
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én  
17. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Sziva- Nyilassy Tamara, Kápolnás Szabolcs képviselők 
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 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: 
 
Nyílt ülés: 
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3./ 2014. évi közbeszerzési terv 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
 
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Papné Szabó Mónika jegyző- Sziva- Nyilassy Tamara 
Ügyrendi Bizottság elnökének távolmaradása miatt- tájékoztatja a testületet, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők 
2014. január 31-ig eleget tettek. 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. A 
Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása részére fizetendő tagdíj és egyéb hozzájárulások a 
rendeletbe betervezésre kerültek.  
/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. 2014. évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely adósságot 
keletkeztetne. Ezt a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(II.5.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évben nem tervez olyan 
fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válhat szükségessé. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
 

Tóth Lucia polgármester: megkérdezte kinek van észrevétele, hozzászólása. Javasolja 
elfogadni az előterjesztés szerinti adattartalommal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete: 

 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
 
2./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2014. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt./ Az 
előterjesztés költségvetés tervezete a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014.(II.5.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi Társulás 
Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési szerv 2014. évi 

költségvetését 37.758 eFt bevételi előirányzattal, 37.758 eFt kiadási előirányzattal az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2014. február 5. 
Felelős: polgármester 

http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid7936


 
 
 

3./ 2014. évi közbeszerzési terv 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (II.5.) képviselő-testületi határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évben nem tervez olyan 
építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, ami közbeszerzéssel 

járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
4./ Egyebek 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Kele Lajos Polgármester Úr azzal a kéréssel fordult a 
polgármesterekhez, hogy szíveskedjenek ismételten elfogadtatni testületeikkel az Eszteregnyei 
Ügyeleti Társulás módosított Társulási Megállapodását, az Egészségügyi Társulás Eszteregnye 
Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testületek által történő ismételt elfogadásra azért van szükség, mert a Magyar 
Államkincstár elutasította a törzskönyvi bejegyzési kérelmünket arra hivatkozva, hogy Fityeház, 
Gelse, Gelsesziget, Kilimán és Kacorlak községek önkormányzatai 2013. szeptember hónapban 
fogadták el a fenti dokumentumokat a 2013. június 30-i határidő helyett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014.(II.5.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 25/2013. (V.29.) számú 

határozatát, mely szerint 
1./Az Eszteregnyei Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

2./ Az Eszteregnyei Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Tóth Lucia polgármestert 
delegálja. 

3./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye Alapító Okiratának módosítását és az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés szerint elfogadja 2014. március 1. 

napi hatállyal. 
Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 



Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014. (II.5.) képviselő-testületi határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti csatlakozási szándékát 
az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez. Az önkormányzat részt kíván venni 

az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 
(HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

Határidő: 2014. február 27. 
Felelős: Tóth Lucia 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 18.30 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                Papné Szabó Mónika 
      polgármester                                                                         jegyző 

 


