JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 18-án 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 16.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) 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 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási
fordulójához csatlakozás
Előadó: Tóth Lucia polgármester
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2.) Egyéb ügyek
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási
fordulójához csatlakozás

Tóth Lucia polgármester: Javasolja, csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszer 2020. évi fordulójához. A javaslatot szavazásra
felterjesztette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2019.(IX.18.) számú határozata:
Kisrécse község Önkormányzat Képviselő – testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: 2019. október 2.
2.) Egyéb ügyek
Tóth Lucia polgármester: a Zala Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-3.1.1-15 számú,
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra. A projekt konzorciumi
együttműködésben valósulna meg a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, amelyben
Kisrécse Község Önkormányzata is részt venne. A pályázat keretében Zalasárszeg, Csapi és
Galambok településeket összekötő, hivatásforgalmi célú kerékpárút kerül megvalósításra
részben építéssel, részben forgalomtechnikai kijelöléssel. A támogatási kérelem benyújtási
határideje 2019. 09.30. A támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani egy konzorciumi
megállapodást, amelyben a konzorciumi tagok a projektben történő részvételi szándékukat
fejezik ki, ezért kérik az ezzel kapcsolatos testületi döntés meghozatalát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2019.(IX.18.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetértését fejezi ki, hogy a Zala
Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
meghirdetett TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú
felhívásra, Zalasárszeg, Csapi és Galambok településeket összekötő, hivatásforgalmi célú
kerékpárút megvalósítására támogatási kérelmet nyújt be.
Kisrécse Község Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat megvalósításában konzorciumi
partnerként részt vesz.

Kisrécse Község Önkormányzata a projekt megvalósításához saját forrást nem tud
biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
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 16.30 órakor kezdődött és 17.00 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

