
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án 16.00 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: Sósné Tari Júlia képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi 
ügyintéző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.00 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. Kisrécse Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének záró módosítása  
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
2. Kisrécse Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
3. Kisrécse község Gazdasági Programjának jóváhagyása 2016-2019. évekre vonatkozóan 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
4. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5. A Zalakarosi Szociális Alapellátási Központ 2015. évi gyermekjóléti tevékenységéről 
beszámoló 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
6. Beszámoló a 2015. évi gyámhatósági munkáról 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
8. Egyéb ügyek 
 



A napirendi pontok tárgyalása előtt Katona József ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők az 
alakuló ülést követő 30 napon belül eleget tettek. 
 
Valamint a köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezésnek is mindenki eleget tett. 
 
 
1. Kisrécse Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének záró módosítása  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 
Lászlóné pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
 
Miháczi-Pálfi László pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a költségvetés módosításának 
indokoltságát. 
 
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 
7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
2. Kisrécse Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  

 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 
László pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
 
Miháczi- Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a 2015. évi gazdálkodásról 
szóló beszámolót. 
 

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 

8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelete: 
a 2015. évi költségvetési zárszámadásról. 



/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 

3. Kisrécse község Gazdasági Programjának jóváhagyása 2016-2019. évekre vonatkozóan 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.). 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: a gazdasági program elfogadását felteszi szavazásra. 

 
 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2016.(V.2.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016-2019. 
évre szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

elfogadja.  
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

4. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került. 
Ismerteti azt. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2016. (V.2.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község 
Önkormányzatánál 2015. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves 

Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
5. A Zalakarosi Szociális Alapellátási Központ 2015. évi gyermekjóléti tevékenységéről 
beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 



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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2016. (V.2.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Központ (8749 
Zalakaros, Zrínyi u. 2.) 2015. évi gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
6. Beszámoló a 2015. évi gyámhatósági munkáról 

Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2015. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági hatósági 
munkáról szóló beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2016.(V.2.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi gyermekvédelmi és 

gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal ill. 2016. május 31. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
7. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a társulási megállapodás elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2016.(V.2.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Nyugat- Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás ( rövidített neve: 



ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodást az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja.  

 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia 

 
 
8. Egyéb ügyek 
 
Tóth Lucia polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a társulási ülés napirendi pontként 
tárgyalta a Kistérségi Társulás tevékenységi körének bővítési lehetőségeit. Javasolta, hogy a 
testület a kistérség tevékenységi köreit a közösen ellátandó feladatokat az útellenőri feladatok 
ellátásával, kamerarendszer működtetésével, térségi rendezvénynaptár létrehozásával javasolja 
bővíteni. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2016.(V.2.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség 
Többcélú Társulás kistérségi tevékenységi köreit, a közösen ellátandó feladatokat 

az útellenőri feladatok ellátásával, kamerarendszer működtetésével, térségi 
rendezvénynaptár létrehozásával javasolja bővíteni. 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség 
Többcélú Társulást tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
Tóth Lucia polgármester: a 2016. évi időközi választás utáni alakuló ülésen szó volt arról, hogy 
Takács Ferenc volt képviselő tavaly év májusában kérte, hogy a saját traktorjával végzett 
szárzúzós munkákat térítse meg részére az önkormányzat. Konkrétan a felhasznált üzemanyag 
megtérítését kéri. 
A mai ülésre meghívta Takács Ferencet, de nem jött el. 
Megkérdezte több helyen, hogy az utólagosan benyújtott költségelszámolás elfogadható-e. Sem 
írásbeli, és sem szóbeli megállapodás nem volt arra vonatkozóan, hogy a traktorral végzett a 
költségelszámolásban szereplő összegeket ki kellene fizetnie az önkormányzatnak. Ezen igényt 
nem ismerjük el. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a benyújtott költségelszámolás nem felel meg a 
számviteli, pénzügyi jogszabályi előírásoknak. Javasolja, hogy költségelszámolást ezen indokok 
alapján ne fogadja el a testület. 
A szárzúzót vissza kell kérni Takács Ferenctől. Amennyiben nem adja vissza, a szükséges 
intézkedéseket megtesszük.  
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 



 
 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2016.(V.2.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Takács Ferenc 8756 
Szentkirály u. 24. szám alatti lakos által benyújtott költségelszámolást a saját 

traktorjával a 2011-2015. években az önkormányzati munkák elvégzéséhez 
felhasznált üzemanyag megtérítésére vonatkozó igényt nem ismeri el, és a 

költségelszámolást nem fogadja el, mivel az nem felel meg a pénzügyi, számviteli 
jogszabályi előírásoknak. Valamint semmilyen megállapodás nem született sem 

írásban, sem szóban arra vonatkozóan, hogy a traktorral végzett a 
költségelszámolásban szereplő összegeket ki kellene fizetnie az önkormányzatnak. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 

szárzúzót követelje vissza Takács Ferenctől. Amennyiben a szárzúzót nem adja 
vissza, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

 
Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy lehetőség pályázat benyújtására útfelújításra. A 
pályázatot a Kossuth u. aszfaltozására kellene benyújtani. Kértek erre ajánlatot. Az ajánlat 
szerint a munkálatok bruttó 14.779.308 Ft-ba kerülnének. Ehhez a támogatás 85%. Javasolja a 
pályázat benyújtását.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2016.(V.2.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. 
évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) 
és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, járdák, hidak 

felújítására. 
A megvalósítás helyszíne: 8756 Kisrécse, Kossuth u., 316. hrsz. 

A projekt költségvetése: 11.637.250 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.779.308 Ft. 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 12.562.411 Ft. 

A projekt önrésze: 2.216.897 Ft, melyet az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséből kíván finanszírozni. 

Határidő: 2016. június 2. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
Tóth Lucia polgármester: a temetőben lévő két darab nyárfát ki kellett vágatni, amelynek 
költsége 120.000 Ft volt. 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 



 
 
 
A nyílt ülés 16.00 órakor kezdődött és 17.40 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


