
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 13-án 8.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak:  
Tóth Lucia Krisztina polgármester 
Julák Szabolcs képviselő 
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő 
Igazoltan távol maradt: Kánnár Zsolt képviselő 
Igazolatlanul távol maradt: ------ 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 8.00 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 ház felúíjtása VP-6-7.2.1.-7.4.1.1.-16. kódszámú pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 
1./ Közösségi ház felúíjtása VP-6-7.2.1.-7.4.1.1.-16. kódszámú pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések 
 
Tóth Lucia polgármester: a pályázat megvalósításához előleget szükséges igényelni, ehhez 
módosítani kell a pályázat benyújtásakor hozott képviselő-testületi határozatokat. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

37/2022. (IX.13.) számú határozata 
Az Önkormányzat megismerve a pályázati kiírást, a benyújtott számításokat és döntött 
arról, hogy a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c felhívásra pályázatot 
nyújt be. A felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.-7.4.1.1.-16.  
A pályázattal összefüggésben a következő azonosító adatokat rögzíti határozatában: 

 



1. A fejlesztés, a projekt megnevezése: „Közösségi ház kialakítása 
Kisrécsén” 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

Kisrécse, Szentkirály u. 14., 133 hrsz. 

3. A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően 39.366. 
875 Ft. 

4. A projekt a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási 
kérelemmel, támogatási döntéssel megegyezően 33. 347. 556 Ft. 

5. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati saját erő összege: 
9.286.019 Ft, forrása: saját forrás. 

6. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a 
támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően 33. 412.152 Ft. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a VP-6-7.2.1.-7.4.1.1.-16. 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

38/2022. (IX.13.) számú határozata 
Az Önkormányzat megismerve a pályázati kiírást, a benyújtott számításokat és döntött 
arról, hogy a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c felhívásra pályázatot 
nyújt be. A felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.-7.4.1.1.-16.  
A pályázattal összefüggésben a következő azonosító adatokat rögzíti határozatában: 

 
1. A fejlesztés, a projekt megnevezése: „Közösségi ház kialakítása 

Kisrécsén” 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

Kisrécse, Szentkirály u. 14., 133 hrsz. 
 

3. A projekt megvalósítása konzorciumban történik, az Önkormányzat 
konzorciumi partnere a Kortárs Művészetpártoló Alapítvány, melynek 
elszámolható összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően 
298.755 Ft, melyből a támogatás 217.878 Ft. 
 

4. Az Alapítvány saját erejének összege: 80.877 Ft, ezen önerő összegét az 
Önkormányzat átvállalja. Amennyiben a beszerzésre kerülő eszköz 
magasabb önerő összeget igényel, az Önkormányzat ezen összeget 
kiegészíti.   

 



Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a VP-6-7.2.1.-7.4.1.1.-16. 
forrásból nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan az alapítványi saját forrás 
összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 
 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: 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 8.00 órakor kezdődött és 8.10 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


