
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23-án 17.15 
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 
Julák Szabolcs képviselő 
Igazoltan távol maradt: --- 
Igazolatlanul távol maradt: ------ 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.15 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (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./ Kisrécse Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 
 
2./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3./ A közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
4./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
5./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
6./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi családsegítés és 
gyermekjóléti tevékenységéről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
7./ Beszámoló a 2021. évi gyámhatósági munkáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 



8./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi munkájáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
9./ 2022. évi szociális célú tűzifa támogatásra pályázati kérelem benyújtása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
10./ Egyebek 
 
 
1./ Kisrécse Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
 
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete: 
a 2021. évi költségvetési zárszámadásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  

 
2. / Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat 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 
26/2022. (V.23.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község 
Önkormányzatánál 2021. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves 

Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
 
3./ A közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója 
 
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 
27/2022. (V.23.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 

4./A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat 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 
28/2022. (V.23.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
5. / Beszámoló a közös hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a határozati javaslat 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 
29/2022. (V.23.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2021. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési 

Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 



Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
6./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi családsegítés és 
gyermekjóléti tevékenységéről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2022. (V.23.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ 2021. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős:Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
7./ Beszámoló a 2021. évi gyámhatósági munkáról 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági hatósági 
munkáról szóló beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2022.(V.23.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekvédelmi és 
gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: azonnal ill. 2022. május 31. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
8./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi munkájáról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.  
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2022. (V.23.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag 

elfogadja. 
Felelős:Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 
9./ 2022. évi szociális célú tűzifa támogatásra pályázati kérelem benyújtása 
 
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet I.2.2.1. 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 
33/2022.(V.23.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet I.2.2.1. 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: 2022. augusztus 31. 
 

 
10./„Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti a „Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntéseket. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2022. (V.23.) számú határozata 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselőtestülete (8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14.) 

„Közösségi színtér felújítása” tárgyában 1. rész: Épület átalakítás, felújítás (VP)  

vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) b.) szerint lefolytatott  közbeszerzési eljárásban az eljárás 

eredményéről alábbi döntést hozza: 

A képviselőtestület a Bíráló bizottság javaslatával egyetértve az eljárásban   

1.) megállapítja, hogy érvényes ajánlatot tett ajánlattevő: 

Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő) 
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a 
Indokolás: az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. 
 
2.) megállapítja, hogy  – a Kbt. 76. § (2) c.) pontja alapján – a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot a  

 
Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő) 
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a 
 
adta.  
 
Ajánlati ára: nettó 25.409.875,-HUF, amely – további nettó 513.602,-HUF biztosítása mellett - 
megfelel ajánlatkérőnek.  
 
Ezért  fenti ajánlattevőt mint az eljárás nyertese hirdeti ki. 
 
3.) Megállapítja, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel el nem bírált 
ajánlatot tett ajánlattevők: 
 
Ajánlattevő neve: FLASH-FM Korlátolt Felelősségű társaság (vezető ajánlattevő) 
Székhelye: 7400 Kaposvár Zárda Utca 13. 
 
Ajánlattevő neve: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 



Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48. 
 
4.) megállapítja a közbeszerzési eljárás 1. részének eredményességét. 

5.) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre. 

Határidő: 2022.05. 31.(összegezés kiküldésére) 
Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester   
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2022. (V.23.) számú határozata 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselőtestülete (8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14.) 

„Közösségi színtér felújítása” tárgyában 2. rész: Épület energetikai korszerűsítése (MFP1) 

vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) b.) szerint lefolytatott  közbeszerzési eljárásban az eljárás 

eredményéről alábbi döntést hozza: 

A képviselőtestület a Bíráló bizottság javaslatával egyetértve az eljárásban   

1.) megállapítja, hogy érvényes ajánlatot tett ajánlattevő: 

Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő) 
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a 
Indokolás: az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. 
 
2.) megállapítja, hogy  – a Kbt. 76. § (2) c.) pontja alapján – a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot a  

Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő) 
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a 
 
adta.  
 
Ajánlati ára: nettó 23.669.598,-HUF, amely – további nettó 47.551,-HUF biztosítása mellett - 
megfelel ajánlatkérőnek.  
 
Ezért  fenti ajánlattevőt mint az eljárás nyertese hirdeti ki. 
 
3.) Megállapítja, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel el nem bírált 
ajánlatot tett ajánlattevők: 
 
Ajánlattevő neve: FLASH-FM Korlátolt Felelősségű társaság (vezető ajánlattevő) 
Székhelye: 7400 Kaposvár Zárda Utca 13. 
 
Ajánlattevő neve: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48. 



 
4.) megállapítja a közbeszerzési eljárás 2. részének eredményességét. 

5.) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre. 

Határidő: 2022.05. 31. (összegezés kiküldésére) 
Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester   
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2022. (V.23.) számú határozata 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselőtestülete (8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14.) 

„Közösségi színtér felújítása” tárgyában 3. rész: Épület belső tereinek felújítása, villany (MFP 

2)  vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) b.) szerint lefolytatott  közbeszerzési eljárásban az eljárás 

eredményéről alábbi döntést hozza: 

A képviselőtestület a Bíráló bizottság javaslatával egyetértve az eljárásban   

1.) megállapítja, hogy érvényes ajánlatot tett ajánlattevő: 

Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő) 
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a 
Indokolás: az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelel. 
 
2.) megállapítja, hogy  – a Kbt. 76. § (2) c.) pontja alapján – a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot a  

Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő) 
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a 
 
adta.  
 
Ajánlati ára: nettó 9.877.125,-HUF, amely a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel 
megfelel ajánlatkérőnek.  
 
Ezért  fenti ajánlattevőt mint az eljárás nyertese hirdeti ki. 
 
3.) Megállapítja, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel el nem bírált 
ajánlatot tett ajánlattevők: 
 
Ajánlattevő neve: FLASH-FM Korlátolt Felelősségű társaság (vezető ajánlattevő) 
Székhelye: 7400 Kaposvár Zárda Utca 13. 
 
Ajánlattevő neve: PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48. 
 



4.) megállapítja a közbeszerzési eljárás 3. részének eredményességét. 

5.) felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre. 

Határidő: 2022.05. 31.(összegezés kiküldésére) 
Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester   
 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 17.15 órakor kezdődött és 17.55 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


