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Készült Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 16. napján tartott
rendkívüli testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Markóné Héder Tímea polgármester, Rumpli Éva
alpolgánnester, 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 az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázat hiánypótlása 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./ „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat 
hiánypótlása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgánnester 

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat 
hiánypótlása
Előadó: Markóné Héder Tímea polgánnester

Markóné Héder Tímea polgármester elmondta, hogy az „Önkonnányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázattal kapcsolatban a tegnapi nap folyamán 
hiánypótlás érkezett. Ennek a pályázatnak a benyújtásáról már döntött a képviselő-testület 
2022. január 27-én rendkívüli testületi ülés keretében. Tehát a testületnek ki kell egészítenie a 
január 27-én hozott határozatát. A határozatban igazából csak az összegeket kell pontosítani. 
Az 5 millió összköltség helyett 4.982.210 Ft-ra, az igényelt támogatás 4.250.000 Ft helyett 
4.234.878 Ft-ra és az önerő összege 750.000 Ft helyett 747.332 Ft-ra szükséges módosítani. 
Javasolta a pályázati határozat módosítását.



Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Mivel más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki 
javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Pálé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Pálé Küzséa Kénviselő-testület ének 
16/2022,(11.16.) KTH. számú 

határozata

Pálé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2/2022. (1.27.) KTH 
számú határozatát módosítja, illetve kiegészíti az alábbiak szerint:
Pálé Község Önkormányzatának az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra beadott járdafelújitás 
tárgyú támogatási kérelmében szereplő fejlesztés összköltsége 4 982 210 Ft, 
melyből 4 234 878 Ft az igényelt támogatás és 747 332 Ft az önerő. A 
vállalt önerőt az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester

További napirend nem volt, Markóné Hédim Tímea polgármester a rendkívüli testületi ülést 
bezárta.

Kmf.

jegyző
Markóné Héder Tímea 
polgánnester
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