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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

133/2015.(XII.21.) Petőfibánya Községi Önkormányzat tagként belép a Fejlesztési és 

Koordinációs Központ Nonprofit Kft.–be, 

134/2015.(XII.21.) A Polgármestert felhatalmazása, Petőfibányai Bányász Horgász 

Egyesület haszonbérleti szerződésének aláírására 

 

Petőfibánya, 2015. december 21. 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 21-

én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

Javasolt napirendek: 

 

Indítványok, bejelentések, egyebek 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

jelen van 6 fő. Nagy Katalin képviselő jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes. Javasolja a napirend elfogadását meghívó szerint. A Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadja a javaslatot. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

 

I. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első téma az, hogy Kisköre Városi Önkormányzata, Ecséd Község Önkormányzata, Heréd 

Község Önkormányzata, Heves Város Önkormányzata megalakította a Fejlesztési és 

Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t. Felolvasom szó szerint az előterjesztést. 

 

„Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2007-2013 időszakhoz képest jelentős módosításokat 

tartalmaz a projektek előkészítése és végrehajtása terén a 2014-2020 időszakra vonatkozóan. 

Többek között a közszféra szervezet kedvezményezettek a projektjavaslat kidolgozásához, illetve 

a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díját kizárólag akkor számolhatják 

el, ha ezt a szolgáltatást önkormányzati költségvetési szerv vagy 100 %- ban 

önkormányzati/állami tulajdonú gazdasági társaság látja el. 

 

A feladatellátás megszervezésére vonatkozóan Ecséd Község Önkormányzata, Heréd Község 

Önkormányzata, Heves Város Önkormányzata és Kisköre Város Önkormányzata megalapította 

a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t. 

 

Az új cég a térség Önkormányzatai számára nyitott, akik igény szerint csatlakozhatnak. A 

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társaság fő célja, hogy a területfejlesztési 

elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon az elsősorban őt alkotó 

települések társadalmi, gazdasági növekedéséhez. A társaság feladata a vissza nem térítendő 

hazai és európai uniós források felhasználása során a lehető legtöbb sikeres projektek 

megvalósításához való hozzájárulás a turisztikai beruházások, a településfejlesztés, a 

vállalkozásfejlesztés és a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén pályázatírói, 

projektmenedzsmenti, közbeszerzési feladatok ellátásával és a 2014-2020-as időszakra való 

felkészülés kapcsán a tervezési feladatokban való aktív közreműködés révén. 

 

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat tagként történő belépését a Fejlesztési és 

Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-be. A belépéshez a képviselő testület minősített 

többséggel hozott határozata szükséges. 

 

A Társaság alapítói külön okiratban kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben a 

térségből bármelyik Önkormányzat tagja kíván lenni a Társaságnak, akkor üzletrészeiket 

felosztják és abból 25.000, - Ft névértékű üzletrészt a belépő tagra ruháznak át névértéken, 

melynek eredményeképpen a belépő tag 100.000,- Ft névértékű üzletrésszel fog rendelkezni a 

Társaságban. Megállapodtak továbbá, hogy minden tagnak egy szavazata van, az üzletrész 

nagyságától függetlenül. A Társaság célja, hogy a térségben lévő mind a 38 önkormányzat 

tagja legyen a Társaságnak, egyenként 100.000,- Ft névértékű üzletrésszel és egy szavazati 

joggal. 
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Tagként történő belépés esetén 100.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre 

bocsátása szükséges az Önkormányzat részéről, mellyel megvásárolná a négy alapító tag 

egyenként 25.000, - Ft névértékű üzletrészét üzletrész adásvételi szerződés keretében 

névértéken. Az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat a nem várt bevételek terhére 

biztosítaná, az üzletrész adásvételi szerződések aláírását követően pedig az üzletrészt eladó 

önkormányzatok rendelkezésére kell bocsátani. 

  

A Társaság működési költségeit az érvényben lévő jogszabály alapján a benyújtott 

pályázatoknál kizárólag számára elszámolható projektmanageri díjból kívánja fedezni.  

 

Mellékletként csatolásra került a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. társasági 

szerződése tájékoztatásul.” 

 

A lényeg az, hogy ezentúl csak úgy tudunk pályázni, ha 100% önkormányzati vagy állami 

tulajdonú gazdasági társaság vagy költségvetési szerv látja el a projektmenedzsmenti 

feladatokat. A megalakított Kft. ügyvezetője Kovács Mihály, aki a jelenlegi pályázatokért is 

felel. A felügyelő bizottság tagjai: Gál Erzsébet (Hatvan), Kurucz Anikó (Hatvan), Balázs 

József (Nagyréde). A könyvvizsgáló a Property Audit Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó Kft. 

(1012 Budapest, Pálya utca 9.) A céljuk az, hogy a térségben lévő mind a 38 önkormányzat 

tagja legyen a Társaságnak. 

 

Van- e kérdés, vélemény a felolvasott előterjesztéshez? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Tehát befizetünk 100.000 Ft-ot, ők intézik a pályázatokat és a projektmenedzsmenti díjért 

dolgoznak, így nekünk más költségünk nincs. Én támogatom azt, hogy lépjünk be. 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 

előterjesztését./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, felolvasom a határozati javaslatot. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Van-e kérdés, vélemény a határozati javaslathoz? Amennyiben nincs, aki a kiküldött határozati 

javaslattal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a 100.000 Ft-ot a nem várt bevételek terhére 

biztosítsuk, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

133/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat tagként 

belép a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.–be, olyan módon, hogy 

megvásárolja az alapítók – azaz Ecséd Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, 

Heves Város Önkormányzata és Kisköre Város Önkormányzata – egyenként 25.000,- Ft 

névértékű üzletrészét, melynek eredményeképpen 100.000,- Ft névértékű üzletrésszel fog 
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rendelkezni a Társaságban. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a négy üzletrész 

adásvételi szerződés aláírására.  

 

2.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy az Önkormányzat a négy egyenként 25.000,- Ft 

névértékű üzletrész megvásárlásának fedezetéül mindösszesen 100.000,- Ft összeget a nem várt 

bevételek terhére biztosítja és az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követően az üzletrészt 

eladó önkormányzatok rendelkezésére bocsátja. 

 

3.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat, mint belépő 

tag jóváhagyja a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Kovács 

Mihálynak kinevezését és munkabérét, továbbá határoz arról, hogy az ügyvezető felett az alap 

munkáltatói jogokat a Társaság taggyűlése gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlására pedig kijelöli Heves Város Önkormányzatának – mint alapító tagnak – 

polgármesterét, felhatalmazza továbbá Heves Város Önkormányzatának polgármesterét arra, 

hogy a munkaszerződést az ügyvezetővel megkösse. 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során 

esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással 

érintett tárgykörben önálló döntést hozzon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Szavazati arány: 6 fő igen 0 fő nem 0 fő tartózkodott 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik téma a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület halgazdálkodási jogának átadásával 

kapcsolatos. Dr. Györgyfi Judit elkészítette a haszonbérleti szerződést. Átadom Jegyző úrnak a 

szót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Átnéztem a haszonbérleti szerződés tervezetét, mindent szabályosnak találtam. Részletesen 

vannak szabályozva mind a kötelezettségek, mind a jogok. A szerződésben utalnak a korábbi 

testületi határozatra is, amelyben meg lett határozva az éves bérleti díj. 

 

/Ismereti a haszonbérleti szerződés tartalmát, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy az ismertetett 

haszonbérleti szerződést aláírjam, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

134/2015. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület által felkért ügyvéd által 

készített haszonbérleti szerződést – melyben a petőfibányai belterület 403 hrsz-ú bányató 

önkormányzatot megillető halgazdálkodási jogát kívánják bérbe venni – megismerte, az abban 

foglaltakat elfogadja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvéd által készített és 

ellenjegyzett haszonbérleti szerződést a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület elnökével 

aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést 

bezárta. 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

  jegyzőkönyvvezető     


