
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 6-án 17.00 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: ---- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) 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 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
1./ Kisrécse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Kisrécse Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 
jóváhagyása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4. / Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
6./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
7./A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
8./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
9. Egyéb ügyek 



 
1./ Kisrécse Község Önkormányzata 2019. 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
 
2./ Kisrécse Község Önkormányzata 2019. 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete: 
a 2019. évi költségvetési zárszámadásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  

 
 
 
 



3./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete: 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./  

 
 
4. / Beszámoló a 2019. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2020. (VII.6.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisrécse Község 
Önkormányzatánál 2019. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves 

Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: 2020. július 18. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ A közös önkormányzati hivatal 2019. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2020. (VII.6.) számú határozata 



Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
6./ A közös önkormányzati hivatal 2019. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2020. (VII.6.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 

7./A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2020. (VII.6.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2019. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
8. / Beszámoló a közös hivatal 2019. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 



 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2020. (VII.6.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál 2019. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési 

Jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 
 

9./ Egyebek 
 
Tóth Lucia polgármester: beszámol a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri 
döntésekről. ( A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2020. (VII.6.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Kormányának a 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri 

döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti adattartalommal elfogadja. 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
 

Tóth Lucia polgármester: A Kisrécse, Petőfi u. 17. szám alatti ingatlan új tulajdonosa kéri, hogy 
az ingatlan területéről az önkormányzat a régi vaslemez kápolna és harangláb elhelyezéséről 
gondoskodjon. A haranglábból a harang az új kápolnába lett elhelyezve. Javasolja, hogy nézzék 
meg személyesen, és beszéljék meg, mire tudnák hasznosítani. 
 
 

- Valler László Kisrécse, 48/2. és 50. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosának fellebbezése 
 

Tóth Lucia polgármester: Valler László a Kisrécse 48/2. és 50. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosát 
2020. május 20. napján határozatban felszólította, mivel a területek nem voltak lekaszálva, 
nagyon gazos állapotban voltak. Kötelezte az ingatlan rendbetételére, tisztán tartására és 
rendszeres gyommentesítésre. Megmutatja erről a fényképeket. Valler László a K/139-1/2020. 
számú határozat ellen 2020. május 25. napján fellebbezéssel élt a képviselő-testülethez, mivel 
az ingatlanokat nem tudja közútról megközelíteni, nincs úttal közvetlen kapcsolatuk. A 
földhivatalnál tájékozódott, hogy szolgalmi jog sincs bejegyezve egyik szomszédos ingatlanra 
sem, ezért nem tudja megközelíteni az ingatlanokat, és nem tud a felszólításnak eleget tenni, 
jogi útra lép a szolgalmi jog kialakításának érdekében. Elmondja, hogy tudomása szerint Valler 
László árverésen jutott hozzá az ingatlanokhoz, úgy hogy meg sem nézte. Kéri a testületet, hogy 
hagyják helyben a K/139-1/2020. számú határozatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2020. (VII.6.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete Valler László 8755 Csapi, Arany J. u. 
63. szám alatti lakos 2020. május 25. napján benyújtott  fellebbezését elbírálta, és 

Kisrécse Község Önkormányzata Polgármesterének K/139-1/2020. számú határozatát 
helyben hagyja. 

Kötelezi Valler László 8755 Csapi, Arany J. u. 63. szám alatti lakost, hogy Kisrécse 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.27.) sz. rendelete a közösségi 

együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendeletben meghatározottak alapján, hogy az 1/1 részben 
tulajdonát képező Kisrécse 48/2. és 50. hrsz-ú ingatlant tegye rendbe, az egész területet 

kaszálja, vagy kaszáltassa le. A terület tisztántartásáról és rendszeres 
gyommentesítéséről gondoskodjon.  

Fenti kötelezettségének jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül tegyen 
eleget.  

A képviselő-testület határozata ellen az Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja alapján 
fellebbezésnek helye nincs.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő: kéri, hogy szeptembertől a falugondnoki busszal szállítsák a 
bölcsődéseket, óvodásokat és általános iskolásokat az intézményekbe. Itt áll az autó, és igazán 
nem használják semmire. A kisgyerekes szülőknek ez nagy segítség lenne. A 7.10 órai busszal 
nagyon korán beérnek a gyerekek az iskolába, és sokat kell várniuk az első óráig. 
 
Tóth Lucia polgármester: a gyerekek szállításánál kísérőt is kell biztosítani. Felmérik az 
igényeket a szülők körében. 
 

 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 19.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


