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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 4-én 17.00 
órakor közmeghallgatással egybekötött 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 képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné ügyintéző  
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 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: 
 
Közmeghallgatás: 

1./ Tájékoztató az idei év munkájáról, egyéb aktuális ügyek 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
2./ Település Arculati Kézikönyv bemutatása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
3./ Közérdekű bejelentések, hozzászólások 
 
Nyílt ülés:  
1./ Beszámoló az adóztatásról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
2./ Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
3./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 4./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
5./ Rendőrségi beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
6./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi munkájáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
7./ Egyebek 
 
 
 
 
 



Tóth Lucia Krisztina polgármester a közmeghallgatást megnyitja. A lakosság részéről nem jelent 

meg senki a teremben, írásos észrevétel sem érkezett, ezért a közmeghallgatást 17.05 perckor 

bezárja. 

 
1./ Beszámoló az adóztatásról  
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. 
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2017. (XII.4.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2017. évi adóztatásról 
szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját 

elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 

2./ Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 

Tóth Lucia polgármester: A 2018. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen 

ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2017.(XII.4.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. 
évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag 

elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 1. napjától a 

belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízza a Numerikus Szumma Kontroll 
Kft-t. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 



3./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2017.(XII.4.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

 

Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési 

terve kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2017.(XII.4.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervét az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt 2018. 

január 1. napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával bízza meg a Numerikus 
Szumma Kontroll Kft-t. 

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

 
 

5./ Rendőrségi beszámoló 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a 
rendőrség 2017. évi munkájáról a beszámolót. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  



 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2017. (XII.4.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2017. évi rendőrségi munkáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
6./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi munkájáról 

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2017.(XII.4.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
7./ Egyebek 
 

a) Településképi Arculati Kézikönyv bemutatása és jóváhagyása 

Tóth Lucia polgármester: ismertette az előterjesztést és kérte az abban foglaltak elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Tóth Lucia polgármester a javaslatot szavazásra felterjesztette. 

  

 



Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2017.(XII.4.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el: 

1.                  Kisrécse Község Önkormányzata Településképi Arculati kézikönyvét a 
jegyzőkönyv melléklete határozza meg. 

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi példányát véleményezésre küldje 

meg a Lechner Tudásközpontba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóságának, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának, a Kulturális 

örökségvédelemért és a kiemelt kulturális beruházásokért felelős 
államtitkárságnak, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztályának. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: értelem szerint 

b) Járási startmunka pályázat benyújtása  

Tóth Lucia polgármester: 2018. január 5-ig lehet benyújtani a járási startmunka pályázatot. A 
pályázat keretében 5 fő közfoglalkoztatottat kell alkalmazni, amit nem biztos, hogy teljesíteni 
tudnak. A jelenleg alkalmazott személyek közül egyiküknek 2018. január 1-től másik 
munkahelye lesz. 
 
Julák Szabolcs képviselő: nagyon sok a probléma a közmunkásokkal, nem dolgoznak rendesen. 
 
Katona József alpolgármester: nem javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Tóth Lucia polgármester: felteszi szavazásra az alpolgármester úr javaslatát a pályázat 
benyújtásával kapcsolatosan. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2017.(XII.4.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi járási startmunka 
pályázatra nem nyújt be támogatási kérelmet. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetői szerződés 
módosításának a jóváhagyása 



 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést és kéri az abban foglaltak elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester a javaslatot szavazásra felterjesztette. 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2017.(XII.4.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért több ellátásért felelős 
tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy 
szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen előterjesztéshez I. számú mellékletként csatolt 

„Bérleti üzemeltetői szerződés (módosítás)” megnevezésű megállapodás megkötésével 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 18.45 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


