JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 19-én 16.30
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: -----Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.30 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.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5.) Alpolgármester megválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
6.) Egyebek
Papné Szabó Mónika jegyző: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Sümegi Kitti képviselő asszony 2021. augusztus 23-án azonnali hatállyal
lemondott képviselői mandátumáról, képviselői megbízatása 2021. augusztus 23. napi hatállyal
megszűnt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. § (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2019. október 13-án
megtartott Kisrécse község időközi egyéni listás képviselő-választás eredménye alapján a
szavazatszám szerinti sorrendben nincs több képviselő-jelölt, így mandátum kiadására nincs
lehetőség.

1.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
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
7/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete:
A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása
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
8/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete:
Egyszeri támogatás megállapításáról.
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
3.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
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
9/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
4.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
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
10/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete:
a településkép védelméről szóló 8/2018. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
5.) Alpolgármester megválasztása
Tóth Lucia polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt
(a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg.
A titkos szavazás lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság végzi.
Az Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a
bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A

bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzata úgy rendelkezik, hogy egy bizottság működik, az
Ügyrendi Bizottság.
A bizottságnak Bogdán Krisztina képviselő volt a tagja, aki lemondott, helyére javasolja, hogy
a bizottságság tagjaként Julák Szabolcs kerüljön megválasztásra.
Kérdezi a javasolt tagot, hogy hozzájárul-e nyílt ülés megtartásához a megválasztásával
kapcsolatosan.
Julák Szabolcs nyilatkozik, hogy hozzájárul megválasztásával kapcsolatosan a nyílt ülés
tartásához.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2021.(X.19.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságba
tagként Julák Szabolcs képviselőt megválasztotta.
Tóth Lucia polgármester: Az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza az Ügyrendi Bizottság tagjainak
névsorát. Amit szintén módosítani szükséges. Az SZMSZ 5. mellékletének módosítását
szavazásra felterjesztette.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete:
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019.
(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Papné Szabó Mónika jegyző: az SZMSZ hatályba lépést követően, 2021. október 21-e után
lehet az alpolgármester megválasztásáról dönteni. 2021. október 25-én a közbeszerzés
eredményének megállapítása miatt testületi ülést kell tartani, ezen fel lehet venni napirendi
pontként az alpolgármester megválasztását is.
Tóth Lucia polgármester: 2021. október 25-én 17 órára összehívja a képviselő-testület ülését, a
meghívót az SZMSZ szabályainak megfelelően kiküldjük.

6.) Egyebek
Papné Szabó Mónika jegyző: Zsigrai Győző Kisrécse, Petőfi u. 16. szám alatti lakos jelezte a
képviselő-testület felé, hogy a Kisrécse, Petőfi u. 14. szám alatti ingatlanához az útról a pajtához
befolyik a csapadékvíz. Kéri az árok burkolását.
Tóth Lucia polgármester: tudomása szerint az árok meg lett csinálva, de meg fogják nézni.

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 16.30 órakor kezdődött és 17.50 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

