JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 3-án 8.00 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: ------Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző,
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 8.00 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./ Zalasárszeg Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző
2./ A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
4. / Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5. Egyéb ügyek
1./ Kisrécse Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az államháztartásról szóló
törvénynek való megfelelés miatt a 2016. évi gazdálkodásról a beszámoló beterjesztésre került,
a zárszámadás részletes megtárgyalásra majd a májusi soros ülésen kerül sor.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

2./ A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
megalkotása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a rendelettervezet és az 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
3/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete:
A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
3./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a rendelettervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat és a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017.(V.3.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./a 2016. évi LXXIV. tv-ben meghatározott településképi rendelet és település arculati
kézikönyv elkészítésének megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedéseket - főépítész megbízása, a fenti dokumentációk
elkészítésében közreműködők megbízása- tegye meg.
2./a település arculati kézikönyv elkészítésének költségeire, - kizárólag erre a célra - a
központi költségvetés fog fedezetet biztosítani.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete:
A partnerségi egyeztetés szabályairól.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
4. / Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
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
15/2017. (V.3.) számú határozata
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község
Önkormányzatánál 2016. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves
Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
5. Egyéb ügyek
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos előterjesztést. A
Nagyrécsei víziközmű rendszert érinti, a résztvevő településeknek egy közös képviselőt kell
kijelölni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolta a határozati tervezet elfogadását.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (V.3.) számú határozata
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az NRCS-IV megnevezésű és 1114979-1-003-00-03 hivatali azonosítóval ellátott víziközmű-rendszeren lévő ellátásért
felelősök a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a
"Megállapodás a NRCS-IV megnevezésű és 11-14979-1-003-00-03 hivatali azonosítóval
ellátott víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Kisrécse település Önkormányzatának képviselő testülete javasolja, hogy a NRCS-IV
megnevezésű és 11-14979-1-003-00-03 hivatali azonosítóval ellátott víziközmű-rendszer
ellátásért felelőseinek képviseletét, Nagyrécse Önkormányzat lássa el.
Az ellátásért felelősök NRCS-IV megnevezésű és 11-14979-1-003-00-03 hivatali
azonosítóval ellátott víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó
könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:
Nagyrécse település
Kisrécse település
Zalasárszeg település

Tulajdoni aránya: 79,61 %
Tulajdoni aránya: 12,57 %
Tulajdoni aránya: 7,82%

Kisrécse település Önkormányzatának képviselő testülete a fentiek alapján felhatalmazza
a Kisrécse Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a NRCS-IV
megnevezésű és 11-14979-1-003-00-03 hivatali azonosítóval ellátott víziközmű-rendszeren
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Nagyrécse önkormányzatot
nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester

Tóth Lucia polgármester: javasolja, hogy jelentkezzenek a Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Verseny 2017. évi pályázati kiírására. Ismerteti a pályázati kiírást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (V.3.) számú határozata
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy jelentkezik a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny
2017. évi pályázati kiírásra.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Tóth Lucia polgármester

Tóth Lucia polgármester: a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló
önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. Az előterjesztés kiküldésre került.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete:
A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 13/2016. (XI.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 8.00 órakor kezdődött és 8.55 órakor ért véget.

K.m.f.

Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

