
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 30-án 16.30 
órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött 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 
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.30 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./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester  
2./ Beszámoló az adóztatásról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
3./ Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 4./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
5./ Rendőrségi beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
6./ Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi munkájáról beszámoló 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
8./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti- és működési szabályzatának 
módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
9./ A Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási megállapodásának elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
10./ Egyebek 
 
1./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2021. (XI.30.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 

2./ Beszámoló az adóztatásról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. Javasolja 
elfogadásra. 
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2021. (XI.30.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2021. évi adóztatásról 
szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját 

elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./ Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: A 2022. évi belső ellenőrzési terv kiküldésre került. Részletesen 

ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2021.(XI.30.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. 
évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag 

elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától a 

belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízza a Numerikus Szumma Kontroll 
Kft-t. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 4./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
 

Tóth Lucia polgármester: A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési 

terve kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve./ 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A belső ellenőrzési terv elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2021.(XI.30.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervét az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt 2022. 

január 1. napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával bízza meg a Numerikus 
Szumma Kontroll Kft-t. 

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

 
5./ Rendőrségi beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. /A beszámoló a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve./  
 
Sass Attila: r. alezredes: egy bűncselekmény történt a településen ebben az évben. A település 
közbiztonsági helyzete nagyon jó, aminek nagyon örülnek, és reméli, hogy a lakosság 
megelégedésére is szolgál. Átmenő közúti forgalom nincs, egy közlekedési baleset történt. Helyi 
önkormányzattal az együttműködés példás. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése nagyban 
segíteni a rendőrség munkáját, de ehhez forrást kell szerezni.  
 
Tóth Lucia polgármester: kértek ajánlatot a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, de sajnos 
pályázati forrás nélkül saját erőből nem tudják megvalósítani. Megköszöni a rendőrség 



munkáját. 
Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 

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

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2021. (XI.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2021. évi rendőrségi munkáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
6./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2021. évi munkájáról 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. /Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2021.(XI.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közös hivatal költségvetés módosításának elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2021.(XI.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti- és működési szabályzatának 
módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A közös hivatal szervezeti- és működési szabályzatának módosításának elfogadását felteszi 

szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2021.(XI.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti- és működési szabályzatának módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ A Városkörnyéki Ügyeleti Társulás Társulási megállapodásának elfogadása 
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Társulási Megállapodás elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2021.(XI.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városkörnyéki Ügyeleti 

Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek 



megfelelően jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Egyebek 
 
Tóth Lucia polgármester: az adventi ünnepségeket megtartjuk, ha nem lesz szigorítás a járvány 
miatt. Kéri, hogy minden képviselő egy vasárnap vállalja a teafőzést. 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 18.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


