
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 09-én 16.30 
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: Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.30 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.) Képviselő eskütétele 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2.) Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3.) Pályázat szociális célú tűzifa támogatás benyújtására 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Szatainé Lugovszki Brigitta falugondnok 
 
5.) Egyéb ügyek 

 
Zárt ülés:  
1.) Javaslat a „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa 
között” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Vállalkozási Szerződés II. sz. 
módosítására  
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2.)Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II. 25.) 
önkormányzati rendelet 14. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 

 
1.) Képviselő eskütétele 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Bogdán Krisztina képviselő asszony 2021. február 23-án azonnali 
hatállyal lemondott képviselői mandátumáról, képviselői megbízatása 2021. február 23. napi 



hatállyal megszűnt. A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a megüresedett képviselői hely 
betöltésének lehetőségét. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. 
§ (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, 
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2019. október 13-án megtartott 
Kisrécse község időközi egyéni listás képviselő-választás eredménye alapján a szavazatszám 
szerinti sorrendben következő képviselőjelölt Julák Szabolcs független jelölt lett 41 db 
szavazattal, ezért a Helyi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a 
települési képviselői mandátumot Kisrécse község egyéni listáján következő legtöbb érvényes 
szavazatot elért Julák Szabolcs jelöltnek adhatta ki. Julák Szabolcs nyilatkozott, hogy a 
képviselői tisztség betöltését vállalja. 
 
Tóth Lucia polgármester: kéri Julák Szabolcs képviselőt, hogy a hivatalos esküt tegye le. 
Julák Szabolcs képviselő leteszi az esküt. 
(Az eskütételről a jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
2.) Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt. (Az 
előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kánnár Zsolt képviselő: ha elviszik háztól az üveg hulladékot is, nem lesz szükség a szelektív 

gyűjtőszigetre, meg kellene szüntetni. 

 

Tóth Lucia polgármester: meg kell gondolni a szelektív gyűjtősziget felszámolását. Igaz, hogy 

jelenleg gyakran nagyon rendetlen, de ha megszüntetik, utána is oda fogják hordani a 

hulladékot. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére lenne szükség, de ehhez pályázati forrás 

kellene. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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 
6/2021.(VIII.11.) önkormányzati rendelete: 

 a hulladékgazdálkodásról szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

 
3.) Pályázat szociális célú tűzifa támogatás benyújtására 
 
Tóth Lucia polgármester: Lehetőség van a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. tv. 3. melléklet I.2.2.1. pontja alapján „A települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2021.(VIII.09.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. melléklet I.2.2.1. pontja alapján „A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 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: 2021. augusztus 31. 

 
4.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról 
 
 
Tóth Lucia polgármester: a falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról a beszámoló kiküldésre 
került. A lakosság a falugondnoki szolgálattal nagyon elégedett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: javasolja elfogadásra a falugondnoki beszámolót. 

 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2021.(VIII.09.) számú határozata: 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete a falugondnoki szolgálat 2020. évi 
az előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A nyílt ülés 17.40 órakor folytatódott. 



 
- „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Vállalkozási Szerződés II. sz. módosítása 
tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 

 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntést.  
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2021. (VIII.09.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen előterjesztés és mellékleteinek 
megfelelően „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az eseti Közbeszerzési Bírálóbizottság 1/2021. (VIII.04.) számú 
KB határozatában foglaltakkal egyetértve dönt a „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés 
Kisrécse és Nagykanizsa között” tárgyú közbeszerzési eljárásban megkötött Vállalkozási 
Szerződés 2. számú módosításának jóváhagyásáról a 2. sz. mellékletnek megfelelően. 

 
Határidő:  2021. augusztus 30. (szerződésmódosítás aláírása) 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó) 

 

Mellékletként csatolva: 

1.sz. melléklet Megkötött Vállalkozási Szerződés 

2.sz. melléklet Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás tervezete 

3.sz. melléklet   Kisrécse Község Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottsága 1/2021. 

(VIII.04.) számú határozata 

 
 
6. Egyebek 
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 21-én tartandó falunap programját beszélte meg. 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 18.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


