
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én 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: Kigyóssy Zoltán alpolgármester, Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 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: 
 
1./ Szociális tűzifa támogatás benyújtásáról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtásra került KEOP-1.1.1/C/13 
pályázat tárgyában döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1./ Szociális tűzifa támogatás benyújtásáról döntés 
 
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 
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 

36/2013.(X.10.) számú határozata: 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM 

rendelet alapján kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse településen élő rászoruló 
személyek részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. 

 
A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 91. 440 Ft összegű 

önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 
 



Tovább a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját 
költségvetése terhére gondoskodik.  

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2013. október 15. 

 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés és a határozati javaslat kiküldésre került, 
ismerteti azt. ( Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Tóth Lucia polgármester a javaslatot szavazásra felterjesztette. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2013.(X.10.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. Kisrécse Önkormányzata a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány 
általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen 
határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat  által az üzemeltetési koncepció 

alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót 

ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más 
pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez 

kapcsolódóan nem vesz részt. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

 
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 17.30 órakor ért véget. 

 
K.m.f.t. 

 
 
 

             Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika         
 polgármester                                                                                             jegyző 

 


