
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30-án 9. 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: Sziva-Nyilassy Tamara, Kánnár Zsolt képviselők 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 9.00 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.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
 

Tóth Lucia Krisztina polgármester: ismerteti a pályázati kiírást. A határozati javaslat 

elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2020.(VI.30.) számú határozata: 

 Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmet kíván benyújtani 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet I. 1. pont szerinti „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására”. 

  

A képviselő-testület a támogatási kérelem tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal 

egyetért Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért 

felelős miniszter  - a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben – által közzétett Pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 

megfelelően. 



Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal kötelezettséget vállal arra, 

hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által 

elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a 

víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra 

fordítja. 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges feladatok ellátására, a pályázat benyújtására, valamint a szerződés 

aláírására. 

  

Határidő: 2020. július 6. 
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 9.00 órakor kezdődött és 9.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


