
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én  
19. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 19.00 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./ Leader pályázat megvalósítása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
 
1./ Leader pályázat megvalósítása 
 
Tóth Lucia polgármester: A Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 1623264158 iratazonosító számú határozata alapján15.272.150 Ft 
támogatásban részesült. E támogatásból kerülne megvalósításra a Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
számú (133. hrsz-ú) ingatlanon a meglévő rendezvényhelyszín bővítése és eszközbeszerzés. 
Az ingatlan tulajdonosa Kisrécse Község Önkormányzata. A pályázatot csak úgy tudjuk 
megvalósítani, ha hitelt veszünk fel, mivel a pályázat utófinanszírozású. Az egyesület sem 
rendelkezik a szükséges anyagi forrással. A hitel kamatait, a hitelbírálati díjat és a 
hitelfelvétellel kapcsolatos összes költséget az önkormányzatnak kellene fedeznie, valamint 
ingatlanbiztosítékot felajánlania teljes kezességvállalás mellett. A hitel folyósítása a 
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által történne. A pályázatba a tervezés költségei már nem 
fértek bele, valamint az építési engedélyezési eljárás költségei, ezt is ki kell fizetnie az 
önkormányzatnak. Javasolja, hogy a pályázat megvalósítása érdekében ezekhez a képviselő-
testület járuljon hozzá.  
 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014.(IV.24.) számú határozata: 

1. Kisrécse Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 
Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 1-3. 



képviseli: Bali Veronika elnök) „Rendezvényhelyszín bővítése Kisrécsén” (LEADER) 
című pályázat keretében, a Kisrécse, Szentkirály u. 14. számú (133. hrsz-ú) ingatlanon 
építési fejlesztést és eszközbeszerzést megvalósítson. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Pannonhát 
Dél-zalai Turisztikai Egyesület a megvalósuló építési fejlesztést az eredeti 
rendetetésnek megfelelően használja és hasznosítsa. 
 
A fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely 
akadályozná a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület -et abban, hogy az építést 
megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot 
az építés megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít. 
 
2. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat megvalósítása 
érdekében 
 
- amely a Kisrécse, Szentkirály u. 14. szám alatti (133.hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú 
ingatlanterületen a meglévő rendezvényhelyszín bővítésére vonatkozik, és amelyhez az 
MVH 1623264158 iratazonosító számú határozatával 15.272.150 Ft, azaz tizenötmillió-
kettőszázhetvenkettőezer-egyszázötven forint támogatást biztosít –  
 
az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Kisrécse 145/7. hrsz-ú 
kivett beépítetlen területre (terület 9024 m2), a 011/2 hrsz-ú szántó területre (terület 
886m2) és a 13/1. hrsz-ú beépítetlen épületre (terület 2113 m2) a Mecsekvidéke 
Takarékszövetkezet jelzálogot jegyezze be a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület 
által a fenti projekt előfinanszírozását szolgáló 8 mft értékű rulírozó hitel és járuléka 
erejéig, valamint az önkormányzat kezességet vállal a hitel visszafizetésére. 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai 
Egyesület helyett megfizeti a hitelbírálati díjat, valamint a mindenkor esedékes kamat 
költségét és egyéb felmerülő költségeket. 
 
3. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének 
terhére vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges tervek elkészítésének és 
az építési engedélyezési eljárás költségét kifizeti, mivel az egyesület nem rendelkezik 
az ehhez szükséges forrással. 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Lucia polgármester 
 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
A nyílt ülés 19.00 órakor kezdődött és 19.30 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f.t. 
 
 
 

                  Tóth Lucia                                                                Papné Szabó Mónika 
      polgármester                                                                         jegyző 


