
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én 16.30 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak:  
Tóth Lucia Krisztina polgármester 
Kánnár Zsolt képviselő 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 
Igazoltan távol maradt: Julák Szabolcs képviselő 
Igazolatlanul távol maradt: ------ 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.30 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 helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (VI.4.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./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 
 
3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i 
ügyintéző 
 
4./ Polgármesteri tiszteletdíj meghatározása 
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző, Kánnár Zsolt korelnök 
 
5./ 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
6./ Javaslat a Kisrécsei Kultúrház (közösségi színtér) 2022. évi Szolgáltatási tervének 
jóváhagyására 
Előadó: Tóth Lucia polgármester  
 
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása 



Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
8./ Egyebek 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Kánnár Zsolt ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, 
külsős bizottsági tag 2022. január 31-ig eleget tettek. Valamint a köztartozásmentes adatbázisba 
történő bejelentkezésnek is mindenki eleget tett. 
 
1./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (VI.4.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (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 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete: 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
2./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. 
2022. 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 Krisztina 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 
1/2022.(II.15.) számú határozata: 

http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid123904
http://optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175836#sid7936


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  
Összesen 

ezer Ft-ban 

1. évben 2.évben 3.évben 

1. Helyi adók 

 

2020 2020 2020 2020 8080 

2. Díjak, pótlékok, bírságok      

3. Vagyonhasznosítás bevétele      

4. Részvények, részesedések értékesítése      

5. Egyéb értékesítés, megtérülés      

Saját bevételek 2020 2020 2020 2020 8080 
 

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

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth Lucia polgármester 

 
3./ Az önkormányzat 2022. 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete: 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
4./ Polgármesteri tiszteletdíj meghatározása 

 



Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti az előterjesztést. ( Az előterjesztés és a határozati 
javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Tóth Lucia polgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Hozzájárul a nyílt ülés tartásához. 
 
Kánnár Zsolt korelnök: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról, 
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból. 
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2022. (II.15.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki Tóth Lucia 

Krisztina polgármestert. 
 
Kánnár Zsolt korelnök: Mivel nincs a képviselő-testületnek mérlegelési joga a polgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításával kapcsolatosan, ezért javasolja, hogy a 
törvény szerinti mértékben állapítsák meg Tóth Lucia Krisztina polgármester tiszteletdíját és 
részére a költségtérítést. 
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2022. (II.15.) számú határozata: 

1.) Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tóth 
Lucia Krisztina társadalmi megbízatású polgármester - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) alpontja 
és (5) bekezdése alapján, 2022. január 1. napjától havonta 260.000 Ft tiszteletdíjra 

jogosult. 
2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Tóth Lucia Krisztina 
társadalmi megbízatású polgármester havonta, a tiszteletdíja 15 %-ban 

meghatározott – 39.000 forint – összegű költségtérítésre jogosult. 
Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 

 
5./ 2022. 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 
4/2022. (II.15.) képviselő-testületi határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 
adattartalommal a 2022. évi közbeszerzési tervet elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
 

6./ Javaslat a Kisrécsei Kultúrház (közösségi színtér) 2022. évi Szolgáltatási tervének 
jóváhagyására  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Tóth Lucia polgármester: a határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022.(II.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  
a Kisrécsei Kultúrház (közösségi színtér) 2022. évi Szolgáltatási tervének 
jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

1./ A Képviselő-testület a Kisrécsei Kultúrház (közösségi színtér) 2022. évi 
Szolgáltatási tervét előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: 2022. évben folyamatos 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása 
 
Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetése 
elkészült. Felkéri, a jegyzőnőt ismertesse az adatokat. 

 
Papné Szabó Mónika jegyző: a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi 
költségvetését részletesen ismerteti. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetését 
elfogadásra javasolja. 

 



Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. (II.15.) képviselő-testületi határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerint jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 

 
 

7./ Egyebek 
 

- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
 

Tóth Lucia Krisztina polgármester: ismerteti a pályázati kiírást. A határozati javaslat 

elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022.(II.15.) számú határozata: 

  

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmet kíván benyújtani 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 

melléklet 2.1. 1. jogcím szerinti „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására”. 

  

A képviselő-testület a támogatási kérelem tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal 

egyetért Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért felelős 

miniszter  - a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – által közzétett Pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal kötelezettséget vállal arra, 

hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által 

elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a 

víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra 

fordítja. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges feladatok ellátására, a pályázat benyújtására, valamint a szerződés aláírására. 

  

Határidő: 2022. február 21. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

- Ingatlan vásárlások kerékpárút fejlesztés megvalósításához 
 

Tóth Lucia polgármester: A „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg 
között” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges ingatlan részeket vásárolni a 



tulajdonosoktól. A földmérés megtörtént, a változási vázrajzok elkészültek. Az ingatlan 
vásárlásokhoz szükséges képviselő-testületi határozatok meghozatala. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 157. hrsz-ú , 

lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú belterületi ingatlan 22 m2 nagyságú 
területrészét. 

Az eladó: Tot Jozef 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14. szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 24.000 Ft, azaz huszonnégyezer forintban határozzák meg. 

 
A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  

Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 159/2. hrsz-ú 

lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú belterületi ingatlan 42 m2 nagyságú 
területrészét. 

Az eladó: Bogdán Krisztina 8756 Kisrécse, Petőfi u. 33. szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 46.000 Ft, azaz negyvenhatezer forintban határozzák meg. 

 
A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  

Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 159/1. hrsz-ú kivett, 

beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlan 386 m2 nagyságú területrészét. 



Az eladók: 1. Julia Vasiuta Canada, P O BOX 196.SOOKE BC szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 38.580 Ft, azaz harmincnyolcezer-ötszáznyolcvan forintban határozzák 

meg.  
2. Németh Attila 8774 Gelse, Kossuth u. 108. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 424.420 Ft, azaz négyszázhuszonnégyezer-négyszázhúsz forintban 
határozzák meg. 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 04/13. hrsz-ú szántó 

és legelő művelési ágú külterületi ingatlan 647 m2 nagyságú területrészét. 
Az eladó: Szatai József 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 36. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 155.000 Ft, azaz egyszázötvenötezer forintban határozzák meg. 
 

A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  
Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 04/5. hrsz-ú szántó 

művelési ágú külterületi ingatlan 179 m2 nagyságú területrészét. 
Az eladó: Szatai József 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 36. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 43.000 Ft, azaz negyvenháromezer forintban határozzák meg. 
 

A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  
Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 04/6. hrsz-ú szántó 

művelési ágú külterületi ingatlan 151 m2 nagyságú területrészét. 



Az eladó: Szatai József 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 36. szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 36.000 Ft, azaz harminchatezer forintban határozzák meg. 

 
A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  

Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 011/25. hrsz-ú 

szántó művelési ágú külterületi ingatlan 201 m2 nagyságú területrészét. 
Az eladó: Hivekovics Ákos 8756 Nagyrécse, Zrínyi Miklós u. 10. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 48.000 Ft, azaz negyvennyolcezer forintban határozzák meg. 
 

A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  
Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 011/24. hrsz-ú kivett 
közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú külterületi ingatlan 327 m2 nagyságú 

területrészét. 
Az eladók:  

1. Antal Gábor 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 33-35. B. lph. 2. em. 8. ajtó szám alatti 
lakos.  

A felek a vételárat 71.000 Ft, azaz hetvenegyezer forintban határozzák meg. 
2. Hivekovics Ákos 8756 Nagyrécse, Zrínyi Miklós u. 10. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 7.000 Ft, azaz hétezer forintban határozzák meg. 
 

A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  
Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2022.(II.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 
Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 

Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 011/26. hrsz-ú 
szántó művelési ágú külterületi ingatlan 671 m2 nagyságú területrészét. 
Az eladó: Szántó Ferenc 8756 Kisrécse, Petőfi u. 14. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 161.000 Ft, azaz egyszázhatvanegyezer forintban határozzák meg. 
 

A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  
Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 011/27. hrsz-ú 

szántó és fásított terület művelési ágú külterületi ingatlan 1812 m2 nagyságú 
területrészét. 

Az eladó: Ország Zoltán 8756 Nagyrécse, Zrínyi Miklós u. 3. szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 308.000 Ft, azaz háromszáznyolcezer forintban határozzák meg. 

 
A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  

Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 012/1. hrsz-ú szántó 

művelési ágú külterületi ingatlan 33 m2 nagyságú területrészét. 
Az eladó: Szántó Ferenc 8756 Kisrécse, Petőfi u. 14. szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 8.000 Ft, azaz nyolcezer forintban határozzák meg. 

 
A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  

Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

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



határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 012/3. hrsz-ú szántó 

művelési ágú külterületi ingatlan 85 m2 nagyságú területrészét. 
Az eladó: Hivekovics Ákos 8756 Nagyrécse, Zrínyi Miklós u. 10. szám alatti lakos.  

A felek a vételárat 20.000 Ft, azaz húszezer forintban határozzák meg. 
 

A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  
Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2022.(II.15.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy Kisrécse 

Község Önkormányzata a „Zala Kétkeréken-Kerékpárút –fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg között” elnevezésű projekthez megvásárolja a Kisrécse 022. hrsz-ú szántó, 

közösségi mintatér, fásított terület, erdő, kivett agyagbánya, legelő, gyümölcsös, kert 
művelési ágú külterületi ingatlan 922 m2 nagyságú területrészét. 

Az eladók: 1. Baranyai Istvánné 8825 Pat, Petőfi u. 10. szám alatti lakos.  
A felek a vételárat 1.630 Ft, azaz egyezer-hatszázharminc forintban határozzák meg. 
2. Bartoly Lászlóné 8800 Nagykanizsa, Munkácsy Mihály utca 11. szám alatti lakos. 

A felek a vételárat 430 Ft, azaz négyszázharminc forintban határozzák meg. 
3. Tamás Zoltánné 8882 Eszteregnye, Kossuth utca 64. szám alatti lakos. 

A felek a vételárat 2.340 Ft, azaz kettőezer-háromszáznegyven forintban határozzák meg. 
4. dr. Czinki László 8756 Kisrécse, Kossuth utca 24. szám alatti lakos. 

A felek a vételárat 4.410 Ft, azaz négyezer-négyszáztíz forintban határozzák meg. 
5. Csabainé Nagy Rozália Márta 1155 Budapest XV. ker., Mozdonyvezető u. 14. mfsz. 2. 

szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 330 Ft, azaz háromszázharminc forintban határozzák meg. 

6. Ország Zoltán 8756 Nagyrécse, Zrínyi Miklós utca 3. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 160 Ft, azaz egyszázhatvan forintban határozzák meg. 

7. Kiss Józsefné 8756 Kisrécse, Petőfi utca 13. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 980 Ft, azaz kilencszáznyolcvan forintban határozzák meg. 

8. Nagy Gábor 8756 Zalasárszeg, Lapi u. 2. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 12.040 Ft, azaz tizenkettőezer-negyven forintban határozzák meg. 

9. Várhelyi Ottóné 8749 Zalakaros, Őzgida u. 14. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 7.880 Ft, azaz hétezer-nyolcszáznyolcvan forintban határozzák meg. 

10. Pálfi Zoltán 8754 Galambok, Ady Endre utca 39. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 48.550 Ft, azaz negyvennyolcezer-ötszázötven forintban határozzák 

meg. 
11. Jakabfi Jánosné 8827 Zalaszentjakab, Petőfi utca 32. szám alatti lakos. 

A felek a vételárat 3.130 Ft, azaz háromezer-egyszázharminc forintban határozzák meg. 



12. Szántó Ferenc 8756 Kisrécse, Petőfi utca 14. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 10 Ft, azaz tíz forintban határozzák meg. 

13. Lakatos József 8756 Nagyrécse, Petőfi utca 11. szám alatti lakos. 
A felek a vételárat 160 Ft, azaz egyszázhatvan forintban határozzák meg. 
14. Bársony Jenőné 8756 Nagyrécse, Kossuth utca 58. szám alatti lakos. 

A felek a vételárat 2.560 Ft, azaz kettőezer-ötszázhatvan forintban határozzák meg. 
15. Lukácsi László 8756 Kisrécse, Kossuth utca 14. szám alatti lakos. 

A felek a vételárat 7.360 Ft, azaz hétezerháromszáz-hatvan forintban határozzák meg. 
16. Magyar Állam (tulajdonosi jogokat gyakorolja: Nemzeti Földügyi Központ 1149 

Budapest Bosnyák tér 5., törzsszám: 15840369). 
A felek a vételárat 0 Ft, azaz nulla forintban határozzák meg. 

 
A tulajdonszerzés településfejlesztési célokat szolgál.  

Az adásvételi szerződés elkészítésére Dr. Szabó Mária ügyvédet bízza meg. 
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 16.30 órakor kezdődött és 17.25 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


