
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 20-án 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 16.00 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./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2. Egyéb ügyek 
 
 
 
1./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 

 
Tóth Lucia polgármester: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény. 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
jogcímen pályázat benyújtására van lehetőség. A támogatásból a kultúrház kazáncseréjét 
kellene megvalósítani. Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A pályázat benyújtásának elfogadását felteszi szavazásra. 

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

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2017. (VI.20.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a.) pályázatot nyújt be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi C. törvény. 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás jogcímen. 
 



b.) az a.) pontban jelzett pályázathoz 500 e Ft saját forrást biztosít a 2016. évi 
pénzmaradvány terhére a pályázathoz csatolt részletes költségvetési 

mellékletben foglalt kiadásokra, amely Kisrécse Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 1. 

melléklet „Finanszírozási bevételek” során, 3. melléklet „Finanszírozási 
bevételek” során és 4. melléklet „Pénzmaradvány” során található.  

Felelős:  Tóth Lucia polgármester 
Határidő:  2017. június 23. 

 
 
 
2. Egyéb ügyek 
 

- Szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

 

 
Tóth Lucia polgármester elmondta, hogy a szociális étkeztetés díját a nagyrécsei konyha nem 
emelte. Továbbra is a tavalyi összegért tudja az önkormányzat biztosítani az ebédet. Az 
intézményi térítési díj felülvizsgálatot azonban évente el kell végezni. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2017. (VI.20.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkezés 
intézményi térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos beszámolót 

elfogadta. 
Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét nem változtatja meg. 

Felelős:  Tóth Lucia polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Tóth Lucia polgármester: elmondta, hogy a múlt pénteken felhívták telefonon, hogy a Kossuth 
utcában az újonnan felújított úton nagyméretű traktorral közlekedtek. Szólt a környékbeli 
mezőgazdasági vállalkozóknak, hogy az út megóvása érdekében másik utat vegyenek igénybe 
a szántóföldjeik megközelítésére. A piros keresztnél is meg lett csinálva a földes út, amin jól 
lehet közlekedni.  
 
Katona József alpolgármester: súlykorlátozó táblát kellene kihelyezni, illetve elmondja, hogy a 
Rákóczi utcában nagy sebességgel közlekednek az autók, ott sebességkorlátozó tábla 
kihelyezésére lenne szükség. 
 
Tóth Lucia polgármester: lakott területen belül 50-el lehet menni. 
 
Katona József alpolgármester: azon a részen az 50-es sebesség is sok. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: elmondja, hogy a súlykorlátozó tábla kihelyezésének szabályai 
vannak. Be kell szerezni a közlekedésrendészeti szerv állásfoglalását. Amennyiben a rendőrség 
hozzájárul a súlykorlátozó tábla kihelyezéséhez, rendeletet kell alkotnia a képviselő-testületnek, 
hogy mely utcák vonatkozásában alkalmazza a súlykorlátozást. A táblákat ezt követően lehet 



kitenni. Az önkormányzat a rendeletben adhat mentességet, és kérelemre külön engedélyt a 
behajtásra. 
 
Tóth Lucia polgármester: nehéz ellenőrizni, hogy betartják-e szabályokat. Reméli, hogy a 
mezőgazdasági vállalkozók a kérésének eleget tesznek, és a másik utat fogják használni.  
Elmondja, hogy a Kossuth utca átadó- avató ünnepségsége 2017.július 7-én lesz 12 órakor. A 
falunap megtartását augusztus 26-ára tervezik. 
 
Katona József alpolgármester: megkérdezi, hogy a falunapi programokat összeállították-e? 
Rock zenekar helyett valamilyen bulizós együttest kellene meghívni. 
 
Tóth Lucia polgármester: folyamatban van a fellépők meghívása. Nem szeretné, ha valamilyen 
bulizós együttest hívnának, mivel a környékből nagyon sok idegen is eljönne. 
 
Julák Szabolcs képviselő: a falunapra főként idegenek jönnek, nagyon kevés a helyi résztvevő.  
 
Tóth Lucia polgármester: elmondja, hogy a kápolna kertjéből ellopták a nyár elején kiültetett 
virágokat, valamint a Kisrécse 026/2. hrsz-ú út telekhatárát kijelölő kitűzési jeleket valaki kihúzta. 
 
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 16.45 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


