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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-én 17.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Körjegyzőség Hivatalának helyisége Kisrécse, Ságvári u. 6. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kígyóssy Zoltán alpolgármester 
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 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: 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.13.) módosítása 

Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

2./ A fogorvosi ügyeleti ellátásra megállapodás kötése 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 

3./ A háziorvosi feladatok ellátására megállapodás megkötése 

Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 

4./ Egyebek 

 

 

1./ A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX.16.) módosítása 

 
Tóth Lucia polgármester: a 2012. december 19-én tartott közmeghallgatás részletes 
tájékoztatást nyújtottak a hulladékszállítással kapcsolatos változásokról a lakosság részére. 
A rendelet módosítás az új jogszabályok alapján készült. 2013. január 1-től heti 
hulladékszállítás lesz, amelynek díját a lakosság fogja fizetni. A szolgáltatás díja kéttényezős 
díj. Az önkormányzatnak díjmegállapítással kapcsolatos hatásköre nincs 2013. január 1-től. 
/ Az előterjesztés, előzetes hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a testület a rendeletet. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete: 

A helyi környezet védelméről, a közterületek használatáról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a település tisztaságáról szóló 6/2000. (IX. 16.) módosításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 
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2./ A fogorvosi ügyeleti ellátásra megállapodás kötése 

 
Tóth Lucia polgármester: az előterjesztést ismerteti. Javasolja elfogadásra. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Fontos kiemelni, hogy egy kötelezően ellátandó feladatról 
lévén szó, nincs igazán választása a Testületnek.  
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
alábbi határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (I.30.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykanizsa MJV 

Önkormányzata és Kisrécse Község Önkormányzata között létrejövő- a fogászati 
ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó- megállapodást az előterjesztésben foglalt 

adattartalommal elfogadja. 
 

Az önkormányzat NMJV Önkormányzatának a fogorvosi ügyeleti ellátásért 
50Ft/lakos/év összegű hozzájárulás megfizetését vállalja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: 2013. február 1. 

 
3./ A háziorvosi feladatok ellátására megállapodás megkötése 

 
Tóth Lucia polgármester: az előterjesztést ismerteti. Javasolja elfogadásra. 

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

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (I.30.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ANALGO-MED Háziorvosi Bt. 

–vel (8756 Nagyrécse, Kossuth u. 63.) kötendő - a területi ellátási kötelezettségű 
háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó- megállapodást az előterjesztésben foglalt 

adattartalommal elfogadja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2013. február 1. 

 
 

 
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 18.30 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                    Papné Szabó Mónika 
       polgármester                                                                           jegyző 
 


