
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-én 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: Sósné Tari Júlia képviselő 
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.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
2.) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztés 
pályázat benyújtásához felhatalmazás megadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  
 
 
1.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotása 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A rendelet elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete: 

 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
 
 



2.) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztés 
pályázat benyújtásához felhatalmazás megadása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A határozat elfogadását felteszi szavazásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2016.(IX.27.) számú határozata: 

1. A Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. 
(VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint- felhatalmazza Zalakomár 

nagyközség település, mint a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 
szerinti önkormányzat polgármesterét hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalt alkotó települések nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra a pályázati kérelmet nyújtsa be és a 

beruházást megvalósítsa. 
 

2. Támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat Zalakomár Nagyközség Önkormányzata gyakorolja a Zalakomári Közös 

Önkormányzati Hivatal tagjai nevében és javára. 
 

3. A képviselő-testület hozzájárul a támogatás felhasználásához, a megvalósításhoz 
saját forrást nem biztosít. 

 
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 10.15 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


