
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én 8.00 
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, dr. Blaski Judit képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Lakosság részéről: 8 fő. 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 8.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
nem határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül kettő (2) fő jelen van, 
valamint azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az 
SZMSZ-nek megfelelően került összehívásra. 
 
Elmondja, hogy dr. Blaski Judit képviselő és Kigyóssy Zoltán alpolgármester előzetesen 
jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő nem jelezte, hogy ülésen nem vesz részt, ezért telefonon 
megkérdezi, hogy tud-e jönni. 
 
A lakosság részéről felháborodás hangzott el, hogy miért nem jelennek meg a képviselők az 
üléseken, mivel ez kötelességük. Ők a faluért esküdtek fel. Ez nem működhet így tovább. Aki 
nem tudja ezt vállalni, mondjon le a mandátumáról. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara telefonon elmondta, hogy a kisfia még nem ébredt fel, szólni fog, amikor 
felébred, utána átjön, hogy az ülést meg tudják tartani. 
 
Tóth Lucia polgármester ülésszünetet rendelt el. 
 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 9.10 perckor telefonon jelezte, hogy kisfia felébredt, 
hamarosan megérkezik az ülésre.  
 
9.30 órakor az ülés elkezdődött. 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 9.30 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./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2./ Szociális tűzifa megvásárlására támogatási kérelem benyújtása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4./ Gyermekjóléti és családsegítés feladatok jövőbeni ellátása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
5./ Étkeztetés feladatellátásra szolgáltatási szerződés megkötése, szakmai program 
elfogadása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 

 

 
1./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
 
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 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015.(X.6.) önkormányzati rendelete: 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2013. (V.8.) ör. módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 
2./ Szociális tűzifa megvásárlására támogatási kérelem benyújtása 
 
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „13.  A helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” 
jogcím 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 

27/2015.(IX.29.) számú határozata: 
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezet „13.  A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása” jogcím alapján kérelmet kíván benyújtani a Kisrécse 

településen élő rászoruló személyek részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás 
igénylésére. 

 
Az önkormányzat képviselő-testületének a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékelte alapján önrészt nem kell 

vállalnia. 
 

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

 
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 
 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
 
Tóth Lucia polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 
Javasolja, csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
rendszer 2016. évi fordulójához.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2015.(IX.29.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. 

 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

 



Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel. 
 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: 2015. október 1. 

 
 

4./ Gyermekjóléti és családsegítés feladatok jövőbeni ellátása 

 
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban írásos előterjesztés 
nem került kiküldésre. Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Papné Szabó Mónika jegyző: elmondja, hogy 2016. január 1-től a gyermekjóléti és 
családsegítés feladatok ellátása átszervezésre kerül. Januártól a Közös Hivatalt működtető 
gesztor önkormányzatnak kell gondoskodnia a feladatellátásról, továbbá a hivatalhoz tartozó 
összes településnek egy szolgáltatóval kell elláttatnia a feladatot. Ennek megfelelően- mivel 
Zalakomár elégedett a jelenlegi színvonallal- mindegyik település a Nagykanizsa- Surd- 
Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz csatlakozna. Ezzel nincs probléma, 
mindhárom önkormányzat egyetért. A részletszabályok még nem ismertek, ahogy a pontos- 
remélhetőleg létszámarányos- finanszírozás sem. Egyelőre a költségvetési törvényben 1 főre 
elég normatíva van meghatározva, de még elég képlékeny az egész.  

Most a Társulásnak egy szándéknyilatkozatra van szüksége, hogy tervezni tudjanak. 

Tóth Lucia polgármester: javasolta a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és 
Gyermekjóléti Társuláshoz történő csatlakozást. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2015.(IX.29.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó többi településhez (Zalakomár, Kisrécse és 

Zalasárszeg) hasonlóan 2016. január 1-től a gyermekjóléti és családsegítés 
feladatok ellátása érdekében a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és 

Gyermekjóléti Társuláshoz csatlakozik. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2016. január 1. 
 

 
 
 
 



5./ Étkeztetés feladatellátásra szolgáltatási szerződés megkötése, szakmai program 
elfogadása 

 
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy az étkeztetés feladatellátásra szolgáltatási szerződés 
tervezete és a „Személyes gondoskodás keretébe tartozó étkeztetés szakmai programja” 
kiküldésre került. Ismerteti azt. Javasolja a szolgáltatási szerződés és a szakmai program 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2015.(IX.29.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a személyes gondoskodás  
keretébe tartozó étkeztetés feladatellátásra szolgáltatási szerződést köt az előterjesztés 

szerinti adattartalommal Nagyrécse Község Önkormányzatával. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2015.(IX.29.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a „Személyes gondoskodás  
keretébe tartozó étkeztetés szakmai programját” az előterjesztés szerinti adattartalommal 

jóváhagyja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
Sziva- Nyilassy Tamara az ülés végén bejelentette, hogy lemond képviselői 
mandátumáról. Lemondását írásba is foglalta, ami a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 9.30 órakor kezdődött és 9.50 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


