
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én  
16. 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: Takács Ferenc, Kápolnás Szabolcs képviselők 
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 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 napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés: 
1./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2010. (II. 15.) rendelet és az 
önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 16/2013. (XII. 20.) 
rendelet módosítása 
Előadó:  Tóth Lucia polgármester 
 
2./ Rendőrségi beszámoló 
Előadó:  Tóth Lucia polgármester 
 
3./ Beszámoló az adóztatásról 
Előadó:  Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
4./A Szociális Alapellátó Központ Családsegítő szolgálatának beszámolója 
Előadó:  Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 
5./A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó:  Tóth Lucia polgármester 
 
6./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról 
Előadó:  Tóth Lucia polgármester 
 
7./ Egyebek 
 
 
 
 
 



1./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2010. (II. 11.) rendelet és az 
önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 7/2010. (VIII. 04.) 
rendelet módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került.  
/Az előterjesztés, a rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálat a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Papné Szabó Mónika jegyző: Részletesen ismerteti az előterjesztés szerint a rendeletek 
módosításának okát. El kellene dönteni, hogy az önkormányzati segélynél ki legyen a hatáskör 
gyakorlója. 
 
Kigyóssy Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a polgármester, és ennek megfelelően fogadja 
el a testület a rendeletet. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete: 
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2010. (II. 11.) rendelet és az 

önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 7/2010. (VIII. 04.) 
rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ 
 
2./ Rendőrségi beszámoló 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti a 

rendőrség 2013. évi munkájáról a beszámolót.  /A beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2013. (XII.19.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság által készített a 2013. évi rendőrségi munkáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3./ Beszámoló az adóztatásról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. 
Javasolja elfogadásra. 
/Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 



 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2013. (XII.19.) számú határozata 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2013. évi adóztatásról 

szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját 
elfogadja. 

              Határidő: azonnal 
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 

 
 
4./A Szociális Alapellátó Központ Családsegítő szolgálatának beszámolója 

 

Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt./ Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2013.(XII.19.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szociális Alapellátó Központ 
(8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.) Családsegítő Szolgálata 2013. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

5./A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt. 
Javasolja elfogadásra a társulási megállapodás módosítását. 
 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2013.(XII.19.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának a felülvizsgálat keretében módosított 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodását jóváhagyja az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű 
módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 2013. 
december 27. napjáig tájékoztassa a Társulás elnökét. 

Határidő: azonnal ill. 2013. december 27. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

 



 
6./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Részletesen ismerteti azt./ Az 

előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./ 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2013.(XII.19.) számú határozata: 

Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Zalakarosi Kistérség 
Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 2013. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: Tóth Lucia polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
7. /Egyebek 
 

a.) Nagykanizsa MJV kérelme, a Nagykanizsára járó gyermekeket illetően 
 

Tóth Lucia polgármester: ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a Képviselő- testület ne 
fizessen hozzájárulást a gyermekek után. 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel nem javasol plusz kiadást, 
illetve a kötelező felvételi körzet a Nagyrécsei Általános Iskola, ahova térítés nélkül járhatnának 
a tanulók. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester a javaslatot szavazásra felterjesztette. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2013. (XII.19.) számú határozata 

Kisrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisrécsei állandó lakcímmel 

rendelkező és a Nagykanizsa megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 

köznevelési intézménybe járó gyermekek oktatási költségeihez nem tud hozzájárulást 

biztosítani, mivel az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. 

Felhívta a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Polgármesterét tájékoztassa. 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 
 
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 17.00 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                Papné Szabó Mónika 
      polgármester                                                                         jegyző 

 


