JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 5-én 8.00 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: Katona József és Sümegi Kitti képviselők
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző

Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 8.00 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./ Pályázatok benyújtásáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester
1./ Pályázatok benyújtásáról döntés
Tóth Lucia polgármester: a korábbi ülésen döntött arról a testület, hogy településképet
meghatározó épületek felújítására kiírt pályázaton részt kíván venni. Elkészült az épület
felújítására vonatkozó költségvetés. Külön kell választani a munkákat, mivel a vidékfejlesztési
pályázaton 30 millió Ft-ot lehet igényelni, ami a teljes beruházás megvalósítására nem
elegendő. Lesz még egy pályázati lehetőség középületek felújítására, amelyen szintén 30 millió
Ft támogatást lehet igényelni 10%-os önerő biztosítása mellett. A vidékfejlesztési támogatásból
a bővítést, a belső felújítást lehetne megvalósítani, a másik pályázatból a homlokzati felújítást,
vízszigetelést, hőszigetelést, födémcserét a jelenleg meglévő épületrészen.
Továbbá a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma is ír ki pályázatot a
kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. Javasolja, hogy ezt
a pályázatot nyújtsák be, és max. 2 millió Ft-ot igényeljenek könyvtári eszközök beszerzésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (IV.5.) számú határozata:

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a.) pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/
267. kódszámú, a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése” céljából.
A pályázat tartalmazza Kisrécse Község Önkormányzata Kisrécse, Szentkirály utca 14.
szám alatti hivatal előterében található 8,35 m2-es könyvtár áthelyezését a közvetlen
mellette található kultúrház épületbe, ahol nagyobb térben, összesen 60 m2-es területen,
kulturáltabb környezetben tudja fogadni a kistelepülési könyvtár az olvasókat.
Az új épületrész 2016. évi felújítása során a kőműves munkák, és a belső festés
folyamatban van, fűtés korszerűsítését kandalló beszerelésével elvégeztük a 2015. évben.
A létrejövő új helyiségek: 60 m2-es könyvtári terem, előtér. A felújítás költsége 1,5 Millió
Ft.
b.) Vállalja és biztosítja az a.) pontban jelzett pályázat könyvtári bútorfejlesztése során az
2 Millió Ft-ra tervezett költségvetésű, vissza nem térítendő támogatás önrészét, a
támogatás 10%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia
Tóth Lucia polgármester: a közmunkaprogramok folyamatosan zajlanak. Nagyon fontos lenne
munkavezetőt találni, aki irányítja a munkájukat. 10 fő dolgozik jelenleg.
Balogh Erzsébet alpolgármester: erre mindenképpen megoldást kellene találni. Sokkal többet és
hatékonyabban tudnának dolgozni, ha valaki folyamatosan felügyelné őket.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 8.00 órakor kezdődött és 8.45 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

