
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 5-én 16.15 
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: Sósné Tari Júlia képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző  
Lakosság részéről jelen van: 1 fő 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.15 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: 
 
Nyílt ülés: 
1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása- pályázat 
benyújtása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4.) Egyebek 
 
 
1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Részletesen ismerteti a költségvetés módosításának 
indokoltságát. 
 
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 

8/2017.(IX.13.) önkormányzati rendelete: 
 az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

2.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A költségvetés módosításának elfogadását felteszi szavazásra. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2017.(IX.5.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
3.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása- pályázat 
benyújtása 
 
Tóth Lucia polgármester: Elmondja, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet II.12. pontja alapján  „Kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” jogcímen pályázati kérelmet lehet benyújtani. 
750.000 Ft támogatási összegre jogosult önkormányzatunk. A támogatást a Kisrécse Petőfi u. 
93. hrsz. kivett árok burkolására kellene igényelni. Erre kértek árajánlatot. A felújítás teljes 
költsége 889.127 Ft, így az önkormányzatnak 139.127 Ft önrészt kellene vállalni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A pályázat benyújtásának elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2017.(IX.05.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet II.12. pontja alapján  „Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” jogcím alapján 
támogatási kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse Petőfi u. 93/1 hrsz. kivett árok 

burkolására.  
 

A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 139. 127 Ft összegű 
önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 



 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 7. 

 
4.) Egyéb aktuális ügyek 
 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
 
Tóth Lucia polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. Javasolja, 
csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer 
2018. évi fordulójához.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2017.(IX.05.) számú határozata: 

 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. 
 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2017. október 2. 
 

- Nagykanizsai Mentőállomás támogatási kérelme 

Tóth Lucia polgármester: ismerteti az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét. 

Támogatást kérnek a nagykanizsai mentőautókba eszközök beszerzésére.  

 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Tóth Lucia polgármester az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak 10.000 Ft összegű 

támogatást javasol. A javaslatot szavazásra felterjesztette. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2017.(IX.05.) számú határozata: 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete 10.000 Ft összegű támogatást nyújt 

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1704 Budapest Pf.: 131.) részére. 

A támogatás összegét a Nagykanizsai Mentőállomás 

mentőautóinak felszereltségére, eszközök beszerzésére 

biztosítja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Dr. Czinki László kisrécsei lakos: Kisrécse Kendlimajorban szeretnének egy 4 kamerából álló 

közterületi térfigyelő kamerarendszert megvalósítani az ott élők, amelyhez az anyagi forrást 

biztosítanák. Erre már kért árajánlatot. 435.000 Ft+áfa összegbe kerülne. Ez a rendszer 

vezetékkel kerülne kiépítésre, és a rögzítő egységet Kendlimajorban helyeznék el. 

Tóth Lucia polgármester: Kisrécse településen térfigyelő kamerarendszer kiépítésére már több 

alkalommal is pályáztak, ez idáig még nem részesültek támogatásban. A közterületi 

kamerarendszer kiépítése önerőből nehezen valósítható meg, az önkormányzat nem 

rendelkezik az ehhez szükséges pénzeszközzel. 

Papné Szabó Mónika jegyző: a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének szigorú 

szabályai vannak. A működtetését szabályosan csak úgy lehet biztosítani, ha az önkormányzat 

a rendőrséggel együttműködési megállapodást köt. Az adatvédelmi hatóság felé a rendszert be 

kell jelenteni. Az önkormányzat Kisrécse- Kendlimajorban nem rendelkezik ingatlannal, a 

kamerarendszer felvevője és rögzítője magántulajdonban lévő ingatlanban nem helyezhető el. 

A visszanézésre, felvételek mentésére, felhasználására nagyon szigorú adatvédelmi szabályok 

vannak. 

Dr. Czinki László kisrécsei lakos: a kivitelező azt mondta, hogy véleménye szerint ez nem 

akadály, de az önkormányzati hivatalba elhelyezése a rögzítő egységnek nagyon megemelné a 

költséget. 

Tóth Lucia polgármester: felveszik a kapcsolatot a kivitelezővel, és tájékoztatni fogják Dr. Czinki 
Lászlót. 
 



- Kendlimajorban lévő harangláb ügye 
 
  
Dr. Czinki László kisrécsei lakos: Kisrécse Kendlimajorban megvásárolták a Paulovits ingatlant, 
amelynek az udvarán található a harangláb. Beszélt a Nagyrécsei Egyházközséggel, hogy külön 
helyrajzi számra kiméretik a harangláb területét, és odaajándékozzák, amennyiben az 
egyházközség a felújítást és a működtetést vállalja. Nem fogadták el az ajánlatát, ezért 
megkérdezi az önkormányzatot, hogy tudnák-e ezt vállalni. A harangláb rossz állapotban van, 
két éve nem szól a harangja, azt is meg kellene javíttatni. Egy kérése van, hogy reggel 6 órakor 
ne szóljon a harang, mert a német vendégei nyugalmát zavarja. 
 
Tóth Lucia polgármester: társadalmi munkában felépítették a Rákóczi utcában a kápolnát, a 
harangláb felújítását nem tudják vállalni anyagi forrás hiánya miatt. A harangozást nem lehet 
szabályozni, az a hitélethez hozzátartozik.  

 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 16.15 órakor kezdődött és 17.55 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


