
J e g y z ő k ö n y v

Készült Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27. napján tartott
rendkívüli testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Pálé, Faluház
Pálé, Árpád u. 25.

Jelen vannak: Markóné Héder Tímea polgármester, Rumpli Éva
alpolgármester, Csók József, Sándor Boglárka, Salamon Tibomé 
képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Szemmelrokné Vészi 
Adrienn jegyzőkönyvvezető

Távoliét nem volt.

Markóné Héder Tímea polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy tárgyaljanak a pályázatok benyújtása napirendi pontról.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előterjesztett napirendi pontot 
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1./ Pályázatok benyújtása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

Na p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Pályázatok benyújtása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Héder Tímea polgármester elmondta, hogy lehetőség van pályázat benyújtására, a 
Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című 
pályázati kiírásra. Pálé, Árpád utca Faluház utáni szakasz járdafelújítását szeretné 
megvalósítani. A teljes felújítás költsége 5 millió Ft lenne, melyből 4.250.000 Ft a támogatás 
és 750.000 Ft az önerő, amit az önkormányzatnak kellene biztosítani.
Javasolta a pályázat benyújtását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki 
javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Pálé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Pálé Község Képviselő-testületének 
2/2022. (1.27.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot 
nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására’' című pályázati kiírásra.
A pályázat tárgya: Pálé, Árpád u., 105. hrsz.-ú járda 120 m hosszú 
szakaszának felújítása.
A teljes felújítás költsége 5 millió Ft, melyből 4.250.000 Ft az 
igényelt támogatás és 750.000 Ft az önerő, melyet az 
önkormányzat a költségvetéséből biztosít.

Határidő: 2022. február 4.
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

Markóné Héder Tímea polgármester elmondta, hogy még további pályázatok benyújtására 
van lehetőség a Magyar Falu Program keretében.
A következő pályázati lehetőségek vannak: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése, melyből a közösségi tér teljes tetőszerkezetének cseréjét, napelem telepítését, fűtés 
korszerűsítését a napenergia használatához, az épület szigetelését továbbá a kültéri közösségi 
létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építését, felújítását, 
átalakítását, beszerzését tudnák megvalósítani. Aztán még a több célú fedett terasz építését, 
mely kapcsolódik a már meglévő faluházhoz és nyitott részén alkalmas rendezvények 
megtartására, egy kisebb része pedig zárt tárolóként funkcionálna.
Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése, melyből a közterületi játszóteret 
fejleszthetnék.
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása, 
melyben 1 főt lehetne foglalkoztatni 8 órában továbbá közösség szervezéshez kapcsolódó 
eszközöket lehetne beszerezni: rendezvénysátor, laptop, nyomtató.
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése, melyből az umafal építését, a 
ravatalozóhoz, urnafalhoz vezető járda építését, felújítását lehetne megvalósítani.
Az utolsó pályázat az Önkormányzati járdaépítés, felújítás támogatása.
Véleménye szerint az előbb felsorolt pályázatok mindegyikét be kellene adni, mert mindegyik 
a községet fejlesztené.
Javasolta a pályázatok beadását.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki 
javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
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Pálé Község Képviselö-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Pálé Község Képviselő-testületének 
3/2022. (1.27.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselö-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu 
Program alábbi felhívásaira:

MFP-ÖTIK/2022/5 kódszámú, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése című alprogramra, a közösségi tér teljes tetőszerkezetének cseréje, 
napelem telepítése, fűtés korszerűsítése a napenergia használatához, az épület 
szigetelése.
Maximum igényelhető támogatás összege: 30 000 000 Ft
(MFP-ÖTIK/2022/6) kódszámú, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése című alprogramra, kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, 
gépjánnű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, 
beszerzése, több célú fedett terasz építése, mely kapcsolódik a már meglévő 
faluházhoz és nyitott részén alkalmas rendezvények megtartására, egy kisebb része 
pedig zárt tárolóként funkcionálna.
Maximum igényelhető támogatás összege: 12 000 000 Ft
MFP-OJKJF/2022 kódszámú, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 
fejlesztése című alprogramra közterületi játszótér fejlesztése tárgyban. Maximum 
igényelhető támogatás összege: 4 000 000 Ft
MFP-KEB/2022 kódszámú, Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés 
és közösségszervező bértámogatása című alprogramra közösségszervező 
foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatás és eszközbeszerzés tárgyban. 
Maximum igényelhető támogatás összege: 5 525 600 Ft
MFP-ÖTIF/2022 kódszámú, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 
című alprogramra Urnafal építése, a ravatalozóhoz, urnafalhoz vezető járda 
építése, felújítása.
Maximum igényelhető támogatás összege: 3 500 000 Ft
MFP-BJA/2022 kódszámú, Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása című 
alprogramra.
Maximum igényelhető támogatás összege: 8 000 000 Ft

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelmek részletes tartalmának 
kidolgozására és az ezzel kapcsolatos hivatalos teendők elvégzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester
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További napirend nem volt, Markóné Héder Tímea polgármester a rendkívüli testületi ülést 
bezárta.

Markóné Héder Tímea 
polgármester

Kajdon Béla 
jegyző
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