JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 25-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: Kápolnás Szabolcs, dr. Blaski Judit képviselők
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi
ügyintéző
Lakosság részéről: 1 fő.
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 10.00 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 a napirendi pontok tárgyalására. Mivel ő is csak 20 percet ér rá, mivel
halaszhatatlan ügyben el kell mennie javasolja, hogy azokat a napirendi pontokat tárgyalják,
amelyek a határidők miatt nagyon fontosak, a többi napirendet elnapolják.
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
A napirendi pontok ismertetése közben Kigyóssy Zoltán alpolgármester összepakolt és elhagyta
az üléstermet. A jelenléti ívet nem írta alá.
Tóth Lucia Krisztina az ülést 10 óra 10 perckor bezárta, mivel ketten maradtak az ülésteremben,
határozatképtelenné váltak.

Miháczi-Pálfi Lászlóné pénzügyi ügyintéző felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy súlyos
problémák lesznek, ha nem tudják az ülést megtartani, mivel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról, és a szociális tűzifa igénylésről
szeptember 30-ig dönteni kell. 680.000 Ft értékben igényelhetünk szociális tűzifát, amire a
település lakóinak nagy szüksége lenne.
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 10.10 órakor ért véget.
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