
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 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 és Sósné Tari Júlia képviselők 
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.) Kisrécse 07. hrsz-ú út felújítására pályázat benyújtása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2.) Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása 
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3. ) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4.) Egyebek 
 
 
1./ Kisrécse 07. hrsz-ú út felújítására pályázat benyújtása 
 
Tóth Lucia polgármester: „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére / Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

című felhívásra pályázat nyújtható be 2017. február 6-ig. A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16. A Kisrécse 07. hrsz mezőgazdasági földút közútcsatlakozásának kiépítésére és 

szilárd burkolattal való ellátására, illetve ugyanezen út fennmaradó részének kitisztítására, 

eredeti állapotának helyreállítására lehetne a pályázatot benyújtani. A tervek elkészültek, a 

jogerős építési engedélyt is megkapták. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

16.634.125.- Ft, amelyhez az önkormányzatnak 2. 495.119 Ft saját erőt kell biztosítani. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



Felteszi szavazásra a pályázat benyújtását. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017.(I.24.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata megismerve a pályázati kiírást, a benyújtott 
számításokat döntött arról, hogy „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére / Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című felhívásra pályázatot nyújt be. A felhívás kódszáma: VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16. 

 
A pályázattal összefüggésben a következő azonosító adatokat rögzíti határozatában: 

 
1. A fejlesztés, a projekt megnevezése: „A Kisrécse 07 hrsz mezőgazdasági 

földút közútcsatlakozásának kiépítése és szilárd burkolattal való ellátása, illetve 
ugyanezen út fennmaradó részének kitisztítása, eredeti állapotának helyreállítása.” 

 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 8756 Kisrécse, 

külterület, 07 hrsz. 
 

3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 16.634.125.- Ft. 

 

4. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásai: 2. 495.119 Ft 

 

5. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 forrásból származó támogatás igényelt összege: 14.139.006.- Ft 

 

6. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 forrásból 

nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 
Határidő: 2017. 02. 06. 

 
2./ Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása 
 

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. 
 
Katona József alpolgármester: 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 

2/2017. (I.24.) számú határozata: 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása során a döntéshozatalból nem zárja ki Tóth Lucia 

Krisztina polgármestert. 
 
Katona József alpolgármester: 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 polgármester 
tiszteletdíját és részére a költségtérítést. 
 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (I.24.) 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, 2017. január 1. napjától havonta 149.600 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 – 22.440 forint – összegű költségtérítésre jogosult. 
Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a társulási megállapodás elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017.(I.24.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Nyugat- Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás ( rövidített neve: 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodást az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja.  
 

2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 



Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
4.) Egyebek 

 
-Tóth Lucia polgármester: a 2017. évi Járási startmunka mintaprogramra - Belterületi közutak 

karbantartására (új térköves járdaszakaszok építése) támogatási kérelmet szeretnének 

benyújtani. A közfoglalkoztatási program keretében 5 főt szeretnének foglalkoztatni, valamint a 

Szentkirály utca 4. számtól a buszmegállóig a járdaszakasz térkő burkolatot kapna.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Javasolja a támogatási kérelem benyújtását. 

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

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017.(I.24.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi Járási startmunka 
mintaprogramra - Belterületi közutak karbantartására (új térköves járdaszakaszok 

építése) vonatkozó támogatási kérelem benyújtását támogatja. 
A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén vállalja az esetlegesen szükséges 

közbeszerzési eljárások lefolytatását. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

-Tóth Lucia polgármester: Köves Miklós 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 83. szám alatti lakos, 
mezőgazdasági vállalkozó az a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy hozzájárulást kér 
az önkormányzat tulajdonában lévő Kisrécse 07. és 09. hrsz-ú földutak kiszélesítéséhez. A 
munkát saját költségén végezné el. Javasolja, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy Köves Miklós 
a 09. hrsz-ú földutat kiszélesítse, járhatóvá tegye. A 07. hrsz-ú út felújítására pályázatot nyújt be 
az önkormányzat. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017.(I.24.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja  
ahhoz, hogy Köves Miklós 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 83. szám alatti lakos  

mezőgazdasági vállalkozó a Kisrécse 09. hrsz-ú földutat eredeti szélességében  
kitisztítsa, járhatóvá tegye. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
 

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 17.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


