JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 10.00
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, dr. Blaski Judit képviselők
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, dr. Józsa Zsanett hivatalvezető
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 10.00 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./ 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ Egyebek

Tóth Lucia polgármester: felkérte dr. Józsa Zsanett hivatalvezető asszonyt, hogy ismertesse a
járási hivatal munkáját.
dr. Józsa Zsanett hivatalvezető: elmondta, hogy feladatul kapták, hogy ismerkedjenek az
önkormányzati vezetőkkel. Napi szinten is szoros kapcsolatnak kell lenni a hivatalok között.
Március 1-től átkerültek a járási hivatalhoz az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek, majd
július és szeptember hónapokban lesznek a következő állomások a járási hivatal
átalakulásában, ami további feladatbővítéssel jár majd. Ebben kell majd szorosan
együttműködni, de eddig sem volt ezen a téren probléma.
A járási hivatal épületének felújítása folyamatban van. Kéri a segítséget abban, hogy – mivel az
ügyfélfogadást ezen időszakban is biztosítani kell – a zalakarosi irodát vegyék igénybe az
ügyfelek. Számukra is kényelmesebb lesz az ügyintézés. A lakosság tájékoztatásában kérik az
önkormányzat segítségét.

A Nagykanizsai Járási Hivatalhoz 80 e körüli lakosságszám tartozik, 100 e feletti
ügyiratszámmal dolgoznak. A második legnagyobb járás a megyében, a zalaegerszegi után.
Sokrétű feladatot látnak el, és a hivatali szervezeti felépítésében nagy változások várhatóak
április 1-től.
1./ 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A gazdasági programot a jegyzőnő elkészítette, ami nagyon
részletes, az önkormányzat elképzeléseit teljes körűen tartalmazza.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: hiányolja, hogy a gazdasági program elkészítésébe a
polgármester asszony nem vonta be a képviselő-testületet. Több dolog általánosságban
szerepel benne. Ő, mint kisrécsei lakos, szeretne ezen még dolgozni, nem tudja így elfogadni.
Tóth Lucia polgármester: A gazdasági program elfogadása a törvény szerint kötelező.
Papné Szabó Mónika jegyző: a gazdasági programot az alakuló ülést követő hat hónapon
belül kell a képviselő-testületnek elfogadnia. Az alakuló ülésen a képviselő-testület döntött úgy,
hogy a gazdasági program elkészítését 2015. március 31-ig ütemezi be. Ezért lett a mai ülésre
betervezve a 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása. Javasolja, hogy 8
napon belül a képviselő-testület tagjai írják meg észrevételeiket a gazdasági programmal
kapcsolatosan, és az áprilisi ülésre újra beterjesztik az így elkészített anyagot.
Tóth Lucia polgármester: a javaslatot felteszi szavazásra.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(III.26.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015-2019.
évre szóló gazdasági programját a 2015. április hónapban tartandó munkaterv szerinti
ülésén tárgyalja meg.
A képviselő-testület tagjai a program átdolgozásához észrevételeiket, javaslataikat a
jegyző részére 8 napon belül küldhetik meg.
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő:8 nap, ill. 2015. április 27.
2./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tóth Lucia polgármester: a társulási megállapodás módosításának elfogadását felteszi
szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(III.26.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
2. felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével
tájékoztassa a Társulás elnökét.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
3./ Egyebek

Tóth Lucia polgármester: A nagyrécsei önkormányzat írt levelet, hogy április 1-től nem tudják
vállalni az ebéd átszállítását térítésmentesen Kisrécsére. Az ebédszállítást meg kell oldanunk
kerékpárral vagy busszal. Kérdéses, hogy ki lesz az a személy, aki elmegy az ebédért.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: A nagyrécsei önkormányzat térítés ellenében tudná vállalni
az ebédszállítást.
Tóth Lucia polgármester: ezt meg kell kérdeznie. Ha igen, nem mindegy, hogy mennyiért, mert
nem tudják kifizetni. Tájékoztatja majd erről a képviselőket.
Áprilisban újra lehet pályázni buszbeszerzésre. 9 személyes busz vásárlásához előreláthatólag
nettó 8 millió Ft-ot adnak, az áfát nekünk kellene önrészként kifizetni. Az autónak garázst is kell
biztosítani, illetve falugondnoki szolgálatot létrehozni.
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: az önrészhez lesz forrása az önkormányzatnak.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Csak úgy érdemes pályázni, ha lesz önrészünk az autó
megvásárlásához. Több falubeli személyre is gondolt, aki megfelelne a falugondnoki állás
betöltésére.
Tóth Lucia polgármester: Az önrészt az adóbevételeinkből tudnánk biztosítani, ha az
alpolgármester úr lemondana a tiszteletdíjáról. Utánanézett minden településen lemondott az
alpolgármester a tiszteletdíjról, illetve ahol nem, ott bizonyos feladatokat pl. közfoglalkoztatottak
irányítását látnak el.
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Az alpolgármesteri tiszteletdíjról nem kíván lemondani.

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 11.20 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

