JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 11-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, Sósné Tari Júlia képviselők
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 három (3) 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 3 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 2019. évi költségvetésének megtárgyalás
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i
ügyintéző
3./A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4./ 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
5./ Egyebek
A napirendi pontok tárgyalása előtt Julák Szabolcs ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők,
külsős bizottsági tag 2019. 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.
2019. 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 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(II.11.) 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
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2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek

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 2019. 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 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.18.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
3./A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelete:
Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

4./ 2019. 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 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.11.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben nem tervez olyan
építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, ami közbeszerzéssel
járna, ezért nemleges közbeszerzési tervet fogad el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
5./ Egyebek
-

Kultúrház épület kiviteli terveinek elkészítése

Tóth Lucia polgármester: a kultúrház kiviteli tervének elkészítésére kértek árajánlatot a
TECTURA Építésziroda Bt-től. Az árajánlat szerint a kiviteli tervek elkészítése 1.765.000 Ft-ba
kerül. Javasolja, hogy készítessék el a kiviteli terveket, mivel az épület felújítására vonatkozó
pályázat megvalósításához erre szükség van, 2019. június 30-ig kell benyújtani a pályázatban
vállalt 1. mérföldkő teljesítéséhez.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (II.11.) képviselő-testületi határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisrécse, Szentkirály u. 14. szám
(133. hrsz.) alatt lévő kultúrház épület kiviteli terveinek elkészítését megrendeli a
TECTURA Építésziroda Bt-től (8800 Nagykanizsa, Boróka u. 1.) 1.765.000 Ft-ért.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
-

Zala Megye Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelmének megtárgyalása

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja, hogy 10.000 Ft összeggel támogassák a szövetséget.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(II.11.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség (8900 Zalaegerszeg,
Mártírok út 54.) részére 10.000 Ft összegű támogatást nyújt.
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 18.10 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

