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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15-én 17.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatalának helyisége Kisrécse, Ságvári u. 6. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Páli László alpolgármester 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 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: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Rendelet alkotása a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, 
valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 

3./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2012. évi költségvetés módosítása, 2013. évi 

költségvetésének megtárgyalása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
1./Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Nyilassy Tamara az ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, 
az alpolgármesterek, a képviselők 2013. január 31-ig eleget tettek. 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.  
A költségvetést működési hiánnyal kellene elfogadni, aminek fedezetére be szeretnénk adni 
a működőképességet megőrző támogatásra a pályázatot. Ismerteti a Nemzetgazdasági 
Minisztérium állásfoglalását is erre vonatkozóan. 

 
Az önkormányzat közbeszerzést a 2013. évben nem tervez. 
/A rendelet-tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
évente a költségvetési rendeletének elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét. 2013. évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, 
amely adósságot keletkeztetne. Ezt a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta. 
 

http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
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 2 

 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(II.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő – testülete 
a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét az előterjesztésben foglalt 

adattartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
Tóth Lucia polgármester: megkérdezte kinek van észrevétele, hozzászólása. Javasolja 
elfogadni az előterjesztés szerinti adattartalommal az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete: 

 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
2./ Rendelet alkotása a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, 
valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.  
/A rendelet-tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Megkérdezte kinek van észrevétele, hozzászólása. Javasolja elfogadni az előterjesztés 
szerinti adattartalommal a rendeletet. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete: 

a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 / A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

 

3./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2012. évi költségvetés módosítása, 2013. évi 

költségvetésének megtárgyalása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt./ Az 
előterjesztés és a költségvetés módosítás, költségvetés tervezete a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta. 
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Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013.(II.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Egészségügyi Társulás 
Eszteregnye 2012. évi költségvetésének módosítását 30.349 eFt módosított bevételi és 

30.349 eFt módosított kiadási előirányzattal elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(II.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi Társulás 
Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) önállóan működő költségvetési szerv 

2013. évi költségvetését 34.224 eFt bevételi előirányzattal, 34.224 eFt kiadási 
előirányzattal az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: polgármester 

 

 

 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 18.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika 
       polgármester                                                                           jegyző 
 


