JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 13-án 10.00 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: Sósné Tari Júlia képviselő
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 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.) Pályázatok benyújtásáról döntés
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
1./ Pályázatok benyújtásáról döntés
Tóth Lucia polgármester: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény. 3. számú melléklet II. 5.a) pontja alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
jogcímen pályázat benyújtására van lehetőség. A támogatásból eszközöket (ping-pong asztal,
ütők, tollas ütők, csocsóasztal) lehetne beszerezni, illetve a közösségi színtér felújítását
(ablakcsere, villanyhálózat korszerűsítése) kellene megvalósítani. Javasolja a pályázat
benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A pályázat benyújtásának elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2016. (VII.13.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a.) pályázatot nyújt be Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény. 3. számú melléklet II. 5.a) pontja alapján Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás jogcímen.
b.) az a.) pontban jelzett pályázathoz 306 e Ft saját forrást biztosít a 2015. évi
pénzmaradvány terhére a pályázathoz csatolt részletes költségvetési
mellékletben foglalt kiadásokra, amely Kisrécse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 1.

melléklet „Finanszírozási bevételek” során, 3. melléklet „Finanszírozási
bevételek” során és 4. melléklet „Pénzmaradvány” során található.
Felelős:
Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2016. július 15.
Tóth Lucia polgármester: a Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a
Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan
közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi
korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri
létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy az aktív életvitelt, mozgás gazdag életmódot
folytatók száma növekedjen a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma
növekedjen. A programon belül négyféle sportpark kategória kerül meghatározásra, különböző
méretben. 1000 fő alatti település 1 darab sportparkot igényelhet. Kisrécsén a sportparkot a 133.
hrsz-ú ingatlanon a játszótér mellett lehetne kialakítani. Javasolja, hogy a B típusú 70 m2-es
alapterületű 7 eszköz elhelyezését magában foglaló sportpark megvalósítására pályázzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A pályázat benyújtásának elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2016. (VII.13.) számú határozata
1. Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
jelentkezik Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban való részvételre,
a sportparkot a Kisrécse 133. hrsz-ú ingatlanon kívánja megvalósítani.
A pályázat keretén belül B típusú 70 m2-es alapterületű 7 eszköz elhelyezését magában
foglaló sportpark megvalósítását szeretné igényelni.
2. A képviselő-testület vállalja a sportpark funkció szerinti fenntartását,
karbantartását, üzemeltetését biztosítva annak ingyenesen, bárki általi,
korlátozás nélküli használatát, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását
is annak átadásától számított
5 éves időtartamig.
3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 10.00 órakor kezdődött és 10.30 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

