JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 2-án 15.50
órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött 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 15.50 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) 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 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) Képviselő eskütétele
2.) Alpolgármester megválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
16.00 órától közmeghallgatás
3.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
5.) Az önkormányzat 2016. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző
6.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
7.) Házi segítségnyújtás kötelező feladat jövőbeni ellátása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8.) Egyéb ügyek

1.)

Képviselő eskütétele

Papné Szabó Mónika jegyző: Balogh Erzsébet képviselő asszony 2016. szeptember 6-án
lemondott képviselői mandátumáról, képviselői megbízatása 2016. szeptember 7. napi hatállyal
megszűnt. A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a megüresedett képviselői hely
betöltésének lehetőségét.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.
§ (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg,
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2016. február 28-án megtartott
Kisrécse község időközi egyéni listás képviselő-választás eredménye alapján a szavazatszám
szerinti sorrendben következő képviselőjelölt Julák Szabolcs független jelölt lett 35 db
szavazattal, ezért a Helyi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a
települési képviselői mandátumot Kisrécse község egyéni listáján következő legtöbb érvényes
szavazatot elért Julák Szabolcs jelöltnek adhatta ki. Julák Szabolcs nyilatkozott, hogy a
képviselői tisztség betöltését vállalja.
Tóth Lucia polgármester: kéri Julák Szabolcs képviselőt, hogy a hivatalos esküt tegye le.
Julák Szabolcs képviselő leteszi az esküt.
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
2.) Alpolgármester megválasztása
Tóth Lucia polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
A titkos szavazás lebonyolítására egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznia testület
tagjaiból. A Bizottság tagjai legyenek Julák Szabolcs, Sümegi Kitti, Sósné Tari Júlia. A bizottság
elnöke Sümegi Kitti legyen. Kéri a testületet, hogy szavazzanak a Bizottságról, aki ellátja a
Szavazatszámláló Bizottság feladatait.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2016. (XI.2.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választást
lebonyolító és annak eredményét megállapító Szavazatszámláló Bizottság tagjává Julák
Szabolcs, Sümegi Kitti, Sósné Tari Júlia képviselőket bízza meg. A Bizottság elnöke:
Sümegi Kitti.
Tóth Lucia polgármester: Javasolja, hogy Katona József képviselőt válasszák meg
alpolgármesternek.
Katona József alpolgármester jelölt: Köszöni a bizalmat, ha megválasztják vállalja a tisztséget.
Bejelenti személyes érintettségét.

Tóth Lucia polgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról,
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2016. (XI.2.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás során a
döntéshozatalból nem zárja ki Katona József jelöltet.
Tóth Lucia polgármester: Megkérdezem Katona József alpolgármester jelölt urat, hogy
hozzájárul-e e napirendi pont nyilvános tárgyalásához, tekintettel arra, hogy e nyilatkozattól
függ, hogy nyilvános ülésen tárgyalható-e a választása.
Katona József alpolgármester jelölt: nem kér zárt ülést, nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyílt
ülésen történő választáshoz.
A szavazólapok átadása, a szavazás és az urnabontás után a Bizottság megállapította a titkos
szavazás eredményét.
/A titkos szavazásról készített jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Sümegi Kitti bizottság elnöke: tájékoztatja a testületet, hogy 5 igen szavazattal Katona József
képviselőt választották meg alpolgármesterré.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2016. (XI.2.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a titkos szavazás
eredményét, Katona József képviselőt választja meg alpolgármesternek.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Tóth Lucia polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármesternek, akinek le kell tennie
alpolgármesteri minőségében az esküt.
Katona József alpolgármester Tóth Lucia polgármester előtt leteszi az esküt.
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Az ülés 16.00 órától közmeghallgatással folytatódott.
A közmeghallgatáson nem jelent meg senki.
3.) 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.) A rendelet elfogadását
felteszi szavazásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016.(XI.7.) önkormányzati rendelete:
A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
4.) 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016.(XI.7.) önkormányzati rendelete:
Egyszeri támogatás megállapításáról.
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
5.) Az önkormányzat 2016. 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2016.(XI.2.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester

6.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos előterjesztést.
Elmondta, hogy a módosítást a Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységi körének
módosulása, a két önkormányzat (Garabonc, Nagyrada) kilépésével járó változások, valamint a
belső ellenőrzés feladatának Társulási ellátása megszűnésének Társulási Megállapodásban
történő átvezetése indokolja. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Tóth Lucia polgármester: javasolta a megállapodás módosításának elfogadását.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2016.(XI.2.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
előterjesztés melléklete szerinti módosításával, melyet a Szociális Alapellátó Szolgálat
tevékenységi körének módosulása, a két önkormányzat kilépésével járó változások,
valamint a belső ellenőrzés feladatának Társulási ellátása megszűnésének Társulási
Megállapodásban történő átvezetése indokol,
2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével
tájékoztassa a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7.) Házi segítségnyújtás kötelező feladat jövőbeni ellátása
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy a házi segítségnyújtást Kisrécsén korábban a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete látta el. Mivel nincs gondozott a településen a
Vöröskereszt megszüntette a feladatellátást a településen, működési körzetéből töröltette a
települést. Mivel a házi segítségnyújtás biztosítása kötelező feladata az önkormányzatnak, más
formában kell ezt biztosítani. Javasolja, hogy házi segítségnyújtás szociális alapfeladatot a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Szociális Alapellátási Szolgálat
által biztosítsák 2017. január 1-től.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Tóth Lucia polgármester: javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2016.(XI.2.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisrécsét érintő házi
segítségnyújtás szociális alapfeladatot a Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása fenntartásában lévő Szociális Alapellátási Szolgálat által kívánja biztosítani
2017. január 1-től.
Felkéri a jegyzőt, hogy Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását a döntésről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8.) Egyéb ügyek
a) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Tóth Lucia polgármester: a képviselő-testület az alpolgármesternek tiszteletdíjat állapít meg,
valamint a képviselők tiszteletdíjának megállapítását rendeletbe kell foglalni.
A jelenlegi szabályozás szerint az alpolgármester tiszteletdíja a tiszteletdíjas polgármesternek
járó díj 70-90%-a közé eső összeg. Jelen esetben ez 52.352- 67.309 Ft közé eső összeg. Erről
az összegről vagy ennek egy részéről írásban lemondhat. Az alpolgármester havonta a részére
megállapított tiszteletdíj 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (7. 85310.096 Ft) Erről az összegről vagy ennek egy részéről írásban lemondhat. Az újonnan
megválasztott alpolgármester részére 67.309 Ft tiszteletdíj és 10.096 Ft költségtérítés
megállapítását javasolja.
Katona József alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul a nyílt ülés
tartásához.
Tóth Lucia polgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról,
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016. (XI.2.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki az alpolgármestert.
Tóth Lucia polgármester: Felteszi szavazásra az alpolgármester részére javasolt tiszteletdíjat.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016. (XI.2.) számú határozata:
1. Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Katona József alpolgármester havi
tiszteletdíját bruttó 67.309 Ft, azaz hatvanhétezer-háromszázkilenc Ft összegben állapítja
meg 2016. november 2. napjától kezdődően.

2. A képviselő-testület alpolgármester részére 2016. november 2-tól havi 10. 096 Ft
költségtérítést állapít meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztráció elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
Alpolgármester nyilatkozik, hogy a részére megállapított tiszteletdíj teljes összegéről lemond.
b) Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
Tóth Lucia polgármester: Az Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem
haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg
nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is
elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az
önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz
létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről
és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és
hatáskört állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzata úgy rendelkezik, hogy egy bizottság működik, az
Ügyrendi Bizottság, amelynek tagjainak száma 3 fő. E bizottság hatáskörébe tartozik a
vagyonnyilatkozatok vizsgálata.
A bizottság jelenlegi tagja ill. elnöke Katona József alpolgármester, de alpolgármester nem
lehet tagja a bizottságnak, ezért javasolja, hogy a bizottságság tagjaként ill. új elnökeként
Julák Szabolcs kerüljön megválasztásra.
Kérdezi a javasolt tagot, hogy hozzájárul-e nyílt ülés megtartásához a megválasztásával
kapcsolatosan.
Julák Szabolcs nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés
tartásához.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2016.(XI.2.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságba
tagként, egyúttal a bizottság elnökeként Julák Szabolcs képviselőt megválasztotta.
c) Aktuális ügyek
Julák Szabolcs képviselő: a Petőfi utcában az árkok tisztítását el kellene újra végeztetni.
Tóth Lucia polgármester: az árkok tisztítása a házak előtt az ingatlantulajdonosok feladata és
kötelessége. Korábban azért lett megcsináltatva, mivel erre közmunkaprogram keretében a
közmunkások bevonásával támogatást kaptunk.
Sósné Tari Júlia képviselő: megkérdezték tőle, hogy a homokozó a játszótéren mikor lesz
letakarva.
Tóth Lucia polgármester: még nincs olyan rossz idő, és használják a homokozót, ezért nem
takarták le eddig. De le lesz takarva hamarosan. A homokot pedig a tavasszal kicserélik.
Katona József alpolgármester: a Petőfi utcai híd felújításával kapcsolatosan érdeklődik, kaptak-e
választ a Magyar Közút Zrt-től, mikor várható a javítása. Nagyon rossz állapotban van a híd.
Tóth Lucia polgármester: Már többször kérték a javítást, ismét utánakérdeznek.
Julák Szabolcs képviselő: a Petőfi utcába is kellene egy hirdetőtábla, a buszmegállókban
kihelyezett hirdetményeket sokan nem olvassák.
Sósné Tari Júlia képviselő: új utca névtáblák kihelyezése is indokolt lenne, a régiek már nagyon
tönkrementek, valamint készülhetne egy térkép a faluról, és azt is ki lehetne tenni a központba.
Tóth Lucia polgármester: ha a Petőfi utcába csináltatnak hirdetőtáblát, akkor máshová is kellene
pl. Kendlimajorba. Az új utca névtáblák elhelyezésével egyetért. Felteszi szavazásra ezek
elkészítését.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2016.(XI.2.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település
belterületére új utca névtáblákat helyez el.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Sümegi Kitti képviselő: kéri, hogy a méhész újból legyen megkeresve, hogy vigye messzebb a
falu belterületétől a méheket, mivel nagyon sok problémát okoznak, nem lehet kint lenni
tavasztól őszig az udvarokon.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.

A nyílt ülés 15.50 órakor kezdődött és 18.15 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

