fő foglalkoztatását a Nagykanizsai Munkaügyi Központ által biztosított forrásból 
szeretnék megvalósítani. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: megkérdezi, érdemes-e nyolc embert foglalkoztatni. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: 100%-ban fedezve van a bérük a pályázatokból, valamint 
dologi költségekre is kapnak támogatást. 
 
Dr. Hegedüs Ferencné 11 órakor megérkezik az ülésre. 
 
Dr. Hegedüs Ferencné: bemutatkozik, a Türr István Képző és Kutatóintézet munkatársa. 
Többfajta képzéssel foglalkoznak. Szeretnének indítani február első hetétől Zalakarosban egy 
gyógynövénytermesztő- és gyűjtő képzést, ahová kisrécsei jelentkezőket is várnak. 15 fő vehet 
részt ezen a képzésen, ami naponta 8 órás. 79.000 Ft megélhetési támogatást kapnak azok, 
akik a képzésen részt vesznek. Ennek 20%-át ösztönzésképpen visszatartják a képzés végéig, 
amit sikeres vizsga után kifizetnek. A társadalombiztosítási járulékokat a részvevőknek kell saját 
maguk után kifizetni, ezt ők nem vonják le. Febr. 2-a hétfő délelőttig kell a jelentkezési lapokat 
leadni. 
 
Szántó Ferenc lakosság részéről: kik vehetnek részt a képzésen. 
 

Dr. Hegedüs Ferencné: munkanélküliek. 

Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a képzést ki tartja. 

Dr. Hegedüs Ferencné: agrár végzettségű diplomás szakember. 



 

Tóth Lucia polgármester: megköszöni a tájékoztatást, hétfő reggelre összehívják az érintett 

embereket, és elküldik a jelentkezési lapokat. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a költségvetés tervezésével kapcsolatosan. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Papné Szabó Mónika jegyző: A teljes költségvetés összeállításán még dolgoznak. Most erről 
nem is kell döntést hozni, ez csak egy előzetes tájékoztató volt. 
 
 
2./ Tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntés 
 

Tóth Lucia polgármester: az alakuló ülésen jelenlévő képviselők nyilatkoztok, hogy képviselői 

munkájukért nem tartanak igényt tiszteletdíjra. Sziva-Nyilassy Tamara képviselő a november 

végén tartott ülésen tette le a képviselői esküt, ő a tiszteletdíjjal kapcsolatosan nem tudott 

nyilatkozni. 

Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjakról a testület 

alkosson rendeletet, és mindenki döntse el, hogy a megállapított tiszteletdíj kifizetését kéri- e v  

Kigyóssy Zoltán alpolgármester: megkérdezi Sziva-Nyilassy Tamara képviselőt, hogy milyen 

feladat ellátását gondolta pluszban, ha esetleg kérné a tiszteletdíj kifizetését. A 

közfoglalkoztatottak irányítását tudná-e vállalni? 

Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: nyilván a képviselői tiszteletdíj egy jelképes összeg lenne, 

ami nem áll arányban a közfoglalkoztatottak irányításával kapcsolatos teendők ellátásával. Az 

mindennapos munkavégzést igényelne. 

Tóth Lucia polgármester: felteszi szavazásra, hogy alkosson-e a testület rendeletet a 

képviselői tiszteletdíjak megállapításáról. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselői 
tiszteletdíjak megállapításáról rendeletet nem alkot. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. 
Javasolja elfogadásra. 



/Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: azért vetette fel ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, 

hogy a legyen forrás a gyepmester kifizetésére, valamint az éves oltást ebből az összegből 

kifizetné az önkormányzat az ebtartó helyett.  

Kápolnás Szabolcs képviselő: ha van a hivatalnak nyilvántartása, milyen plusz 

adminisztrációs feladataink lennének? 

Tóth Lucia polgármester: a hozzájárulás kivetése és beszedése is plusz feladat lenne. Illetve 
az önként be nem fizetett összeg behajtása is. 
 
Madariné Török Tünde lakosság részéről: ő ezt nem tartja célszerűnek bevezetni, a 
településen amúgy se sok a kóbor eb. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: javasolja az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. 

Tóth Lucia polgármester: felteszi szavazásra a határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását, hogy vezessenek be ebrendészeti hozzájárulást és alkossanak erről rendeletet. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (I.30.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 
2015. évtől ebrendészeti hozzájárulást kíván bevezetni. Felkéri a Jegyzőt, hogy az 

ebrendészeti hozzájárulás mértékéről, kiszabásának feltételeiről, a kedvezmények és 
mentességek köréről, illetve a megfizetésének szabályairól rendelet-tervezetet készítsen 

és terjessze azt a képviselő-testület elé. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Tóth Lucia polgármester: megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadásához egyszerű 

többség szükséges (3 igen szavazat), és mivel ez nincs meg, az önkormányzat az ebrendészeti 

hozzájárulás bevezetésének tárgyában rendeletet nem alkot. 

4./ Hulladékszállításra vonatkozó szerződés módosítása 
 

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

Javasolja a közszolgáltatási szerződés módosításának az elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (I.30.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-vel 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítására. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5./ A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) ör. módosítása 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 

rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete: 

A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) ör. módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

 
6./Egyebek 

Kigyóssy Zoltán alpolgármester: a nagyrécsei hegy felé a környék nagyon szemetes. Kellene 

a hegyi ingatlantulajdonosok részére valamilyen hulladékgyűjtő edényt kihelyezni. 

Tóth Lucia polgármester: Ezt már jeleztük a nagyrécsei önkormányzat felé, de kérésünktől 
elzárkóztak. A nagyrécsei hegy csak Kisrécsén keresztül közelíthető meg, de az Ádám-hegyre 
vezető híd is rossz állapotban van, a 9 hídgyűrűből 7 el van törve. A vis maior pályázatban 
kértünk erre támogatást, de nem támogatták, mivel kisrécsei lakos nem rendelkezik bejelentett 
lakcímmel a nagyrécsei hegyen. A híd megjavítására is kellene megoldást találni, 
mindenképpen fel kell venniük a kapcsolatot a nagyrécsei önkormányzattal. Félő, hogy nagyobb 
autó alatt a híd beszakad. Valamint a szemetes edények kihelyezésével kapcsolatosan is 
egyeztetniük kell velük. 
Egyébként a hidat a fát szállító autók tették tönkre, de súlykorlátozó tábla kihelyezésével sem 
oldódna meg a probléma. Rendőr nem állhat ott állandóan. 
 



A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának jelezték, hogy a 
települést körülvevő mezőgazdasági területekről a nagy esőzésekkor rengeteg sár és föl zúdul 
le, és elárasztja a település belterületét. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek bejelentették, hogy a Szentkirály- Petőfi utca 
útkereszteződésben lévő híd gyűrűjét nagyobb méretűre indokolt kicserélni, erről a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság jegyzőkönyvet készített helyszíni szemle keretében. 
Folyamatban van a települési önkéntes mentőcsoport megalakítása. 
Böröndi Ferenc ismét feljelentéssel élt a buszöböl megépítésével kapcsolatosan, mivel előtte a 
víz nem folyik el. Panaszát elutasították. 
Az E.ON levágta a villanyvezetékre rálógó ágakat. A kisrécsei honlap német nyelvre lefordításra 
került. 
Vízműnek megírtuk a levelet, amelyben kértük a csatornarendszer átvilágítását, mivel többen 
jelezték, hogy kellemetlen szag van a fürdőszobákban és dugulás is észlelhető volt. 
A buszöbölbe padok kerülnek elhelyezésre. 
 
Takács Ferenc a lakosság részéről: kéri, hogy nézzék meg a képviselők a padok pontosan 
hová kerülnek elhelyezésre.  
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: az árkolási munkákat kézzel kellene elvégezni társadalmi 
munkában, ezzel is a közösségépítését erősítenék. 
 

Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: a vis maior helyreállítási munkák nem jól lettek elvégezve, 
mivel előttük nem kellett volna a padkát lenyesni, ott a padka alacsonyabb volt, mint máshol. Az 
egész be fog szakadni az árok felé. Beszélt a kivitelezővel, aki ígérte, hogy zúzalék követ 
tesznek rá. 
 
Baronné Balázs Anna lakosság részéről: a vízelvető árok a háza előtt úgy lett megcsinálva, 
hogy nem tudnak autóval az udvarukba bemenni, és tűzifát sem tud hozatni, mert azt se tudják 
bevinni. 
 
Tóth Lucia polgármester: Ezt a problémát jeleztük a kivitelezőnek, aki levélben megírta, hogy 

a tavasszal megcsinálja a bejárót. ( A levél másolatát átadja Baronné Balázs Annának.) 

Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: kéri, hogy bölcsődei feladatellátásra kössenek 

megállapodást Nagykanizsa MJ Város Önkormányzatával.  

Tóth Lucia polgármester: Írnak levelet az önkormányzatnak, hogy kezdeményezik a 

megállapodás megkötését. 

Kigyóssy Zoltán alpolgármester: javasolja, hogy beszéljék meg a novemberi falubejárás 

eredményét. 

Tóth Lucia polgármester: ismerteti, hogy beszélt azokkal az ingatlantulajdonosokkal akiknek a 

portájuk rendezetlen. 

Takács Ferenc a lakosság részéről: nem a magánjellegű problémákkal kellene foglalkozni, 
hanem az önkormányzatnak kellene először példát mutatni a következő feladatok megoldásával: 
Az utcák tele vannak kutyapiszokkal. A közmunkások ezt összetakaríthatnák, illetve a 
buszvárókat is ki kellene naponta söpörniük, ott rengeteg cigarettacsikk van. A betlehem csak 
második advent vasárnapra lett felállítva, de előle a szemét nem lett elvive. A karácsonyi 



díszkivilágítás a betlehemnél össze-vissza égett. Karácsony előtt éjjel nappal égett, a két ünnep 
között többször pedig nem. Böröndi Ferenc előtt a vízelfolyási probléma nincs megoldva. A 
buszmegálló új üvegezése nincs megtisztítva. 
 

Tóth Lucia polgármester: még csak ideiglenesen van rögzítve az üveg. 

Takács Ferenc a lakosság részéről: a buszöbölben a táblán Ságvári E. u. felirat van, nem 
Szentkirály utca. Az áthelyezett tűzcsaphoz a föld nem lett visszatöltve. A Petőfi utcában az út 
burkolata megint lesüllyedt, garanciális bejárást kell kezdeményezni a szennyvízhálózat 
kiépítésének kivitelezőjével. A Kendlimajorba vezető út vízelvezetését meg kell oldani, és az út 
melletti fák felnyesését is. A kitisztított külterületi utak karbantartását folyamatosan kell 
elvégezni, valamint a bakónaki út melletti ároktisztítást. A villámárvíz után még a hordalék nem 
mindenhonnan lett elvive. Temető alatti átjárónál az átereszt meg kell csináltatni.  
Tervezett és ésszerű munkát kell végezni. A közmunkások is értelmes munkát csináljanak. Meg 
kell határozni mit miért kell elvégezni. 
Ma is volt falubejárás, megkérdezi, hogy a felsorolt problémákat látták-e. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő: a mai falubejárás problémáinak összeírása folyamatban van. 
 

Tóth Lucia polgármester: a Szentkirály utcai fenyvessel is kellene valamit kezdeni, erőműbe 

szeretné eladni, amit a közmunkások a fát kitermelik. 

 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 10.30 órakor kezdődött és 14.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


