
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 22-én 14.00 
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: ----- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Lakosság részéről: 5 fő. 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 14.00 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 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
2./ Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
3./ A önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
4./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 
 8./ Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 



Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
10./ Szociális Alapellátó Központ Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról beszámoló  
Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 
11./ Beszámoló az adóztatásról  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
12./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
13./ Rendőrségi beszámoló   
Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 
14./ Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 
15./ Egyéb, aktuális ügyek 
 
 
1./ Az önkormányzat 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 
 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. év I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
2./ Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról beszámoló 
 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 

háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 

3./ Az önkormányzata 2015. 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. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Tóth Lucia polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

4./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 
(Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete: 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról  
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 



 
5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása  
 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
8./ Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 
 
Tóth Lucia polgármester: A 2016. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen 

ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. évi 
belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
 

Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső 

ellenőrzési terve kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a 

jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2015.(XI.22.) számú határozata: 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 

10./ Szociális Alapellátó Központ Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról beszámoló  
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Az elmúlt héten ruhaadomány kiosztására került 

sor. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Központ 
(8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.) Családsegítő Szolgálata 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

11./ Beszámoló az adóztatásról  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. 
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (XI.22.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2015. évi 
adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett 

beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 



12./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2015.(XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség 
Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2015. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
13./ Rendőrségi beszámoló   
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a 
rendőrség 2015. évi munkájáról a beszámolót.  /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

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

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2015. (XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2015. évi rendőrségi munkáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

14./ Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
A képviselő-testület egyeztetett, hogy kinek, milyen formában nyújtsanak egyszeri támogatást. 

Tóth Lucia polgármester a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 



 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete: 
Egyszeri támogatás megállapításáról. 

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
 

 
15./ Egyéb, aktuális ügyek 

 
Kápolnás Szabolcs képviselő: beszélnünk kell arról, hogy hogyan tud a képviselő-testület a 
továbbiakban működni. 
 
dr. Blaski Judit képviselő: más munkahelyen dolgozik, és nem tudja vállalni, hogy el tudjon jönni 
az ülésekre. Semmi szabadideje nincs. Kellemetlen helyzetet nem akar teremteni. 

 
Kápolnás Szabolcs képviselő: neki is nagyon sok a tennivalója a vállalkozásában, és véleménye 
szerint négy év még nagyon hosszú idő és így nem fognak tudni működni. Ő mindenképpen 
amellett van, hogy a testület mondja ki feloszlását. 
 
dr. Blaski Judit képviselő: egyetért a javaslattal. 
 
Tóth Lucia polgármester: ő is egyetért a feloszlással, nagyon sok vád érte őket. Így nem 
mondhatja senki, hogy ragaszkodnak a „székükhöz”. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 55. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti 
szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletének 30. § -
a rendelkezik a név szerinti szavazás szabályáról.  
„30.§ (1) Ha a képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők fele kéri vagy azt jogszabály 
kötelezővé teszi, név szerinti szavazást kell elrendelni.  
(2) Név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben kell az Ügyrendi 
Bizottság elnökének felolvasni.  
(3) A képviselők az „igen” „nem”, illetve a „tartózkodás” szavak érthető kimondásával 
szavaznak.  
(4) Az elnök vagy az őt helyettesítő képviselő a szavazást a képviselők névsorán feltünteti, a 
szavazatokat külön-külön összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét. A szavazási 
névsor a jegyzőkönyv része.” 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a testületnek, hogy a jegyző által ismertetett szabályok 
szerint döntsenek a képviselő-testület feloszlásáról. Felkéri Kápolnás Szabolcs képviselőt, az 
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a szavazást bonyolítsa le. 
 
Kápolnás Szabolcs képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: felolvassa ABC sorrendben a 
képviselők névsorát, és kéri, hogy mindenki igen, nem illetve tartózkodás szavazattal döntsön 
arról, hogy egyetért-e a képviselő-testület feloszlásával. A szavazásról külön jegyzőkönyv 
készül, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

1. dr. Blaski Judit képviselő: IGEN szavazat 



2. Kápolnás Szabolcs képviselő: IGEN szavazat 
3. Tóth Lucia Krisztina polgármester: IGEN szavazat 
 

Megállapítja a szavazás eredményét: a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

minősített többséggel kimondta feloszlását. 

 

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

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2015. (XI.22.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 55. § (1) bekezdése alapján úgy 

határozott, hogy kimondja feloszlását. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
A nyílt ülés 14.00 órakor kezdődött és 15.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


