
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 16-án 10.00 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 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 10.00 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.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2.) Javaslat üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás 
megkötésére ívóvízrendszer 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3.) Szociális étkeztetés biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése Csapi Község 
Önkormányzatával 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4.) Önkormányzat törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés 

Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. tv. 3. melléklet I.9. pontja alapján „A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján kérelmet benyújtani a 
Kisrécse településen élő rászoruló személyek részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás 
igénylésére. Javasolja, hogy adják be támogatási kérelmet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozta. 

 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2019.(VII.16.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 3. melléklet I.9. pontja alapján „A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” 
jogcím alapján kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse településen élő rászoruló személyek 

részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. 
 

Az önkormányzat képviselő-testületének a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 
23.) Korm. rendelet 2. mellékelte alapján önrészt nem kell vállalnia. 

 
Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját 

költségvetése terhére gondoskodik.  
 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 1. 
 

2.) Javaslat üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás 
megkötésére ívóvízrendszer 
 
Tóth Lucia polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2019.(VII.16.) számú határozata: 

1.Kisrécse Község Képviselőtestülete egyetért több ellátásért felelős tulajdonából álló 
víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról 

szóló, a jelen előterjesztéshez I. számú mellékletként csatolt „Egybefoglalt bérleti és 
üzemeltetési szerződés” megnevezésű okirat megkötésével és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 
 

2. Kisrécse Község Képviselőtestülete egyetért több ellátásért felelős tulajdonából álló 
víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról 
szóló, a jelen előterjesztéshez II. számú mellékletként csatolt „Együttműködési megállapodás” 

megnevezésű okirat megkötésével és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
 
3.) Szociális étkeztetés biztosítására feladat-ellátási szerződés megkötése Csapi Község 
Önkormányzatával 



 
Tóth Lucia polgármester: A Zala Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a szociális étkeztetés 
feladatellátást. 2018. február óta nincs ellátott, ezért a működési engedélyt visszavonja a 
kormányhivatal. A szociális étkeztetés biztosítása kötelező alapfeladat, amit biztosítani kell. 
Csapi Község Önkormányzata vállalta, hogy a szociális alapfeladat ellátására a feladat-ellátási 
szerződést megköti. Javasolja az ellátási szerződés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2019.(VII.16.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális étkeztetés alapfeladat 
ellátására Csapi Község Önkormányzatával (8756 Csapi, Arany J. út 18.) az előterjesztés 

szerinti adattartalommal 2019. szeptember 1. napjától ellátási szerződést köt. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

4.) Önkormányzat törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele 
 
Tóth Lucia polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2019.(VII.16.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat 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: 

062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk  

 

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 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

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 szociális konyhán 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 10.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


