JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én 17. 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, Páli László alpolgármester
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 nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet
módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadása-átvételéről
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ Rendeletalkotás a közterületek elnevezésének, átnevezésének,
házszámozás rendjének helyi szabályozásáról
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

valamint

a

4./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye Alapító okiratának elfogadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Beszámoló a 2013. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Beszámoló a Zalakarosi Szociális Alapellátó Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2013.
évi munkájáról
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
7./ Hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8./ Egyebek

1./ Kisrécse község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet
módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelete:
Kisrécse község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 8/2012. (V.
29.) önkormányzati rendelet módosítása.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

2./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadása-átvételéről
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelete:
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
3./ Rendeletalkotás a közterületek elnevezésének,
házszámozás rendjének helyi szabályozásáról

átnevezésének,

valamint

a

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelete:
a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
4./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye Alapító okiratának elfogadása
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014.(V.27.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2014. (II. 4.) számú határozatának
3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3./az Egészségügyi Társulás Eszteregnye Alapító Okiratának módosítását és az
egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés szerint elfogadja.”
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
5./ Beszámoló a 2013. évi gyámhatósági munkáról
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági hatósági
munkáról szóló beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014.(V.27.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekvédelmi és
gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
adattartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal ill. 2014. május 31.
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Beszámoló a Zalakarosi Szociális Alapellátó Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2013.
évi munkájáról
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014. (V.27.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Központ (8749
Zalakaros, Zrínyi u. 2.) 2013. évi gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: azonnal
7./ Hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
Tóth Lucia polgármester: az elmúlt ülésen a jegyzőnő tájékoztatta 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. Az új 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.
A szolgáltató a szerződés tervezetet megküldte, ami kiküldésre került.
Papné Szabó Mónika jegyző: a megküldött szerződés a 2010-ben megkötött szerződés
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. Az új törvényi rendelkezések átvezetésre
kerültek benne. A szerződés lejárta az eredeti szerződéssel megegyező. Egy-két dolog azonban
van a megküldött szerződésben, ami már nem aktuális. Az egyik, hogy az önkormányzat a
lakhatási engedélyeket küldje meg a szolgáltatónak. Ezeket nem mi adjuk ki, hanem NMJV
Polgármesteri Hivatala Építésügyi Hatósága. A másik ami 2.10-es pontban van, hogy az
önkormányzat térítse meg a nem rendeltetésszerű használat által tönkrement edényeket. Az
igaz, hogy a korábbi szerződésben is benne volt ez a rész, de azóta változás történt a díjfizető
személyében (lakosság). Miért az önkormányzatnak kellene fizetni.
Tóth Lucia polgármester: A 3.1 és 3.1.1 pontba foglalt ürítési gyakoriság és edényméret
meghatározásánál is ki kellene térni arra, hogy jogszabályi változás, vagy bárminemű változás
esetén ezek módosítására lehetősége lesz az önkormányzatnak. A többi része elfogadható a
szerződésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2014. (V.27.) számú határozata

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Viridis –Pannonia
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. –vel (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.)
kötendő a jegyzőkönyv mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést az alábbi módosítással elfogadja:
A szerződés tervezet 6.2 pontjához kiegészítésként beletenni:
”Ez különösen vonatkozik a 3.1 és 3.1.1 pontba foglalt ürítési gyakoriság és edényméret
meghatározására. A Felek az ürítési gyakoriság és az edényméret módosítását 30 napon
belül átvezetik a szerződésen.”
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű új
szerződést - amelynek hatálya 2008. 05. 01- 2018. 04. 30-ig tart-aláírja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. július 1.
8./ Egyebek
Tóth Lucia polgármester: A Kisrécse, Dózsa Gy. u. 13. hrsz-ú ingatlan vízellátására ajánlatot
kért a Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt-től. Részletesen ismerteti az ajánlatot. (Az ajánlat a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Mindenképpen szükség van a kápolnához a vízellátáshoz, mivel a
parkosítás befejeződött, a növényeket locsolni kell. Megpróbál megegyezni a vízművel, hogy
250. 000 Ft-ért a vízellátási helyet építsék ki.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2014. (V.27.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisrécse, Dózsa Gy. u. 13. hrsz.
alatti ingatlan vízellátását 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegért kiépítteti a
Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.-vel (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.) a 2014. évi
dologi kiadások terhére.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. július 31.

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 18.20 órakor ért véget.

K.m.f.t.

Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

