
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 28-án 11.00 
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 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 11.00 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./ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának elfogadása, a 
2016. évi működési hozzájárulásról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1./ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának elfogadása, a 
2016. évi működési hozzájárulásról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a társulási megállapodás módosítását, és a tagdíj elfogadását felteszi 

szavazásra. 

 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2015.(XII.28.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 



egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított 
Társulási Megállapodás aláírására. 

2. felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 
tájékoztassa a Társulás elnökét. 

                 Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2015.(XII.28.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ a tagönkormányzatok által a Társulás számára fizetendő 2016. évi 

működési hozzájárulás összegének meghatározására vonatkozóan az 

előterjesztésben szereplő elv alkalmazandó az előterjesztés mellékletét 

képező táblázat szerint. 

2./ az önkormányzat a működési hozzájárulás fedezetét az önkormányzat 

2016. évi költségvetésében biztosítsák. 

3./ az önkormányzat a működési hozzájárulás rá eső részét Pénzeszköz 

átadási megállapodás alapján 2 részletben utalják a Társulás számlájára, az 

1. részletet március 15-ig, a második részletet szeptember 15-ig. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
 
A nyílt ülés 11.00 órakor kezdődött és 11.20 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


