
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 26-án 17.00 órakor 
megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak:  
Tóth Lucia Krisztina polgármester 
Kánnár Zsolt képviselő 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 
Igazoltan távol maradt: Julák Szabolcs képviselő 
Igazolatlanul távol maradt: ------ 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.00 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./„Közösségi tevékenységek erősítése eszközbeszerzés támogatásával VP6-19.2.1.-46-
5.1-22”pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
1./„Közösségi tevékenységek erősítése eszközbeszerzés támogatásával VP6-19.2.1.-46-
5.1-22”pályázat benyújtásáról döntés 

 
Tóth Lucia polgármester: az INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET által a 
„Közösségi tevékenységek erősítése eszközbeszerzés támogatásával VP6-19.2.1.-46-5.1-22” 
kiírt pályázat került kiírásra. Ezen a pályázaton lehetőség van térfigyelő kamerák beszerzésére.  
Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés,hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2022. (VII.26.) számú határozata 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az INNOVATÍV DÉL-ZALA 
VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET által a „Közösségi tevékenységek erősítése 
eszközbeszerzés támogatásával VP6-19.2.1.-46-5.1-22” kiírt pályázatban részt kíván 
venni, támogatási kérelem benyújtásával. 
 



• A fejlesztés megnevezése: Térfigyelő rendszer megvalósítása Kisrécsén 

• A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: 
8756 Kisrécse 133., 20., 156., 3., 316., 015. hrsz.  

 
A projekt költségvetése: bruttó 6.645.702,-Ft.  
A projekt 90 %-os támogatottságú, támogatás esetén az önrész, saját erő összege:  
664.571,-Ft. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az INNOVATÍV DÉL-ZALA 
VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET által a „Közösségi tevékenységek erősítése 
eszközbeszerzés támogatásával VP6-19.2.1.-46-5.1-22” kiírt pályázati forrásból 
nyújtandó támogatáshoz önkormányzati saját forrás, önerő összegével rendelkezik, azt 
rendelkezésre bocsátja, és a költségvetésében elkülöníti. 
 
Határidő: értesítésre: értelem szerint 
Felelős: értesítésért: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

 
 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 17.00 órakor kezdődött és 17.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


