JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án 16.00
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: Sósné Tari Júlia képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.00 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.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.) A hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének
megtárgyalása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
5.) Helyi értéktár bizottság létrehozásáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
6.) Egyéb ügyek
1./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2016.(VI.28.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
2./ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a szerződés módosításának elfogadást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A szerződés módosításának elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2016.(VI.28.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés előterjesztéshez csatolt 3. sz.
módosítását jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2016. 06.30.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
3./ A hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a rendelet
tervezet, előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a rendelet
módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete:
A hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
4./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének
megtárgyalása
Tóth Lucia polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tegnapi napon 15.00
órakor volt társulási ülés Zalakaroson. A társulás tanács úgy döntött, hogy a házi
segítségnyújtás marad a társulás feladatai között, de a családsegítés és a gyermekjóléti
feladatok ellátását 2017. január 1-től minden közös hivatal önállóan oldja meg.
Elmondja, hogy Zalakaros Város Képviselő-testülete javaslata alapján 2017. január 1-től a
társulással kapcsolatos adminisztrációs, jogi, pénzügyi feladatok ellátásáért működési
hozzájárulást nem kell fizetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
5./ Helyi értéktár bizottság létrehozásáról döntés
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a helyi értéktár bizottság létrehozását az
előterjesztés szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az előterjesztés elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2016.(VI.28.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a – a polgármester előterjesztése
alapján – megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot.
Kisrécse Község Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el.
A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem alakít, a bizottsági teendők
ellátásával az Ügyrendi Bizottságot bízza meg.
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos
eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési
szabályzatot elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Zala Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. 07. 31.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
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
10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete:
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Egyebek
- Peres ügyről tájékoztatás
Tóth Lucia polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kirschner Ottó és Kirschner
Ilona Kisrécse Petőfi u. 23. szám alatti ingatlan tulajdonosai által birtokvédelem tárgyában
benyújtott pert az önkormányzat elvesztette. Lehetőség van fellebbezés benyújtására, amit
mindenképpen javasol. Dr. Varga Eszter nagykanizsai ügyvéddel egyeztetett, ő vállalja az
önkormányzat képviseletét. Az ítéletben olyan dolgokra kötelezték az önkormányzatot, ami
elfogadhatatlan. Egyrészt az érintett önkormányzati út mellett a padkát újra meg kell csinálni,
magasabb szegélykövet kell beépíteni. A Petőfi u. 23. szám alatti ingatlan és az önkormányzati
út közötti meredek partoldalból is ki kell szedni a fák tuskóit, és olyan földdel visszatölteni, amit a
víz nem mos ki. A fákat a Petőfi u. 23. szám alatti ingatlan tulajdonosa vágta ki, és több tanú is
megerősítette, hogy az ingatlan udvarába az útról a víz egyáltalán nem folyik be. Ahogy
korábban a padkát az önkormányzat megemeltette, az teljesen megfelelő a víz elfolyásának
szabályozására. Másodfokon új szakértő kirendelésére is lesz lehetőség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2016.(VI.28.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykanizsai Járásbíróság
5.P.20.480/2014/25. számú ítélete elleni fellebbezés benyújtásával egyetért.
A fellebbezés benyújtásával, az önkormányzat jogi képviseletével Dr.Varga Eszter (8800
Nagykanizsa, Király u. 47. II.em.) ügyvédet bízza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Lucia polgármester
-

Szárzúzó ügye

Tóth Lucia polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Takács Ferenctől az elmúlt
testületi ülést követően ismételten visszakövetelésre került az önkormányzat tulajdonát képező
szárzúzó. Az értesítést követően 2016. május 17-én Takács Ferenccel a Kisrécse, Szentkirály
utcában véletlenül találkoztak, és Takács Ferenc mondta, hogy visszaadja a szárzúzót a

kardántengely törött hajtásháza nélkül, amelynek pótlása kb. 40 e Ft-ba kerül. Kérte, hogy
minden alkatrészével együtt adja át, és megbeszélték, hogy időpontot fognak egyeztetni. 2016.
május 21-én szombaton Takács Ferenc négy alkalommal felhívta, de mivel nem érezte jól
magát, és le volt némítva a telefonja, ezt csak a késő délutáni órákban vette észre. Ekkor
visszahívta Takács Ferencet, aki elmondta, hogy aznap visszaadja a szárzúzót, találkozzanak a
hivatal udvarán az átadás-átvétel céljából. Takács Ferenc délután már Balogh Erzsébet
alpolgármestert is megkereste a lakásán, neki is át akarta adni a szárzúzót, de nem vette át tőle.
Elmentek a hivatal udvarába és betették a szárzúzót a garázsba. Takács Ferenc nyilatkozott,
hogy a szárzúzóról a hajtásház hiányzik. Hozott magával egy kinyomtatott átadás-átvételi
bizonylatot - a bizonylaton is az szerepel, hogy a szárzúzót kardánnal adja át, hajtásház nélkül-,
amit mindketten aláírtak. 2016. május 23-án hétfőn reggel szóltak egy szakértőnek, hogy nézze
át a szárzúzó állapotát. Ekkor derült ki, hogy csak egy „burkolatot” adott vissza Takács Ferenc,
nem volt rajta a kardán és más alkatrész sem. Felhívta, és felszólította, hogy haladéktalanul
adja oda a tartozékokat is. Este 22 órakor Takács Ferenc SMS-ben tájékoztatta, hogy már
aznap délben a hivatal udvarára vitte az alkatrészeket, és az esti órákban azt tapasztalta, hogy
nem rakta be azokat senki a garázsba. Az volt az érdekes, hogy a munkaidő végéig senki nem
látta az alkatrészeket az udvaron, és Takács Ferencet sem. Az alkatrészek közül csak a
fűkasza-része és a kardán tengely lett visszahozva, a hajtásház nem. A kardán tengely el van
törve. Rendőrségi feljelentés lett téve, mivel nem olyan állapotban lett visszahozva a szárzúzó,
mint ahogy át lett adva.
-

Együttműködési
Alapítvánnyal

megállapodás

megkötése

Korstárs

Művészetpártoló

Tóth Lucia polgármester: Megkereste Ludvig Zoltán, hogy kössenek együttműködési
megállapodást az EFOP-1.2.1-15 kódszámú „Védőháló a családokért” pályázat benyújtásához.
Javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016.(VI.28.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kortárs Művészetpártoló
Alapítvánnyal (8756 Kisrécse, Kossuth u. 11.) együttműködési megállapodást köt az
EFOP-1.2.1-15 kódszámú „Védőháló a családokért” pályázat benyújtásához, projekt
céljainak megvalósítása érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Lucia polgármester

-

Pécs MJV kérelme, a Pécsre járó tanulókat illetően

Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a képviselő- testület
fizesse ki az étkezési hozzájárulást a Pécsre más településről járó étkezést igénybe vevő
tanulók után.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester a javaslatot szavazásra felterjesztette.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2016. (VI.28.) számú határozata
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisrécsei állandó lakcímmel
rendelkező és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett
felsőoktatási intézménybe járó, valamint kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók
étkezés költségeit megtéríti.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.

A nyílt ülés 16.00 órakor kezdődött és 17.50 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

