JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én 10
órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: dr. Blaski Judit képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Lakosság részéről: 1 fő
1./ Tóth Lucia: köszönti a megjelenteket 10. 00 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) fő jelen van, valamint
megállapítja, 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./ Képviselő eskütétele
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Madariné Török Tünde HVB elnök
2./ Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül
helyezésére és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4./ Helyi adók mértékének felülvizsgálata
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Egyebek
A napirendi pontok tárgyalása előtt Kápolnás Szabolcs Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja
a testületet, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az
alpolgármester, a képviselők a törvényi határidőig, a megválasztásuktól számított 30 napon
belül eleget tettek.
1./ Képviselő eskütétele
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Tóth Lucia polgármester: Takács Ferenc képviselő úr 2014. november 11-én lemondott
képviselői mandátumáról, képviselői megbízatása 2014. november 11-ei hatállyal megszűnt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg,
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Madariné Török Tünde HVB elnök: A 2014. október 12-én megtartott Kisrécse község egyéni
listás képviselő-választás eredménye alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő
képviselőjelölt Sziva- Nyilassy Tamara független jelölt lett 28 db szavazattal, ezért a Helyi
Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a települési képviselői
mandátumot Kisrécse község egyéni listáján következő legtöbb érvényes szavazatot elért
Sziva- Nyilassy Tamara részére adta ki. Sziva-Nyilassy Tamara nyilatkozat, hogy vállalja a
képviselői tisztség betöltését. Átadja részére a megbízólevet.
Sziva-Nyilassy Tamara leteszi a képviselői esküt. (Az eskütételről a jegyzőkönyv és az
esküokmány mellékelve.)
2./ Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete:
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
3./ A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül
helyezésére és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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11/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete:
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
4./ Helyi adók mértékének felülvizsgálata
Tóth Lucia polgármester: a Stabilitási törvény szerint a helyi adó-magánszemélyek
kommunális adója mértékének emelésre dec. 2. napjáig van lehetőség. Nem javasolja az adó
mértékének módosítását.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetért a javaslattal, hogy a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét nem módosítja 2015. január 1-től.
5./ Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A képviselő-testület hosszasan egyeztette, hogy milyen feltételek alapján adjanak egyszeri
támogatást, mekkora összegben.
Tóth Lucia polgármester a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete:
Egyszeri támogatás megállapítás.
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
6./ Egyebek
- Tóth Lucia polgármester: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás kéri, hogy a testület
a delegált tag helyettesítésére is delegáljon egy személyt. Javasolja Kigyóssy Zoltánt
megbízni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2014.(XI.27.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testületének delegáltja a ZALAISPA

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Tóth Lucia polgármester.
A delegált tag akadályoztatása esetére állandó helyettesének Kigyóssy Zoltán
alpolgármestert választotta meg.
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Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulást tájékoztassa.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2014. november 30.
- Tóth Lucia polgármester: a Stabilitási törvény szerint a helyi adó-magánszemélyek
kommunális adója mértékének emelésre dec. 2. napjáig van lehetőség. Az adó mértéke a
tavalyi évben csökkentve lett 10. 000 Ft/év összegre. Nem javasolja az emelést.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetért a javaslattal, hogy a magánszemélyek
kommunális adójának mértékét nem emeli 2015. január 1-től.
- Kápolnás Szabolcs képviselő: az előző ülésen tárgyalták az ENERIN Közvilágítási Kft.
ajánlatát. A cég a megtakarítás fejében vállalja a közvilágítási lámpatestek cseréjét és a
csere utáni karbantartását. Kiszámolták, hogy ez hány év során térülne meg, elvégezték a
lámpatestek leltárát. A jelenlegi üzemeltetési és karbantartási szerződés részükre
megküldésre került. A számítások alapján a beruházás 9 év alatt térülne meg, ami
véleménye szerint nagyon hosszú idő.
Tóth Lucia polgármester: nem tudjuk, hogy a következő években mennyi lesz a
közvilágításra kapott normatíva.
Kápolnás Szabolcs képviselő: a szerződésben az van, hogy évente fix összeget kell fizetni a
lámpatestek bérleti díjára, valamint a karbantartásra. Ezen kívül kiszállási költséget is kell
fizetni minden javítás, csere alkalmával. A szerződést 9 évre kellene megkötni, mivel ennyi a
megtérülési idő. Nagyon sok bizonytalanság van ebben a dologban, ezért nem javasolja,
hogy a szerződést megkössék és ezzel a továbbiakban foglalkozzanak.

Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az ülésre
tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 15. 45 órakor ért véget.
K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző
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