
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-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.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2.) Az önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
4.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5.) Egyéb ügyek 
 
 
1.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzat jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 



 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2019.(VIII.27.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti adattartalommal 
jóváhagyja. 

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

 
2.) Az önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: Ismerteti az előterjesztést. ( Az előterjesztés, a rendelet-tervezet, az 
előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja elfogadásra. 
 

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 

7/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete: 
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 
 

3.) Az önkormányzat 2019. 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 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról. 



/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
 

4.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Tóth Lucia polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2019.(VIII.27.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottságok tagjainak és póttagjait az 

alábbiak szerint választja meg. 

Tagok: Madariné Török Tünde Kisrécse, Szentkirály u. 2. 
Farkas Mónika Kisrécse, Petőfi u. 43. 
Vincze Tibor Kisrécse, Dózsa Gy. u. 3. 

Iker Józsefné Kisrécse, Petőfi u. 25. 
Tóth Lajosné Kisrécse, Rákóczi u. 6. 

 
 

Póttagok: 1. Takács Andrásné Kisrécse, Rákóczi u. 13. 
2. Vincze Alexandra Kisrécse, Dózsa Gy. u. 3. 

 
Felkéri a jegyzőt a helyi választási bizottság tagjaiként/póttagjaiként megválasztott 

személyek kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez szükséges eskü letételének 
előkészítésére. 

 
Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
5.) Egyebek 
 

a) Közbeszerzési terv elfogadása 
 
Tóth Lucia polgármester: a közbeszerzési terv kiküldésre került. A Kisrécse-Zalasárszeg 
települések és a Nagykanizsa-Kisrécse települések között épülő kerékpárút tervezési munkái 
lezárultak, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban 
van. Ezért szükséges a 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: javasolja elfogadásra a közbeszerzési tervet.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2019.(VIII.27.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete 2019. évre vonatkozóan a 
közbeszerzési terv módosítását az előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b) Kisrécse, Petőfi u. 45. szám alatti ingatlan és a kemping hasznosítása 

 
Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy érkezett egy megkeresés Postatny Jennyék 
tulajdonában lévő Kisrécse, Petőfi u. 45. és a kemping hasznosításával kapcsolatosan. Van egy 
külföldi befektető, aki meg szeretné vásárolni a két ingatlant. A kemping helyére 60 fős 
férőhelyes, luxus körülményeket biztosító apartmanos idősek otthonát szeretnének építeni 
külföldi idősek részére. A Petőfi u. 45. szám alatti épület vendégház lenne a hozzátartozóknak, 
illetve a kupolás épület társalkodásra, vendégfogadásra alkalmas helyiségként funkcionálna. A 
helyi embereket foglalkoztatnák, egy ekkora intézmény működtetéséhez több alkalmazottra is 
szükségük lesz. Nyelvtanulásukat, képzésüket is finanszíroznák. Mivel a megvalósításhoz banki 
hitel felvételére van szükségük, előzetes elvi hozzájárulást, támogatást kérnek a képviselő-
testülettől. 
 
Katona József alpolgármester: megkérdezi, hogy a helyi időseknek is lesz-e lehetőségük 
bekerülni az otthonba. Sok esetben ez jó lenne egy helyi otthon. 
 
Tóth Lucia polgármester: ezt nem valószínű, hogy ki tudnák fizetni. 
 
Julák Szabolcs képviselő: megkérdezi, hogy iparűzési adót fizetnének-e a befektetők. 
 
Tóth Lucia polgármester: jelenleg iparűzési adó nincs bevezetve a településen, és az ilyen 
jellegű tevékenység után nem is kell iparűzési adót fizetni. Egy helyi egyesületet vagy 
alapítványt kellene fenntartani, és a részükre tudnának támogatást nyújtani. 
 
Julák Szabolcs képviselő: ez a beruházás nagyfokú építési munkával járna, a falu útjai tönkre 
fognak menni. 
 
Tóth Lucia polgármester: meg kell majd nézni, hogy a Bakónaki-patak felől a hegyi útról hogyan 
tudnák megközelíteni az érintett ingatlanokat az építő anyag szállítása céljából. Javasolja, hogy 
támogassa a testület kérelmet, azzal a feltétellel, hogy a munkálatok és a működés megkezdése 
előtt szükséges részletes egyeztetést lefolytatni a testülettel, a konkrét terveket véleményezni 
kell, minden problémát haladéktalanul egyeztetni kell, az ingatlanhoz tartozó tavat folyamatosan 
karban kell tartani, a kiszivárgások megszüntetéséről gondoskodni kell. Falugyűlés keretében a 
lakossággal is ismertetni kell az elképzeléseket, a lakosság véleményét előzetesen ki kell kérni. 
Az építkezés során a település belterületén lévő utakban keletkezett károkat helyre kell állítani. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2019.(VIII.27.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete elvi hozzájárulását, támogatását 
adja ahhoz, hogy a Kisrécse, Petőfi u. 45. szám alatti ingatlanon és a kemping területén 
60 fős apartmanos idősek otthonát és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló épületeket külföldi 

befektető megvalósítson az alábbi feltételekkel: 
- A munkálatok és a működés megkezdése előtt szükséges részletes egyeztetést 

lefolytatni a testülettel, a konkrét terveket véleményezni kell. 
- Minden problémát haladéktalanul egyeztetni kell. 

- Az ingatlanhoz tartozó tavat folyamatosan karban kell tartani, a kiszivárgások 
megszüntetéséről gondoskodni kell. 

- Falugyűlés keretében a lakossággal is ismertetni kell az elképzeléseket, a lakosság 
véleményét előzetesen ki kell kérni. 

- Az építkezés során a település belterületén lévő utakban keletkezett károkat helyre 
kell állítani. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
              Határidő: értelem szerint 

 
 

c) 10 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezése 
 
Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy a településen az elmúlt időszakban többször előfordult 
csőtörés. Ennek az lehet az oka, hogy nagyobb össztömegű teherautók, traktorok közlekednek 
az úton, amelynek következtében az út betöredezik és alatta a vízvezeték megsérül. 
Javasolja, hogy a Szentkirály utca elejére helyezzenek ki 10 tonnás súlykorlátozó táblát.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2019.(VIII.27.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a Kisrécse, Szentkirály utca elejére 
10 tonnás súlykorlátozó táblát helyez ki. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
d) Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére árajánlat ismertetése 

 
Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy a közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a 
B- Modem Kft. megküldte az árajánlatot. Az árajánlat 8 db kamera kiépítésére vonatkozik 
2.466.200 Ft+áfa összegben. 
 
Julák Szabolcs képviselő: ez az összeg elég magas, és nem biztos, hogy első körben ki kellene 
építeni 8 kamerát. Le kellene csökkenteni a kamerák számát, és kevesebb összegből 
megcsináltatni a kamerarendszer kiépítését. 
 
Tóth Lucia polgármester: a pénzmaradványt a kultúrház felújítására kellene felhasználni, a 
térfigyelő kamerarendszert pályázati forrásból lehetne megvalósítani. Utána néz, hogy várható 
erre vonatkozó pályázati kiírás. 



 
 

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 17.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


