
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án 16.15 
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 16.15 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.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
2.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi családsegítés és 
gyermekjóléti tevékenységéről 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
4.) Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági munkáról 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző   
 
5. Egyéb ügyek 

 
 
1.)Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet felülvizsgálata 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 



 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018.(VI.04.) önkormányzati rendelete: 
 a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 

 
2.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
 

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

jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2018.(V.30.) számú határozata: 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2018. december 31-ig új, öt évre szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot készít és fogad el, és addig a 2013. június 28. napján 

elfogadott Kisrécse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja hatályban 

marad. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 
3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi családsegítés és 
gyermekjóléti tevékenységéről 
 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2018. (V.30.) számú határozata 



Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ 2017. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 
 
4.) Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági munkáról 
 
Tóth Lucia polgármester: az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
 
Papné Szabó Mónika jegyző: ismerteti a 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági hatósági 
munkáról szóló beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Tóth Lucia polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2018.(V.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi gyermekvédelmi és 
gyámhatósági hatósági munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

adattartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: azonnal ill. 2018. május 31. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 

5. Egyéb ügyek 
 
Tóth Lucia polgármester: megkeresték az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítványtól, hogy 
lépjenek be a Segítsük, Támogassuk Egymást Programba. Hátrányos helyzetű gyermekeket 
lehet a program keretében támogatni STEP Támogatói kártya biztosításával, amellyel különböző 
kedvezményeket tudnak igény venni. Javasolja, hogy lépjenek be a programba. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2018.(V.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszinte Mosoly Közhasznú 
Alapítvánnyal (8700 Marcali, Munkácsy M. u. 7.) Együttműködési Megállapodást köt a 

Segítsük, Támogassuk Egymást Program név alatt működtetett karitatív programban való 
részvételre vonatkozóan. 

Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal  

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

 
 



Katona József alpolgármester: Javasolja, hogy a kultúrház és fedett kiülő bérbeadására 
vonatkozó önkormányzati határozatot módosítsák aszerint, hogy pénteken és szombaton a 
létesítményeket 24 óráig lehessen bérbe venni. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2018.(V.30.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 45/2016. (IX.6.) sz. 
határozatát és a kultúrház bérleti díját alkalmanként bruttó 10.000 Ft + 20.000 Ft kaució 
összegben állapítja meg, valamint a fedett kiülő bérleti díjának összege alkalmanként 
bruttó 5.000 Ft+20.000Ft kaució. A bérbeadás kizárólag nyári időszakban pénteki és 

szombati napokon 24 óráig lehetséges. 
A sörpad garnitúra bérleti díjának összege: bruttó 1000Ft/garnitúra+2000 Ft/garnitúra 

kaució. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: folyamatos 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 16.15 órakor kezdődött és 18.40 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


