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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 2-án 17.00 
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: Kápolnás Szabolcs képviselő,  
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
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. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2. A szociális ellátásokról szóló 2/2010. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jövőbeni 
ellátásáról döntés 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
4. A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 

5. Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2012. évi szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.  
/A rendelet-tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezte kinek van észrevétele, hozzászólása. Javasolja 
elfogadni az előterjesztés szerinti adattartalommal a rendeletet. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013.(IV. 09.) önkormányzati rendelete: 

 a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 
(IV.01.) rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
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2./ A szociális ellátásokról szóló 2/2010. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
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, egyhangúlag  az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelete: 

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2010. (II. 11.) rendelet 
módosításáról 

 / A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jövőbeni 
ellátásáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt.  
Elmondta, hogy a társulásokra vonatkozó jogszabályváltozásokra tekintettel Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását is 2013. június 30-ig szükséges 
felülvizsgálni. A felülvizsgálat, módosítás előtt indokolt a tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a Többcélú Társulásnak tagjai kívánnak-
e maradni, ha igen milyen feladatok közös ellátásában kívánnak részt venni. Jelenleg az 
önkormányzat részére ellátott feladatok a belső ellenőrzés, pályázatok lebonyolítása, 
családsegítő és gyermekjóléti feladatok. Hétvégi és hétközi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 
az Eszteregnyei Egészségügyi Társulás keretében történik.  Még nem tudni, hogy az 
egészségügyi társulások nem kerülnek-e összevonásra., mivel már többször volt erre 
kezdeményezés. 
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat továbbra is maradjon tagja a 
Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulásnak, az eddig ellátott feladatokat továbbra is a 
kistérség keretén belül lássák el. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban további tárgyalást, 
előzetes egyeztetést szükséges tartani, hogy össze lehet-e vonni a meglévő egészségügyi 
társulásokat. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013.(IV.02.) számú határozata: 

1./ Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
2013. december 31-ig a Zalakaros Kistérség Többcélú társulásának (ZKTT) tagja kíván 

maradni.  
 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatainak hatékonyabb, 
gazdaságosabb ellátása érdekében az 1./ pontban meghatározott feltétel teljesülése 

esetén a többcélú társulás keretében ellátandó feladatait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

- a szociális alapszolgáltatás és gyermekvédelmi alapellátás keretében a ZKTT által 
fenntartott intézmény (SZAK) által a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 

alapfeladatát látja el, 
- területfejlesztési feladatok ellátásában részt vesz 

- belső ellenőrzési feladatokat a ZKTT által a Szumma Pont Bt.-vel megkötött Megbízási 
szerződés alapján látja el 2013. december 31-ig 

 
3./ A hétvégi és hétközi orvosi ügyeleti feladat esetében további tárgyalást, előzetes 

egyeztetést tart szükségesnek az egészségügyi társulások összevonásával, 
felülvizsgálatával kapcsolatosan. 



 3 

 
4./ Felkérte a polgármestert, hogy döntéséről a képviselő-testületi határozat 

megküldésével 2013. április 30-ig értesítse Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 
Elnökét. 

Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
4. A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 
Ismerteti a törvényességi felhívást és javasolja az abban foglaltak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangozott el. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013.(IV.02.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal – a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2007. (XI.22.) rendeletére tett – 
ZAB/030/413-1/2013. számú törvényességi észrevételét megtárgyalta, az abban 

foglaltakkal egyetért. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 11/2007. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosítását 

készítse el. 
Határidő: 2013. április 21.- törvényességi észrevétel megtárgyalása, 2013. 

április 30. rendelet módosítása 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

5. Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2012. évi szakmai beszámolója 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. / A 
beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(IV.02.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Egészségügyi Társulás 
Eszteregnye 2012. évi szakmai beszámolóját az előterjesztés szerinti adattartalommal 

elfogadja. 
Határidő: azonnal 

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 19.00 órakor ért véget. 

 
K.m.f.t. 

 
 

                  Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika 
       polgármester                                                                           jegyző 



 4 

 


