
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-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: Kigyóssy Zoltán alpolgármester 
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 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./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
1./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. ( Az előterjesztés, a 
rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Azokat az 
ellátásokat tettük bele a rendeletbe, amit eddig is adott az önkormányzat, illetve a rendkívüli 
települési támogatás nyújtásának feltételeiről kötelező rendelkezni. Ha év végén a szociális 
ellátások fedezetére kapott állami támogatásból maradna, azt a tavalyi év gyakorlatához 
hasonlóan ki tudjuk osztani év végén egyszeri karácsonyi támogatásként is. Új ellátásként az 
újszülöttek támogatását javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet tervezet elfogadását felteszi szavazásra. 

 
 

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

rendeletet alkotta. 



 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete: 

A szociális gondoskodás helyi szabályairól. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
2./ Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt.  
( Az előterjesztés, a rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a rendelet tervezet elfogadását felteszi szavazásra. 

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

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (III.30.) 

rendelet módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
 
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 10.40 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 

 


