
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 7-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: Sósné Tari Júlia 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./ Kisrécse Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Kisrécse Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3. / A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4. / Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
6./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési beszámolója 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
7./A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
8./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
9./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018. évi családsegítés és 
gyermekjóléti tevékenységéről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 



 
10./ Beszámoló a 2018. évi gyámhatósági munkáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző    

 
 
11. Egyéb ügyek 
 
1./ Kisrécse Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 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 
4/2019.(V.13.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
 
2./ Kisrécse Község Önkormányzata 2018. 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 2018. 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 

5/2019.(V.13.) önkormányzati rendelete: 



a 2018. évi költségvetési zárszámadásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  

 
 
3. / A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
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 

6/2019.(V.13.) önkormányzati rendelete: 
a településkép védelméről szóló 8/2018. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 
 
4. / Beszámoló a 2018. 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 
10/2019. (V.7.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község 
Önkormányzatánál 2018. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves 

Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 
 
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 
11/2019. (V.7.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
6./ A közös önkormányzati hivatal 2018. 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 
12/2019. (V.7.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
- Sümegi Kitti képviselő 16.26 perckor megérkezik az ülésre. - 

 
7./A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2019. (V.7.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
8. / Beszámoló a közös hivatal 2018. 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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2019. (V.7.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2018. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési 

Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
9./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018. évi családsegítés és 
gyermekjóléti tevékenységéről 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2019. (V.7.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ 2018. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős:Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
10./ Beszámoló a 2018. évi gyámhatósági munkáról 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági hatósági 
munkáról szóló beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2019.(V.7.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekvédelmi és 



gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: azonnal ill. 2019. május 31. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 

11./ Egyebek 
 

- Takács Ferenc Kisrécse, Szentkirály u.24. szám alatti lakos kérelme 
 
Tóth Lucia polgármester: Takács Ferenc Kisrécse, Szentkirály u. 24. szám alatti lakos azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Kisrécse 09. hrsz-ú helyi közút nyomvonalát 
változtassa meg. Mellékelt erről vázrajzot is. A nyomvonal módosítással a 05. hrsz-ú országos 
közútra csatlakozási lehetőség is lenne, amelyhez a Magyar Közút Zrt. hozzájárult. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2019.(V.7.) számú határozata: 

1.Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Ferenc 8756 Kisrécse, 
Szentkirály u.24. szám alatti lakos kérésére hozzájárul, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kisrécse külterület 09.hrsz-úút nyomvonala Takács Ferenc 
tulajdonában lévő Kisrécse külterület 010. hrsz-ú ingatlanon legyen kijelölve a 

kérelemhez mellékelt változási vázrajz alapján, és ez az ingatlan nyilvántartásban 
telekhatár rendezési vázrajz alapján bejegyzésre kerüljön az alábbi feltételekkel: 

a) Az új út nyomvonalon létesítendő út kialakításával kapcsolatosan jelentkező 
többlet terület igényt a kérelmező ellenszolgáltatás nélkül a tulajdonában lévő 010 

hrsz-ú földterület terhére az önkormányzatnak biztosítja. 
b) A telek határrendezési vázrajz elkészítését, záradékolását, az ügyvédi okirat 

elkészítését, és az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetését Takács Ferenc 
intézi, valamint ezen eljárások költségeit megfizeti. 

c) A képviselő-testület kötelezi arra Takács Ferencet, hogy a telekhatár rendezését 
követően az új utat úgy kell kialakítani, hogy az jól járható legyen, és minősége 

megfeleljen a jelenlegi út állapotának. 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vázrajzot, vagy az ügyvédi okiratot aláírja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Takács Ferenc ingatlantulajdonos 
Határidő: folyamatos 

 
- Egyéb bejelentések, hozzászólások 

 
Julák Szabolcs képviselő: a közfoglalkoztatottak nem végeznek megfelelő munkát,keveset 
dolgoznak. Felügyelni kellene őket. A temetőben nagy a fű, nem kaszálták le. 
 
Tóth Lucia polgármester: éppen a mai nap fegyelmezte meg őket. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Horváth Balázs kisrécsei ingatlantulajdonos bent járt a hivatalban, 



és elmondta, hogy a Szentkirály u. végén a járda mellé a gödrös terület feltöltésére murvát tesz. 
A Szentkirály utcai ingatlana végében akácfákat szeretne kivágni, kéri, hogy menjen ki majd vele 
egy testületi tag megnézni, hol a telekhatár, mivel nem akar a szomszédos önkormányzati 
ároknál lévő fából kivágni. Elmondta, hogy tájékoztatni fogja erről a képviselő-testületet. 
 

 
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 17.20 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


