JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 25-én 8.00
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: Kánnár Zsolt képviselő
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 8.00 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.) Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Pályázat szociális célú tűzifa támogatás benyújtására
Előadó: Tóth Lucia polgármester
3.) Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
4.) 2020. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
5.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6. Egyéb ügyek
1.) Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt. (Az
előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
8/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelete:
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
2.) Pályázat szociális célú tűzifa támogatás benyújtására
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.8. pontja alapján „A települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján kérelmet benyújtani a
Kisrécse településen élő rászoruló személyek részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás
igénylésére. Javasolja, hogy adják be támogatási kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020.(VIII.25.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.8. pontja alapján „A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása”
jogcím alapján kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse településen élő rászoruló személyek
részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére.
Az önkormányzat képviselő-testületének a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.
23.) Korm. rendelet 2. mellékelte alapján önrészt nem kell vállalnia.
Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját
költségvetése terhére gondoskodik.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

3.) Vis maior pályázat benyújtásáról döntés

Tóth Lucia polgármester: A 2020. július 25-én a lehullott nagy mennyiségű csapadék
következtében megtelt a Petőfi utcai csapadékelvezető árok, a víz elöntötte a
szennyvízátemelőt, több családi ház kertjét, az utakat, a buszmegállót.
A váratlan helyzet kialakulása következtében több utcában károk keletkeztek, sérültek a közúti
burkolatok, több helyen leszakadt az útpadka, megsérültek az átereszek, az aszfalt több helyen
besüllyedt. Az Ádám-hegyre vezető hídalap és betonfej is megsérült, valamint a buszmegállónál
lévő híd, áteresz és járda is helyreállításra szorul. A Nagybakónaki-patak mellett lévő
szennyvíztisztító telepet (145/3. hrsz.) a lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a
megduzzadt patakból kiáradó csapadékvíz teljes mértékben elöntötte. Ennek következtében a
szennyvíztisztító telep működésképtelenné vált, a telep berendezéseiben károk keletkeztek.
Javasolja a vis maior pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2020.(VIII.25.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély
miatt szükségessé váló belterületi utak, járdák burkolatának, útpadkák, átereszek, hidak,
árkok, árokmeder helyreállítása.
Helye: Kisrécse belterület 156. hrsz., 3. hrsz., 63. hrsz., 38. hrsz., 93. hrsz., 017. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2020. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

1 955 874 Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0 Ft

-

Egyéb forrás

0 Ft

-

Vis maior támogatási igény

17 602 863 Ft

90 %

Források összesen

19 558 737 Ft

100 %





A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 19 558 737 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani (10% önrész).
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.

 A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni,
valamint saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet
nem tudja megoldani.
 A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020.(VIII.25.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a
Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély
miatt szükségessé váló közművek és műtárgyai helyreállítása.
Helye: Kisrécse belterület 145/3. hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg

2020. év

%

138 330 Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0 Ft

-

Egyéb forrás

0 Ft

-

Vis maior támogatási igény

1 244 969 Ft

90 %

Források összesen

1 383 299 Ft

100 %

nélkül)

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1 383 299 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani (10% önrész).





A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.


A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.

 A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni,
valamint saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet
nem tudja megoldani.
 A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester
4.) 2020. évi közbeszerzési terv módosítása
Tóth Lucia polgármester: a 2020. évi módosított közbeszerzési terv kiküldésre került. A
Közösségi Színtér belső és külső felújítása közbeszerzés hatálya alá kerül, ezért szükséges a
közbeszerzési terv módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tóth Lucia polgármester: javasolja elfogadásra a közbeszerzési tervet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2020.(VIII.25.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. évre vonatkozóan a
közbeszerzési terv módosítását az előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyja.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: azonnal

5.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt. Javasolja
elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2020. (VIII.25.) számú határozata
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Lucia polgármester
6. Egyebek
A Képviselő-testület a 2020. augusztus 30-án tartandó falunap programját beszélte meg.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 8.00 órakor kezdődött és 8.30 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

