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Kisszállás Község Önkormányzata 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2017. május 22-i nyílt rendkívüli üléséről 

 

 

100/2017. (V.22.) ÖK  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-

sek 2017. évi pályázat” megvalósítására pályázat 

benyújtása 

    

______________________ 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 22. 

17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Urlauberné Horváth Éva alpolgármester  

Csíszár Csaba jegyző 

Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., 

Malustyik László Rozsnyai Attila, Dr. Muskó Zsolt képviselők 

Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatké-

pes, mivel a 7 képviselőből 7 fő jelen van.  

 

Az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a meghívó szerint napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra,  

 

-------- 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellen-

szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napiren-

det fogadja el: 

 

 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 
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1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázatáról 

       szóló 64/2017.(III.30.) ÖK határozat kiegészítése 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

___________________________________ 

 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázatáról 

            szóló 64/2017.(III.30.) ÖK határozat kiegészítése 

  Előadó: Kispál István polgármester 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017. március 30. napon tartott képviselő-

testületi ülésen a 64/2017.(III.30.) ÖK határozattal elfogadta és benyújtotta a    - Magyaror-

szág 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont 

a), b) és c) pontok szerinti- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázatot.   

 

A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel Kisszállás Község Önkormányzatot, 

hogy a megküldött 64/2017.(III.30.) ÖK határozatot az alábbi jogszabályi hivatkozással egé-

szítse ki: 

„Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mel-

léklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-

lesztések támogatására alapján kiírt.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti kiegészítéssel a határozati javaslatot fogad-

ja el. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

------------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, el-

lenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

100/2017.(V.22.) ÖK  HATÁROZAT 

 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázat” 

 megvalósítására pályázat benyújtása 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-

gyalta és támogatja a Magyarország 2017. évi központi költ-

ségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. 
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pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására alapján kiírt   az „Önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályá-

zat „ benyújtását, mely szerint az  1.a) pont intézményfejlesz-

tés  célterület keretében, a Petőfi utca 22. szám alatti orvosi 

rendelő felújítására kerül sor. 

  

Az Önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2017. évi pályázat” megvalósításához 1.475.952,- 

Ft önrészt biztosít a 2016.évi pénzmaradvány terhére. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 óra 00 perckor bere-

kesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Csíszár Csaba 

   polgármester        jegyző 


