
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-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: Dr. Blaski Judit képviselő, Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 
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./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3./ 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Kápolnás Szabolcs ÜB elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy 
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, az alpolgármester, a képviselők 
2015. január 31-ig eleget tettek. Valamint a köztartozásmentes adatbázisba történő 
bejelentkezésnek is mindenki eleget tett. 
 
 
1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalás 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Megkéri Miháczi-
Pálfi Lászlónét, hogy ismertesse az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezetét. 
 
Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző: Az önkormányzat 2015. évi költségvetése a múltkori 



ülésen megbeszéltek alapján készült. Részletesen ismerteti a kiküldött anyagot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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. 
2014. 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 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 
6/2015.(II.09.) számú határozata: 

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.  
 

Megnevezés Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 
követő  Összesen 

1. évben 2.évben 3.évben 

1. Helyi adók 2262 2262 2262 2262 9048 

2. Díjak, pótlékok, bírságok         0 

3. Vagyonhasznosítás bevétele         0 

4. Részvények, részesedések 
értékesítése         0 

5. Egyéb értékesítés, megtérülés         0 

Saját bevételek 2262 2262 2262 2262 9048 

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

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth Lucia polgármester 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 

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


 

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

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete: 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
2./ Egészségügyi Társulás Eszteregnye 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt./ Az 
előterjesztés költségvetés tervezete a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015.(II.09.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi Társulás 
Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési szerv 2015. évi 

költségvetését 38.650 eFt bevételi előirányzattal, 38.650 eFt kiadási előirányzattal az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
3./ 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést, és a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (II.09.) képviselő-testületi határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évben nem tervez olyan 
építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, ami közbeszerzéssel 

járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
4. /Egyebek 
 

a.) Pécs MJV kérelme, a Pécsre járó tanulókat illetően 
 



Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a Képviselő- testület ne 
fizessen étkezési hozzájárulást a Pécsre más településről járó étkezést igénybe vevő tanulók 
után. 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel nem javasol plusz kiadást, 
illetve az a tanuló, aki érintett, életvitelszerűen nem él Kisrécse községben, csak a bejelentett 
lakcíme van itt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a javaslatot szavazásra felterjesztette. 

 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (II.09.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisrécsei állandó lakcímmel 

rendelkező és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 

felsőoktatási intézménybe járó, valamint kollégiumi ellátást igénybe vevő tanulók 

étkezés költségeihez nem tud hozzájárulást biztosítani, mivel az önkormányzat anyagi 

helyzete ezt nem teszi lehetővé. 

Felhívta a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről Pécs Megyei Jogú Város 

Polgármesterét tájékoztassa. 

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 16.00 órakor kezdődött és 17.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


