JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-án 16.30
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 16.30 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.) Kisrécse Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző
2.) A önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző
3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
6.) Egyéb aktuális ügyek

1.) Kisrécse Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. év I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
2.) Az önkormányzat 2016. 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 László pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a költségvetés módosításának
indokoltságát.
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
11/2016.(IX.13.) önkormányzati rendelete:
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően

jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
4.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A határozati javaslat elfogadását felteszi
szavazásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés
szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet
véleményezés céljából küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096
Budapest, Nagyvárad tér 2.).
3.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő - testülete egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező megállapodást a háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetekről.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő:1. pontban azonnal
2. pontban 2016. szeptember 10.
3. pontban soron következő testületi ülés
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Papné Szabó Mónika jegyző
5.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása”
jogcím alapján kérelmet benyújtani a Zalasárszeg településen élő rászoruló személyek részére
nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. Javasolja, hogy adják be támogatási kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet „18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása” jogcím alapján kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse településen
élő rászoruló személyek részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére.
Az önkormányzat képviselő-testületének a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.
23.) Korm. rendelet 2. mellékelte alapján önrészt nem kell vállalnia.
Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját
költségvetése terhére gondoskodik.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
6.) Egyéb aktuális ügyek
-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Tóth Lucia polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. Javasolja,
csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer
2017. évi fordulójához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2016. október 1.
-

ROMACT programhoz csatlakozás

Tóth Lucia polgármester: Az Európa Tanács és az Európai Bizottság elindította 2013. végén a
ROMACT programot, mely egy közös kezdeményezés célja, hogy segítse a polgármesterek és
az önkormányzati hatóságok együttműködését a helyi roma közösségek politikák kialakításában
és az állami szolgáltatások elérését. A programok célkitűzése a helyi roma integráció
előmozdítása. A helyi programok indítása kb. 10.000 lakosú településen, ill. legalább ennyi
lakosú vidéki térségben lehetséges, ezért felkerestek bennünket is, hogy szándékunkban áll-e
csatlakozni. Javasolja, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz.
Sümegi Kitti képviselő: Kisrécsén kevés a roma lakosság száma, részükre a program által nem
sok segítség nyújtható.
Katona József képviselő: ő sem látja indokoltnak, hogy ebben részt vegyen az önkormányzat.
Tóth Lucia polgármester: A javaslatot felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen 3 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a ROMACT programhoz- amelynek
célja a helyi roma integráció előmozdítása-való csatlakozásra vonatkozó javaslatot nem
fogadja el.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal
-

Együttműködési
Alapítvánnyal

megállapodás

megkötése

Korstárs

Művészetpártoló

Tóth Lucia polgármester: Megkereste Ludvig Zoltán, hogy kössenek együttműködési
megállapodást az EFOP-1.3.5-16 kódszámú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével” 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
44/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kortárs Művészetpártoló
Alapítvánnyal (8756 Kisrécse, Kossuth u. 11.) együttműködési megállapodást köt az
EFOP-1.3.5-16 kódszámú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével” pályázat benyújtásához, projekt céljainak megvalósítása érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Lucia polgármester
-

Bérleti díjak összegének meghatározása

Tóth Lucia polgármester: az elmúlt hétvégén szombat és vasárnap este a fedett kiülő bérbe volt
adva. Sok panasz érkezett, mivel éjjel három óráig mulattak nagyon hangosan. Változtatni
kellene azon, hogy a jövőben milyen feltételekkel adják ki a kultúrházat és a fedett kiülőt.
Katona József képviselő: véleménye szerint vasárnap este ezentúl ne adják ki, mert másnap az
emberek mennek dolgozni, és nem tudnak pihenni.
Sümegi Kitti képviselő: csak pénteken és szombaton adják ki a helyiségeket 22 óráig.
Tóth Lucia polgármester: a bérleti díjakon is kellene emelni. A kultúrház bérleti díját
alkalmanként 10.000 Ft+ 20.000 Ft kaució, a fedett kiülő bérleti díját alkalmanként 5.000
Ft+20.000 Ft kaució, a sörpad garnitúrák bérleti díját 1000 Ft/garnitúra+2000 Ft/garnitúra
összegben javasolja meghatározni.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2016.(IX.6.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 26/2015. (VI.18.) sz.
határozatát és a kultúrház bérleti díját alkalmanként bruttó 10.000 Ft + 20.000 Ft kaució
összegben állapítja meg, valamint a fedett kiülő bérleti díjának összege alkalmanként
bruttó 5.000 Ft+20.000Ft kaució. A bérbeadás kizárólag nyári időszakban pénteki és
szombati napokon 22 óráig lehetséges.
A sörpad garnitúra bérleti díjának összege: bruttó 1000Ft/garnitúra+2000 Ft/garnitúra
kaució.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: folyamatos
-

Alpolgármester lemondása

Balogh Erzsébet alpolgármester: átadja a képviselőknek a lemondó nyilatkozatát, amelyben
leírja, hogy a mai nappal lemond képviselői tisztségéről. Lemondását a nyilatkozatban indokolja.
Tóth Lucia polgármester: Megköszöni a képviselők falunapon végzett munkáját.
Katona József képviselő: a Petőfi utca elején a hídnál a hídgyűrű nagyon rossz állapotban van,
meg kellene javítatni.

Tóth Lucia polgármester: a híd a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, már többször
küldtek nekik emiatt levelet.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 18.30 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

