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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 19-én 16.00 
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: Sümegi Kitti képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző  
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 15.50 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 célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3.) Egyéb ügyek 

 
 
1.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 
előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) A rendelet elfogadását 
felteszi szavazásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete: 

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

 
 
 



2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
rendelet tervezet, az előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
A képviselő-testület egyeztetett, hogy kinek, milyen formában nyújtsanak egyszeri támogatást. 

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 
10/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete: 

Egyszeri támogatás megállapításáról. 
/A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
 
8.) Egyéb ügyek 
 
 
a) Járdaépítés folytatása a Szentkirály utcában 
 
Tóth Lucia polgármester: a Szentkirály utcában a buszmegállótól a hivaralig elkészült a térköves 
járda. Ezt folytatni kellene a falu elejéig, a régi 7-es útig. Kértek erre árajánlatot. A Bauterc-
Prizma Kft. bruttó 2.749.423 Ft-ért vállalja a járda elkészítését. Javasolja, hogy ezt valósítsák 
meg. Felteszi szavazásra a Szentkirály utcában a járdaépítés folytatását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2017.(X.19.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kisrécse 
Szentkirály utcában a járdaépítést folytatja. A térköves járda elkészítésére megbízza a 

Bauterc- Prizma Kft-t. (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) az árajánlat szerinti bruttó 2.749.423 
Ft összegért. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 16.00 órakor kezdődött és 17.35 órakor ért véget. 

 
 
 



 
K.m.f. 

 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


