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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 22-én 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: ----- 
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 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.) Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába új kormányzati funkció felvétele 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
 
1.) 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2016.(XI.22.) 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: 



041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
082044  Könyvtári szolgáltatások 
 
 
2. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő - testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletének 5. függeléke az alábbiak 
szerint módosul: 
 
 
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 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

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 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

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 
 
2.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos előterjesztést. 
A Társulási Megállapodásban feltüntetésre kerül Balatonmagyaród, Kisrécse és Zalasárszeg 
község önkormányzata is, mint a házi segítségnyújtás feladatát a Társulás fenntartásában 
működő Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátó település.  

 
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 

58/2016.(XI.22.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./ egyetért a Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletének módosításával, amelyben 
feltüntetésre kerül Balatonmagyaród, Kisrécse és Zalasárszeg község önkormányzata is, 

mint a házi segítségnyújtás feladatát a Társulás fenntartásában működő Szociális 
Alapellátó Szolgálat által ellátó település, 

 
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 
  



 
 
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 16.35 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


