JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én 16.30
órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagyrécse, Haladás u. 68. Lakásotthon
Tóth Lucia 2017. február 15-én délelőtt 9 órakor telefonon értesítette a képviselőket, hogy
munkahelyi elfoglaltsága nem teszi lehetővé a kisrécsei testületi ülés helyszínére történő
utazást, ezért munkahelyi szabadidejében – munkahelyi vezetőjének engedélyével- az ülést
8756 Nagyrécse, Haladás u. 68. szám alatti Lakásotthonban tartják meg, amennyiben ezzel
egyetértenek. A képviselő-testületi tagok az ülés helyszínének módosításával egyetértettek. Az
ülés meghívója a módosított helyszínnel kifüggesztésre került helyben szokásos módon az
önkormányzat hirdetőtábláján.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: Sümegi Kitti képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.30 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 2017. évi költségvetésének megtárgyalás
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i
ügyintéző
2./ 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
3./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
4./ Egyebek
A napirendi pontok tárgyalása előtt Julák Szabolcs ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők,
külsős bizottsági tag 2017. január 31-ig eleget tettek. Valamint a köztartozásmentes adatbázisba
történő bejelentkezésnek is mindenki eleget tett.
1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: részletesen ismerteti a költségvetés tervezetet.
Papné Szabó Mónika jegyző: Az Áht. 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente a
költségvetési rendeletének elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés
a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
2017. évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely adósságot keletkeztetne.
Ezzel kapcsolatosan az előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(II.15.) számú határozata:
1.
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő – testülete
a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Megnevezés

1. Helyi adók
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések
értékesítése

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
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2.
Kisrécse Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
Határidő:
Felelős:

10328000
120000

0

5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek

Összesen

azonnal
Tóth Lucia polgármester

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.

10448000

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
2./ 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben nem tervez olyan
építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, ami közbeszerzéssel
járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
3./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a
rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálat 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
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete:
A hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

4.) Egyebek
- Katona József alpolgármester: meg kellene beszélni a Kisrécse 026/2. hrsz-ú út
kitisztításával kapcsolatos ügyet.
Tóth Lucia polgármester: a Kisrécse 026/2. hrsz-ú közút tisztítását, járhatóvá tételét Szántó
Ferenc azzal a feltétellel vállalta, hogy az út pontos telekhatárát kiméreti hivatalos fölmérő által,
valamint a kitermelt fából 3 m3-t átad az önkormányzatnak. Az út kitisztítási munkáiban Friskó
László közfoglalkoztatott részt vesz.
Katona József alpolgármester: Lakatos József nagyrécsei lakos, valamint Zsigrai Győző
kisrécsei lakos is megkereste, hogy ők is vállalnák a Kisrécse 026/2. hrsz-ú út tisztítását,
járhatóvá tételét.
Tóth Lucia polgármester: javasolja, hogy hívják fel Lakatos Józsefet és Zsigrai Győzőt, hogy
ismertessék ajánlatukat. Kihangosítja a telefont, hogy mindenki hallja az ismertetett ajánlatot.
Először Lakatos Józsefet hívták fel, aki elmondta, hogy a lábon álló fáért 8000 Ft/erdei m3 árat
ad. Kb. 80-100m3 fa van azon a területen. Az ágfát nem szállítaná el, hanem meg kellene a
faluban hirdetni, és odaadni összeszedésre a rászorulóknak. A maradék apró ágakat elégetik és
tiszta területet adnának át.
Zsigrai Győző ajánlata 20m3 fát adna cserébe a tisztítási munkák elvégzéséért és a területen
lévő kitermelt fáért. Az ágfa teljes mértékben el lenne égetve.
Katona József alpolgármester: az utat teljes hosszban és szélességben az önkormányzatnak
földmérővel ki kellene méretnie, ha Szántó Ferenc eddig nem mérette ki. Lakatos József
ajánlata kedvezőbb, javasolja, hogy azt fogadják el.
Tóth Lucia polgármester: Szántó Ferencet levélben tájékoztatni fogják és kérik tőle, hogy a
földmérési munkák elvégzését igazolja le, amennyiben a telekhatár pontos meghatározása az út
mindkét oldalán megtörtént. Felteszi szavazásra a javaslatot, hogy a Kisrécse 026/2. hrsz-ú utat
Lakatos Józseffel tisztítatja ki.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(II.15.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisrécse külterület 026/2. hrsz-ú
út kitisztításával és járhatóvá tételével Lakatos József 8756 Nagyrécse, Petőfi u. 11. szám
alatti lakost bízza meg.
Felkéri a jegyzőt a vállalkozói szerződés előkészítésére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Tóth Lucia polgármester

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 17.30 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

