
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15.00 
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, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 15.00 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 2016. évi költségvetésének megtárgyalás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) ör. módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5./ Egyebek 
 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Kápolnás Szabolcs ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy 
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők 
2016. január 31-ig eleget tettek. Valamint a köztartozásmentes adatbázisba történő 
bejelentkezésnek is mindenki eleget tett. 
 
 
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalás 
 
 



Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Megkéri Miháczi-
Pálfi Lászlónét, hogy ismertesse az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét. 
 
Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése a múltkori 
ülésen megbeszéltek alapján készült. Részletesen ismerteti a kiküldött anyagot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Papné Szabó Mónika jegyző: Az Áht. 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente a 
költségvetési rendeletének elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés 
a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
2016. évben az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amely adósságot keletkeztetne.  
Ezzel kapcsolatosan az előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016.(I.28.) számú határozata: 

1.  Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 
összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.  
 

Megnevezés Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 
követő  Összesen 

1. évben 2.évben 3.évben 

1. Helyi adók 3104 3104 3104 3104 12416 

2. Díjak, pótlékok, bírságok         0 

3. Vagyonhasznosítás bevétele         0 

4. Részvények, részesedések 
értékesítése         0 

5. Egyéb értékesítés, megtérülés         0 

Saját bevételek 3104 3104 3104 3104 12416 

 
2. Kisrécse Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 

http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid7936


 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth Lucia polgármester 

 

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 
1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete: 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
2./ 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (I.28.) képviselő-testületi határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben nem tervez olyan 
építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, ami közbeszerzéssel 

járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
3./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 
2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete: 



Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

 
4./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) ör. módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 
3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete: 

Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) ör. módosításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
5./ Egyebek 
 

- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi működési hozzájárulásának 
megtárgyalása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A 2016. évi működési hozzájárulásra vonatkozóan 3 variációt 
tartalmazó táblázatot küldtek. Elsődlegesen a III. variációt javasolja elfogadni, másodlagosan a I. 
variációt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2016.(I.28.) számú határozata: 

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

működési hozzájárulás összegének meghatározására vonatkozóan 

elsődlegesen az III. számú előterjesztésben szereplő elv alkalmazásával ért 

egyet, másodlagosan a I. számú előterjesztésben foglalt elvet fogadja el. 

2./ az önkormányzat a működési hozzájárulás fedezetét az önkormányzat 

2016. évi költségvetésében biztosítja. 



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 

 
 

- Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelmének megtárgyalása 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja, hogy 5000 Ft összeggel támogassák a rendezvényt. 
 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016.(I.28.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség által megrendezésre 

kerülő „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny”-t 5.000 Ft 
összeggel támogatja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
- Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása 
-  

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016.(I.28.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-
vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását  

az előterjesztés szerinti adattartalommal elfogadja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

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 

4/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete: 

A hulladékgazdálkodásról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

 

 

- Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába új kormányzati funkció felvétele 

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016.(I.28.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzat 
törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és 

az alábbiak szerint határozott: 
 
1. Kisrécse Község Önkormányzata a törzskönyvébe az alábbi kormányzati funkciók 
felvételéről döntött: 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
066010  Zöldterület – kezelés 
072312  Fogorvosi ügyeleti ellátás 
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 
2. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő - testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete az alábbi 5. függelékkel 
egészül ki. 
 
5. függelék 
 
I. Az önkormányzat alaptevékenység besorolása, kormányzati funkciói 



Az önkormányzat alaptevékenység besorolása 

841 105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

II. Kormányzati funkciók 

Kormányzati funkció Megnevezés 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051020 
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület – kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 



092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 15.00 órakor kezdődött és 15.45 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


