
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 6-án 16.00 
órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött 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, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
Lakosság részéről: 2 fő 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) 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: 
Közmeghallgatás: 
1./ Tájékoztató az idei év munkájáról, egyéb aktuális ügyek 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
2./ Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
Nyílt ülés: 
1./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tóth  Lucia polgármester  
3./ Beszámoló az adóztatásról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
4./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
6./ Rendőrségi beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
7./ Egyebek 

 
Közmeghallgatás: 
1./ Tájékoztató az idei év munkájáról, egyéb aktuális ügyek 
 
Tóth Lucia polgármester: A Dózsa György utcában elkészült az út felújítása 5. 386. 896 Ft 

összegért. 



Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretből a 

Kisrécse, Petőfi utcai 93. hrsz-ú árok hídhoz közeli részének burkolása valósult meg 889.027 Ft-

ért. 

A Településkép, közösségi tér (Vidékfejlesztési Program) pályázaton a kultúrház felújítására 29 

999 974 Ft-ot nyertünk. A felújítást a 2019. évben szeretnénk megvalósítani. Az 

önkormányzatnak 9 millió önrészt kell biztosítania, a pályázat keretében eszközbeszerzésre is 

sor kerül. 

Kazáncsere a kultúrházban 1.082.040 Ft összegben, amelyhez közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásból 581.000 Ft hozzájárulást kaptunk. 

Nagykanizsa- Kisrécse és Kisrécse-Zalasárszeg kerékpárút pályázatok a Zala Megyei 

Önkormányzattal közösen konzorciumban kerülnek megvalósításra. A Kisrécse-Zalasárszeg 

szakasz vonatkozásában már a közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban. A pályázati 

támogatás 100%-os mértékű, de ez előreláthatólag nem lesz elegendő a kivitelezéshez, ezért 

szeretnék, ha hitelt vennének fel az önkormányzatok. 73 millió összegű hitel felvételét 

tervezeték be Kisrécse Község Önkormányzatának. A konzorciumi megállapodásban az 

szerepel, hogy az önkormányzatoknak egy forinttal sem kell hozzájárulniuk a kerékpárutak 

megépítéséhez. 

A könyvtári keretből színes nyomtatót szereztünk be. 

Szociális támogatások: 33+9 m3 szociális tűzifa kiosztása, beiskolázási támogatás 17 gyermek 

5000 Ft/gyermek, év végi egyszeri karácsonyi támogatás 28 nyugdíjas 644.000 Ft, 31 gyermek 

930.000 Ft összegben részesült támogatásban. 

Több rendezvény is megvalósult az idei évben. Családok napja a Czinki udvarban, valamint 

anyák napja- amelyre nyertünk 200.000 Ft támogatást, falunap, télapó ünnepség. Az adventi 

rendezvénysorozat első vasárnapi ünnepsége lezajlott, három alkalom még vissza van. 

A kultúrház alatti pincehelyiséget szükséges lenne megcsináltatni. A kultúrház felújítására 

beadott pályázatba ez már nem fért bele. Már egy éve húzódik, de nagyon nehéz volt 

szakembert találni, aki megcsinálja a munkákat. Villanyszerelési, vakolási, aljzatjavítási 

munkákat kell elvégezni. Közel 2,5 MFt-ba kerül a felújítás. 

Optikai kábel, szélessávú internet kiépítésre került a településen. 

Tóth Lucia polgármester: megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása, közérdekű 
bejelentése. 
 
2./ Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, nyílt üléssel folytatódik a közmeghallgatás. 

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 



Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Részletesen ismerteti a rendelet módosításának indokoltságát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelete: 

a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. A szennyvízpályázatnál lejárt a fenntartási időszak, ezért egyeztetett a Délzalai 
Víz-és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójával, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy 
rácsatlakozhatnának-e a nagyrécsei szennyvíztisztító telepre. Sajnos a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetre folyamatosan hordják a háztartási hulladékot is, főleg a nagyrécsei hegyi 
ingatlantulajdonosok. 
/A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2018. (XII.6.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. december 20. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 

3./ Beszámoló az adóztatásról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. 
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2018. (XII.6.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2018. évi adóztatásról 
szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját 

elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: A 2019. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen 

ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2018.(XII.6.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 
évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag 

elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 1. napjától a 

belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízza a Numerikus Szumma Kontroll 
Kft-t. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
 

Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési 

terve kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 



Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2018.(XII.6.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervét az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt 2019. 

január 1. napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával bízza meg a Numerikus 
Szumma Kontroll Kft-t. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
Határidő: azonnal 

 
6./ Rendőrségi beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a 
rendőrség 2018. évi munkájáról a beszámolót. A 2018-as évben főként kisebb lopások történtek. 
/A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 

Katona József alpolgármester: térfigyelő kamerarendszer kiépítése a településen fontos lenne.  

Tóth Lucia polgármester: reméli, hogy a jövő évben a Magyar Falu Program keretében lesz 

pályázati kiírás erre vonatkozóan.  

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2018. (XII.6.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2018. évi rendőrségi munkáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
7./ Egyebek 
 

- Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi munkájáról 

 

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

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2018.(XII.6.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

- Pályázatok benyújtásáról tájékoztatás 
 
Tóth Lucia polgármester: A Bethlen Gábor Alapkezelő kiírta a pályázatot a 2019. évi testvér-
települési találkozó támogatására. A pályázat elkészítése folyamatban van. A jövő évben 
Székelyszentkirályon kerülne sor a testvér-települési találkozóra. A kiutazás költségeire 
szeretnének támogatást kérni. Az EMMI által ismételten kiírásra került az 1000 fő alatti 
települések kulturális alapfeladatainak támogatására pályázati felhívás. A családokat, 
gyermekeket, a gyermekvállalást, a generációk közötti együttműködést középpontba, előtérbe 
helyező kulturális programokat támogatják. Az idei évben 200 eFt-ot nyertek az anyák napi 
ünnepség és családi nap megtartásához. A pályázat elkészítése szintén folyamatban van. 
 

- Kultúrház alatt lévő pince felújítása 
 

Tóth Lucia polgármester: megkérdezi a testület véleményt a pince felújításáról. Ismerteti az 
árajánlatot. Javasolja, hogy a pince felújítását csináltassák meg az Alfafal Kft-vel. 
 

 Sümegi Kitti képviselő: mindenképpen szükséges lenne, támogatja a javaslatot. 
 

Katona József képviselő: a jelenlegi lépcső nagyon meredek. Valamilyen megoldást kellene 
találni arra, hogy másképp építsék meg a felújítás során. 
 
Tóth Lucia polgármester: ez valóban így van, ezért kérte a kivitelezőt, nézze meg milyen 
megoldás lehetne erre.  
 
Katona József képviselő: az épület későbbi állagmegóvása érdekében mindenképpen 
szükséges a pince felújítása. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2018.(XII.6.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza  
a kultúrház pincéjének felújításával az Alfafal Kft.-t (8756 Kisrécse, Petőfi u. 13/A.) 

2.730.529 Ft összegért. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2019. március 31. 
 

- Egyéb felvetések 
 
 

Katona József képviselő: a vízmű telepén elhelyezett homokzsákok ki vannak szakadva, ezeket 
össze kellene rendesen pakolni, vagy a homokot cserélni, mielőtt még probléma lenne, és 



szükséges lenne a homokzsákkal történő védekezés. 
 
Julák Szabolcs képviselő: a Petőfi utcában a Zsigrai Győző előtt az árok rossz állapotban van, 
az ingatlan tulajdonosa kérdezi, mikor lesz mederlappal kiburkolva. Valamint a németek a nagy 
árokba belehordtak rengeteg falevelet. 
 
Tóth Lucia polgármester: az árkot mindenkinek a saját ingatlana előtt rendben kell tartania. A 
nagy árokban lévő falevelek elégetésére megkéri a közmunkásokat. 
 
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 18.25 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


