
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 17. 00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő 
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: 
 
Nyílt ülés:  

1./ Az önkormányzata 2014. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló 

Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi- Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 

 

2./ Az önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Tóth Lucia polgármester, Miháczi- Pálfi Lászlóné pü-i ügyintéző 

 

3./ Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére  
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

      4./ Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

 elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 

5./ Egészségügyi Társulás Eszteregnye beszámolója a 2014. év I. félévi költségvetési 

gazdálkodásról 

Előadó: Tóth Lucia polgármester  

 

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás 

Előadó: Tóth Lucia polgármester  

 

 

 

 



 

1./ Az önkormányzata 2014. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló 

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2014.(IX.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. év I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
2./ Az önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása 

 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót Miháczi- Pálfi 

Lászlóné pénzügyi ügyintézőnek. (Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz 

mellékelve.) 

 

Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző: Részletesen ismerteti a költségvetés módosításának 

indokoltságát. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Tóth Lucia polgármester a rendelet módosítás elfogadását felteszi szavazásra. 

 

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

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete: 

 az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról. 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

3./ Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére  
 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. (Az 

előterjesztés és a szerződés tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 



 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Tóth Lucia polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó szerződés megkötését felteszi szavazásra. 

  

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2014.(IX.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában az előterjesztés szerint adattartalommal 

közszolgáltatási szerződést köt Polainé Marek Valéria vállalkozóval (8800 Nagykanizsa, 
Gárdonyi u. 1.) 10 évre szólóan 2014. szeptember 15-től 2024. szeptember 14. napjáig. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 
 

 4./ Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

 elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 
 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelete: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról. 
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 

 

5./ Egészségügyi Társulás Eszteregnye beszámolója a 2014. év I. félévi költségvetési 

gazdálkodásról 

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 

beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Tóth Lucia polgármester a beszámoló elfogadását felteszi szavazásra. 



 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2014.(IX.15.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Társulás 

Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth u. 3.) költségvetési szerv 2014. év I. féléves 

költségvetési beszámolóját az előterjesztés alapján 14. 452 e Ft bevétellel  

és 14. 084 e Ft teljesítéssel elfogadja. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás 

 

Tóth Lucia polgármester: Javasolja, csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer 2015. évi fordulójához.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

határozatot hozta: 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2014.(IX.15.) 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 2015. évi fordulójához. 

 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 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 2015. 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: 2014. október 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 18.20 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                Papné Szabó Mónika 
      polgármester                                                                         jegyző 


