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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 17. 00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatalának helyisége Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Páli László alpolgármester 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 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. Kisrécse község nemzeti vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 8/2012. (V. 29.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
3. Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági munkáról 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
4. Rendelet alkotása a díszpolgári cím és KISRÉCSÉÉRT kitüntető díj 
adományozásáról 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
5. Az Eszteregnyei Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
6. Egyéb ügyek 
 
1. Kisrécse község nemzeti vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 8/2012. (V. 29.) rendelet módosítása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés, a rendelet tervezet, az előzetes 
hatásvizsgálat kiküldésre került. 
 
/ Az előterjesztés, a rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete: 
 Kisrécse község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

8/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 
 

2. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti a társulási 
megállapodás tartalmát. Dönteni kell arról is, hogy a társulási tanácsba a képviselő-testület 
kit delegáljon. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: mindenképpen a polgármester asszonyt képviselje a 
testületet a Társulási Tanácsba. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2013.(V.29.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának a felülvizsgálat keretében módosított 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodását jóváhagyja az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes 
szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

2./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsába Tóth Lucia Krisztina 
polgármestert delegálja. 

3./ Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 
2013. május 31. napjáig tájékoztassa a Társulás elnökét. 

 
Határidő: azonnal ill. 2013. május 31. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
3. Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági munkáról 

 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági 
hatósági munkáról szóló beszámolót. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2013.(V.29.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekvédelmi és 
gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: azonnal ill. 2013. május 31. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4. Rendelet alkotása a díszpolgári cím és KISRÉCSÉÉRT kitüntető díj 
adományozásáról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés, a rendelet tervezet, az előzetes 
hatásvizsgálat kiküldésre került. 
 
/ Az előterjesztés, a rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta. 
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Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013.(VI.05.) önkormányzati rendelete: 
A díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 
 
5. Az Eszteregnyei Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tóth Lucia polgármester 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja elfogadásra a társulási 
megállapodást, az alapító okiratot. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2013.(V.29.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./Az Eszteregnyei Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

2./ Az Eszteregnyei Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Tóth Lucia Krisztina 
polgármestert delegálja. 

3./ Az Egészségügyi Társulás Eszteregnye Alapító Okiratának módosítását és az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés szerint elfogadja 2013. július 1. 

napi hatállyal. 
Határidő: 2013. június 10. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
6. Egyéb ügyek 
 
Tóth Lucia Krisztina polgármester: elmondja, hogy a 2013. május 6. napján tartott egyesületi 
ülésen a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület elnökévé megválasztották, és döntöttek 
arról, hogy az egyesület telephelye Kisrécse, Szentkirály u. 14. szám alatt legyen. Kérdezi, 
hogy van-e ez ellen valakinek kifogása. Kéri a testület utólagos jóváhagyását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2013.(V.29.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület Nagykanizsa (8800 

Nagykanizsa, Csengery u. 2-3.) telephelye: 8756 Kisrécse, Szentkirály u. 14. szám alatt  
legyen, valamint az egyesület elnökévé Tóth Lucia Krisztina polgármestert 

választották meg. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Kigyóssy Zoltán alpolgármester 
 
Tóth Lucia Krisztina polgármester: elmondja, hogy a Leader pályázati kiírás keretében 2 
pályázat kerülne benyújtásra. Egyiket az egyesület adná be, a szabadtéri rendezvények 
megtartásához kérnénk támogatást a pajtaszínpad befejezéséhez, az öltöző, lépcsők 
kialakítására. Az önkormányzat nyújtaná be a másik pályázatot a kultúrház felújítására. 
 
Van egy másik pályázati kiírás az NKA által, amelyen az új hősi emlékmű elhelyezésére 
pályázhatnának. A hősi emlékmű mellé egy angyal szobor kerülne elkészítésre mázas 
kerámiából, ami egy kardot tartana a kezében. Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta. 
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Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013.(V.29.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatóság Virtuális Művészetek Kollégiuma felhívására pályázati kérelmet nyújt be  
a hősi halottak emlékére emlékmű állításához valamint mázas kerámiából készített 

angyal szobor felállításához.  
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat teljes költségvetésének 30%-át saját 

forrásként a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő: 2013. június 10. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
 
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 19.00 órakor ért véget. 

 
 
 

K.m.f.t. 
 
 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika 
       polgármester                                                                            jegyző 

 


