
JEGYZŐKÖNYV 
 

A Képviselő-testület 
2018. év május hó 2. napján tartott rendkívüli (sürgős) üléséről 

 

Jelen vannak: Később érkezett Távozott 

 Mikor? Mikor? 

□ Tóth János polgármester 

□ István László alpolgármester 

□ Alaksa Mihály képviselő 

□ Molnár Istvánné képviselő 

 

Távol maradt képviselők: 

□ Blaskóné Csontos Mária képviselő (igazoltan távol) 

□ Hegedűs József képviselő (igazoltan távol) 

□ Halász Csaba képviselő (igazoltan távol) 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

□ dr. Őszi Attila Csaba jegyző 

 

Az ülés kezdete: 14 óra 10 perc 

 

Az ülés helyszíne: Diósjenő Polgármesteri Hivatal díszterme 

 
Tóth János polgármester: 

Tisztelettel köszöntötte a képviselőket, megállapította a testületi ülés határozatképességét. 

 

Elmondta, hogy egy napirendi pont van, mégpedig az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása című pályázathoz saját erő biztosítása. 

 

1) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázathoz saját erő 

biztosítása. 

 

Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e a napirendhez kapcsolódó javaslatuk. 

 

Nem érkezett módosító javaslat, ezt követően feltette szavazásra a napirendi pont elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett határozat hozatala nélkül 
elfogadta a tárgyalandó napirendi pontokat és annak sorrendjét. 

 
Elfogadott napirendi pont: 

 

1) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázathoz saját erő 

biztosítása. 

 



Napirendi pont tárgyalása 

 

1) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázathoz saját 

erő biztosítása. 

Előterjesztés szóban. 

Tóth János polgármester: 

Elmondta, arról kell döntenünk, hogy az EBR 42-ben megjelent pályázati lehetőséggel élni kíván-e az 

Önkormányzat, és ha igen, akkor az önerő mértékét meg kell határozni. 

 

Rövid tájékoztatást adott a pályázatról, mely során elmondta, hogy ez egy 85 %-os pályázat és utak 

fejlesztéséről szól, és e pályázat keretében lehetne a Petőfi út egy szakaszát felújítani. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mint Paróczy Csaba és a Vámos András is kérték, hogy legalább a 

bejáróig aszfaltozzuk le az utat. 

Megjegyezte, hogy gesztus lenne feléjük ezt a szakaszt megcsinálni. 

 

Tóth János polgármester: 

Válaszolt, hogy igen erre jogos igény volna. Javasolta, hogy az Önkormányzat éljen a pályázati 

lehetőséggel, a testület biztosítsa a 15%-ot. 

 

Késve, de tájékoztatta a képviselőket, hogy a mai rendkívüli sürgősségi testületi ülésre 

meghívót kapott telefonon Blaskóné Csontos Mária képviselő, Halász Csaba képviselő és 

Hegedűs József képviselő is. Mind a hárman elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a 

rendkívüli sürgősségi testületi ülésen. 

 

Szavazásra teszem fel  a kérdést aki egyetért azzal, hogy az EBR 42 pályázaton a képviselő testület 

induljon és biztosítsa a 15%-ot azt kérem karfelemeléssel jelezze. 

         Megállapítom, hogy a képviselő testület 4 igennel egységesen elfogadta  

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Megfogalmazta a határozati javaslatot. 

 

Kiemelte, hogy a testületnek arról kell döntenie, hogy mekkora támogatási összeget kíván igénybe 

venni és ebből mennyi az Önkormányzat által vállalt önerő. 

 

Tóth János polgármester: 

Megkérdezte a képviselőket, hogy módosító javaslatuk van-e a jegyző által elmondott határozati 

javaslathoz. Nem volt, ezt követően feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

31/2018. (V.2.) határozat 



 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

című pályázathoz saját erő biztosítása 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása című pályázathoz saját erő biztosítása tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1./ Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint döntést hozó testület a 

Petőfi út felújítását (856 hrsz) pályázati támogatással kívánja megvalósítani az alábbi-

ak szerint: 

 felújítási munkák mindösszesen (BO): 14.793.631,-Ft 

 támogatás mértéke (85%; BO): 12.574.586,-Ft 

 saját forrás összege (BO): 2.219.045,-Ft 

 

2./ A Képviselő-testület a saját forrást – 2.219.045,-Ft – a 2018. évi költség általános tar-

talékából biztosítja. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyi-

latkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
A polgármester 14 óra 48 perckor bezárta a testületi ülést, megköszönte minden megjelentnek a 

munkáját és a megjelenését. 

 

Diósjenő, 2018. év május hó 2. napja. 

 

 

 

 

 

 Tóth János P.H. dr. Őszi Attila Csaba 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Mellékletek: 

 jelenléti ív 


