JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án
19. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 19. 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:
Nyílt ülés:
1. Kisrécse Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének záró módosítása
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné
pénzügyi ügyintéző
2. Kisrécse Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadása, a pénzmaradvány
jóváhagyása
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné
pénzügyi ügyintéző
3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester
4. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5. Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2013. évi költségvetésének
beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

módosítása,

6. Egyebek
1. Kisrécse Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének záró 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 László pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a költségvetés módosításának
indokoltságát.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete:
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
2. Kisrécse Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadása, a pénzmaradvány
jóváhagyása
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi
László pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz
mellékelve.)
Miháczi- Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a 2013. évi gazdálkodásról
szóló beszámolót.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési zárszámadásról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került.
Ismerteti azt. Javasolja elfogadásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (IV.30.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg
felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás aláírására.
Község Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármester, hogy
döntéséről határozat kivonatának megküldésével 2014. április 30. napjáig
tájékoztassa a Társulás elnökét.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
4. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került.
Ismerteti azt. Javasolja elfogadásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014. (IV.30.) számú határozata
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község
Önkormányzatánál 2013. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves
Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
5. Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2013. évi
beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról

költségvetésének

módosítása,

Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, ismerteti azt. Javasolja elfogadásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014.(IV.30.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Társulás
Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzatait 34.224e Ft-ról 34.319e Ft-ra módosítja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. április 30.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014.(IV.30.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Társulás
Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési szerv 2013. évi beszámolóját
az előterjesztés alapján 34.995 e Ft bevétellel és 32.657 e Ft teljesítéssel elfogadja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6. Egyebek
Papné Szabó Mónika jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. (továbbiakban: Ht.) alapján csak olyan gazdálkodó szervezet lehet közszolgáltató,

amely nonprofit, hulladékgazdálkodási engedéllyel és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel, valamint OHÜ minősítő okirattal rendelkezik és mindezen feltételek teljesítését
követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési önkormányzattal.
Ht. 90. § „(8) Az e törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-ig megköti.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági
társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által
kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal - az e törvény
hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.”
A Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai állásfoglalása szerint a települési önkormányzatoknak
ismételten meg kell kötniük a közszolgáltatási szerződést, a jogalkotói szándék egyértelműen az
volt, és arra irányult, hogy a Ht. előírásainak megfelelő közszolgáltató és az önkormányzat
közötti jogviszonyt egy a fenti feltételek teljesülését követően megkötött szerződés szabályozza.
A szolgáltató ezzel kapcsolatos meg fogja keresni az önkormányzatokat.
Tóth Lucia polgármester: A múlt heti ülésen szó volt arról, hogy a Pannonhát Dél-zalai
Turisztikai Egyesület a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1623264158 iratazonosító
számú határozata alapján15.272.150 Ft támogatásban részesült. E támogatásból kerülne
megvalósításra a Kisrécse, Szentkirály u. 14. számú (133. hrsz-ú) ingatlanon a meglévő
rendezvényhelyszín bővítése és eszközbeszerzés. Az ingatlan tulajdonosa Kisrécse Község
Önkormányzata. A pályázatot csak úgy tudjuk megvalósítani, ha hitelt veszünk fel, mivel a
pályázat utófinanszírozású. A hitel folyósítása a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által
történne. A pályázati támogatás 10%-ával május 8-áig el kell számolni, amelyhez 1 millió Ft-ot
előfinanszírozási támogatásként át kellene adni az egyesület részére. Az egyesület sem
rendelkezik a szükséges anyagi forrással. Javasolja, hogy ezt az önkormányzat előlegezze
meg.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014.(IV.30.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakról döntött:
1./A Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 1-3.,
képviseletében eljár Bali Veronika elnök), pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének 2013-ban nyújtandó támogatás pályázati felhívásának
keretében Életminőség javítása célterületre 8548273719 azonosító szám alatt a Kisrécse
Szentkirály u. 14., 133. hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló Rendezvénytér bővítése
fejlesztési célra. A projekt teljes költsége: 15 272 150 Ft.
2./ Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési
rendeletében kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 1./ pontban részletezett
projekt előfinanszírozására 1.000.000 Ft támogatásértékű működési célú pénzeszközt
(önerő összege, elnyert támogatás összege) ad át 2014. május 7-ig az egyesület részére.
Az előfinanszírozás a projekt zavartalan lebonyolítása miatt, a pályázati támogatás
lehívását megelőzően szükséges.

3./ Az egyesület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 1./ pontban részletezett
projekt költségeinek elszámolása során, az első kifizetési kérelem benyújtását (2014.
május 8.) követően az átadott összeget visszautalásra kerül egy összegben az átadó
részére az MVH által kifizetett támogatási összegből.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. május 7., ill. folyamatos
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 19.00 órakor kezdődött és 20.30 órakor ért véget.

K.m.f.t.

Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

