
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24-én 18.00 
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, Miháczi-Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 18.00 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 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
 
1.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás 
helyi szabályairól rendeletalkotás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
3.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4.) Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez javaslat kérése 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
6. Egyéb ügyek 
 
 
1.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás 
helyi szabályairól rendeletalkotás 
 
 
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete: 

A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi 
szabályairól. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
 
2.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 
 
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete: 

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
 
 
3.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 
 
 
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 



 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete: 
Egyszeri támogatás megállapításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
 
4.) Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez javaslat kérése 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: javasolja a kinevezés támogatás. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2018.(X.24.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján egyetértését fejezi ki Berke 

László r. ezredes Úr Nagykanizsa Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezésével.  
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés és a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
kiküldésre került.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: javasolja elfogadásra a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2018.(X.24.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete az 
előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadja Kisrécse Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját, a  
2018-2023.- ig tartó időszakra vonatkozóan. 

 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: 2018. december 31. 
 

 
 



6.) Egyéb ügyek 
 
 

a) Közbeszerzési terv és Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
 
Tóth Lucia polgármester: a közbeszerzési terv és a Közbeszerzési Szabályzat kiküldésre került. 
A Kisrécse-Zalasárszeg települések között épülő kerékpárút tervezési munkái lezárultak, a 
kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van. Ezért 
szükséges a 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása és az új közbeszerzési törvénynek 
megfelelő Közbeszerzési szabályzat elfogadása. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: javasolja elfogadásra a közbeszerzési tervet és a Közbeszerzési 

szabályzatot. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2018.(X.24.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete 2018. évre vonatkozóan a 
közbeszerzési terv módosítását az előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2018.(X.24.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a Közbeszerzési Szabályzatot  
az előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

b) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: javasolja elfogadásra a közös hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosításának elfogadását. 

 

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



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2018.(X.24.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti adattartalommal 

elfogadja. 
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 18.00 órakor kezdődött és 20.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


