JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 12-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: Sümegi Kitti képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző
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./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i
ügyintéző
2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalás
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i
ügyintéző
3./ 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
4./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
6./ Egyebek
A napirendi pontok tárgyalása előtt Julák Szabolcs ÜB tagja tájékoztatja a Testületet, hogy a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők,
külsős bizottsági tag 2018. január 31-ig eleget tettek. Valamint a köztartozásmentes adatbázisba
történő bejelentkezésnek is mindenki eleget tett.
1./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása

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.
2018. 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(II.12.) 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.

2. Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

1. évben
2.824.000 Ft

1. Helyi adók

2.824.000 Ft

2.évben
2.824.000 Ft

Összesen

3.évben
2.824.000 Ft
11.296.000 Ft

2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek

2.824.000 Ft

2.824.000 Ft

2.824.000 Ft

2.824.000 Ft

11.296.000 Ft

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

azonnal
Tóth Lucia polgármester

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a

rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: részletesen ismerteti a költségvetés tervezetet.
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
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
3./ 2018. 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évben nem tervez olyan
építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, ami közbeszerzéssel
járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
4./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Papné Szabó Mónika jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Paulovits Istvánné a
Helyi Választási Bizottság tagja elköltözött a településről, valamint Farkas Lászlóné esetében
összeférhetetlenség áll fenn, helyettük új tagokat kell választani.
Javasolja, hogy Farka Mónika Kisrécse, Petőfi u. 43. szám alatti lakost válassza meg a
képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának, valamint Takács Andrásné Kisrécse,
Rákóczi u. 13. szám alatti lakost a bizottság póttagjának.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a helyi
választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg.
Tag:
Farkas Mónika Kisrécse, Petőfi u. 43.
Póttag: 2. Takács Andrásné Kisrécse, Rákóczi u. 13.
Felkéri a jegyzőt a helyi választási bizottság tagjaiként/póttagjaiként megválasztott
személyek kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez szükséges eskü letételének
előkészítésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városkörnyéki Ügyeleti Társulás
Társulási Megállapodását 2018. január 1-jei hatállyal módosítja.
( A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt változata, módosítása
mellékletben csatolva.)
Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
6./ Egyebek
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (II.12.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre

komoly kockázatot jelentő tömeges betelepítéseket elutasítja. A magyarok maguk
dönthessenek saját sorsukról. Magyarországot tartsuk meg magyar országnak, ahogyan
elődeink is megtartották annak. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy
biztonságos országban nőhetnének fel.
Felelős:
Tóth Lucia Krisztina polgármester
Határidő:
értelem szerint
Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy a szociális étkeztetés díját a nagyrécsei konyha nem
emelte. Továbbra is a tavalyi összegért tudja az önkormányzat biztosítani az ebédet. Az
intézményi térítési díj felülvizsgálatot azonban évente el kell végezni.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (II.12.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkezés
intézményi térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos beszámolót
elfogadta.
Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét nem változtatja meg.
Felelős:
Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Lucia polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Tanczenberger Yvette körzeti
fogorvos felmondta a szerződését 2018. február 1. hatállyal 6 hónapos felmondási határidővel
2018. július 31. napjával. A 6 hónapos felmondási idő alatt a praxisjogát értékesíteni kívánja, ha
nem tudja eladni, a feladatellátás kötelezettsége visszaszáll az önkormányzatokra. Megköszöni
az eddigi együttműködést.
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 17.10 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

