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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én 19. 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: Kigyóssy Zoltán alpolgármester, Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Páli László alpolgármester 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 19.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) 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: 
 
1./ Az önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi- Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
2./ Az önkormányzata 2013. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi- Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
3./Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4./ A 39. hrsz-ú helyi közút lezárásával kapcsolatos kérelem megtárgyalása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás benyújtásáról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 

Lászlóné pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve.) 

Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a költségvetés módosításának 

indokoltságát. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta. 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
2./ Az önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló 

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013.(IX.11.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. év I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 

3./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

Javasolta a határozat- tervezet jóváhagyását. 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2013.(IX.11.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta, 

egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetű módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 

2./ felkérte a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának 
megküldésével 2013. szeptember 15. napjáig tájékoztassa a Társulás elnökét. 

Határidő: azonnal ill. 2013. szeptember 15. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
4./ A 39. hrsz-ú helyi közút lezárásával kapcsolatos kérelem megtárgyalása 
 
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy Perlaki Melinda Kisrécse, Petőfi u. 33/A. szám alatti 



lakos a 39. hrsz-ú helyi közútat kerítéssel elzárta. Fel lett szólítva, hogy haladéktalanul bontsa el 
a kerítést, és tegye újra szabaddá és járhatóvá az utat. Ő ennek nem tett eleget, írt egy kérelmet 
a képviselő-testülethez, hogy engedélyezzük az út lezárását. Aláírást is gyűjtött a falu lakói 
részéről, hogy nincs szükség erre az útra, és egyetértenek annak elzárásával. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: A közúti közlekedéyről szóló 1988. évi I. törvény 34. §- a szerint 
„(2) A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője 
alakítja ki.”  
A közút kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testület. 
 
Tóth Lucia polgármester: nem javasolja az út lezárásához való testületi hozzájárulást. Ez az út 
helyi közútnak minősül. Ha ezt megengedjük lezárni, akkor más utakat is lezárhatnak a 
lakosság részéről bárki, ami nem vezetne jó eredményre. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2013.(IX.11.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 34. § (2) bekezdésének rendelkezéseit figyelembe véve Perlaki Melinda 
Kisrécse, Petőfi u. 33/A. szám alatti lakos kérelmét - amely a Kisrécse 39. hrsz-ú helyi 

közút kerítéssel történő lezárásának engedélyezésére irányul- nem támogatja, nem 
engedélyezi.   

Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
5./ Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás benyújtásáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést és kéri az abban foglaltak elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2013.(IX.11.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról 
és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 4. § alapján támogatási igényt nyújt be 

működőképességet szolgáló támogatásra. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 



 
 
 
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 18.00 órakor ért véget. 

 
 
 

K.m.f.t. 
 
 
 
 

            Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika         
 polgármester                                                                            jegyző 

 


