
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 24-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./ Kisrécse Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének záró módosítása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
2./ Kisrécse Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
3. / Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
4./ Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
5./ Pályázatok benyújtásáról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
6./ Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
7./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
8./A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
9./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
10./ Új kormányzati funkció felvétele a törzskönyvi nyilvántartásba 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
11. Egyéb ügyek 
 
1./ Kisrécse Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének záró 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 
2/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
2./ Kisrécse Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  

 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 
László pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
 
Miháczi- Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a 2017. évi gazdálkodásról 
szóló beszámolót. 
 

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 

3/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete: 
a 2017. évi költségvetési zárszámadásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  

 
3. / Beszámoló a 2017. 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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község 
Önkormányzatánál 2017. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves 

Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
4./ Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 
 
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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (IV.24.) számú határozata 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 

étkeztetés Szakmai Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyta. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ Pályázatok benyújtásáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény. 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
jogcímen pályázat benyújtására van lehetőség. A támogatásból a kultúrház elektromos 
hálózatának cseréjét kellene megvalósítani. Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A pályázat benyújtásának elfogadását felteszi szavazásra. 

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

 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a.) pályázatot nyújt be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény. 3. számú melléklet II. 4. a) pontja alapján Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás jogcímen. 
 

b.) az a.) pontban jelzett pályázathoz 280 e Ft saját forrást biztosít a 2017. évi 
pénzmaradvány terhére a pályázathoz csatolt részletes költségvetési 

mellékletben foglalt kiadásokra, amely Kisrécse Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 1. 



melléklet „Finanszírozási bevételek” során, 3. melléklet „Finanszírozási 
bevételek” során és 4. melléklet „Pénzmaradvány” során található.  

Felelős:  Tóth Lucia polgármester 
Határidő:  2018. április 29. 

 
 

Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy lehetőség van pályázat benyújtására útfelújításra is. A 
pályázatot a Dózsa Gy. u. aszfaltozására kellene benyújtani. Kértek erre ajánlatot. Az ajánlat 
szerint a munkálatok bruttó 5.386.896 Ft-ba kerülnének. Ehhez a támogatás 85%. Javasolja a 
pályázat benyújtását.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, járdák, 

hidak felújítására. 

A megvalósítás helyszíne: 8756 Kisrécse, Dózsa Gy. utca, 38. 

hrsz. 

A projekt költségvetése: 4.241.650 Ft + ÁFA, azaz bruttó 

5.386.896 Ft. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 4.578.862 Ft. 

A projekt önrésze: 808.034 Ft, melyet az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséből kíván finanszírozni. 

Határidő:  2018. május 2. 
Felelős:  Tóth Lucia, polgármester 

 
 
Tóth Lucia polgármester: van még egy LEADER pályázat rendezvények megtartására, 
amelynek elkészítése folyamatban van, valamint ősszel lehetőség lesz testvértelepülési pályázat 
benyújtására is. 
 
 
6./ Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a rendelet 
tervezet, előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Tóth Lucia polgármester: a szerződés és a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 1. napjától a kijelölt 

hulladékgazdálkodási megfelelőségi minősítéssel rendelkező Viridis-Pannónia Nonprofit 

Kft-val megköti az előterjesztés mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést. 

 
Felhatalmazta a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 

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

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete: 

A hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
7./ A közös önkormányzati hivatal 2017. 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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 

 

 
 



8./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
9. / Beszámoló a közös hivatal 2017. 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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2018. (IV.24.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2017. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési 

Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
10./ Új kormányzati funkció felvétele a törzskönyvi nyilvántartásba 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2018.(IV.24.) számú határozata: 
 
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzat törzskönyvébe 
új kormányzati funkció felvétele” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határozott: 



 
1. Kisrécse Község Önkormányzata a törzskönyvébe az alábbi kormányzati funkciók 
felvételéről döntött: 
082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

 
2. Kisrécse Község Önkormányzat képviselő - testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletének 5. függeléke az alábbiak 
szerint módosul: 
 
 
5. függelék 
 
I. Az önkormányzat alaptevékenység besorolása, kormányzati funkciói 
Az önkormányzat alaptevékenység besorolása 
841 105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
II. Kormányzati funkciók 
 



Kormányzati funkció Megnevezés 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051020 

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület – kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082044 Könyvtári szolgáltatások 



082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 
9. Egyéb ügyek 
 
Tóth Lucia polgármester: sok a rendezetlen ingatlan a település. Kiküldik a felszólításokat a 
tulajdonosoknak, használóknak, hogy kaszálják le területeiket. 
 

 
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 17.40 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


