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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. augusztus 27-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

80/2019.(VIII.27.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

81/2019.(VIII.27.) HVB tagok megválasztása 

82/2019.(VIII.27.) Pályázati támogatás összegének megelőlegezése a PKTK részére 

 

Petőfibánya, 2019. augusztus 27. 

 

 

 

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 2019. augusztus  

27-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 

Nagy Katalin 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 

Javasolt napirendek: 

1) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

2) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

3) Egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 

fő, tehát a testület határozatképes. Ruzsom Lajos jelezte, hogy nem tud jönni. Megállapítom, 

hogy szavazatképesek vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I.NAPIREND 

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megjelent a pályázati kiírás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, hétfő a benyújtási 

határidő. A pályázathoz 10% önerő szükséges, amit akkor is el kell költenünk, ha nem nyerünk 

akkora összeget, mint amire pályáztunk. A kérdés az, hogy pályázzunk-e? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A Művelődési házban a belső lábazat, a faborítások nagyon rossz állapotban vannak, azokat 

mindenképp fel kellene újítani, illetve a színpad elejét is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A belső munkák olyan 700.000 Ft-ba kerülnének. Azt javaslom, hogy pályázzunk 1 millió 

forintra. 

 

Tomecz László, képviselő 

És mennyi a maximum összeg, amire pályázni lehet? 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Ha 100.000 Ft az önrész, akkor 1 millió forint. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, de ha csak 500.000 Ft-ot nyerünk, a 100.000 Ft önrészt akkor is fel kell használni. Van 

még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk! Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki egyetért azzal, hogy a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnevezésű 

pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot a testület bruttó 1.000.000 Ft összegben, a Művelődési 

ház belső felújítására. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

80/2019.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az emberi 

erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben 

meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

melléklet II. 4. a) pont szerinti „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnevezésű 

pályázati kiírásra pályázatot nyújt be bruttó 1.000.000 Ft összegben az alábbi célokra: 

 

- a Művelődési ház belső felújítása, festése. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz bruttó 100.000 Ft 

önerőt biztosít 2019. évi költségvetésében a tartalék terhére, illetve a 2020. évi 

költségvetésében. 

 

A pályázattal érintett intézmény neve, címe:  
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Művelődési ház, Petőfibánya 

3023 Petőfibánya, Bánya u. 3. 302. hrsz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye 

meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  szeptember 9. 

 

II.NAPIREND 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A helyi választási bizottság tagjaira a jegyzőnek javaslatot kell tennie a Képviselő-testület felé. 

Székely Ernőnét, Fáczánné Dobrocsi Juliannát és Valkó Ferencnét javaslom bizottsági tagnak, 

póttagnak pedig Sulyok Zoltánnét és Mákosné Ludvig Máriát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a HVB 

tagjainak jegyzékét.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

81/2019.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019.(VII.29.) IM rendelet 3. §-a alapján - a jegyző indítványára – a Helyi 

Választási Bizottság tagjának választja meg: 

  

A HVB összetétele a következőképpen alakul: 

Székely Ernőné    Petőfibánya, Apci út 13. 

Fáczánné Dobrocsi Julianna   Petőfibánya, Fenyőfa u. 48.  

  Valkó Ferencné    Petőfibánya, Ifjúság u. 10. 

 

póttagjai             

Mákosné Ludvig Mária  Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 7. III/2.  

Sulyok Zoltánné   Petőfibánya, Tárna u. 1. II/3. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megválasztott 

választási bizottsági tagokat értesítsék, és az eskütételéről gondoskodjanak. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint                                   

 

 

III.NAPIREND 

Egyebek 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyebekhez még van egy témám. A jubileumi Kopaszhegy-aljai Vigadalmat a PKTK 

bonyolítja le a Leader pályázat miatt. Mivel ez a pályázat utólagos finanszírozású, ezért azt 

javaslom, hogy a Leader pályázat keretein belül megnyert összeget utalja el az Önkormányzat 

a PKTK részére, amikor pedig megérkezik a pályázati pénz, ők visszautalják azt az 

Önkormányzatnak. Ugyanez vonatkozik a napvitorlára is. Ezt mind természetesen 

megállapodás kötésével. Ugyanúgy járnánk el, mint a Petőfibányáért Egyesület esetében. Van 

valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2019.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 

tájékoztatását, miszerint a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítványt a Zagyvaság 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület pályázati kiírásain támogatásra alkalmasnak 

minősítették.  

 

A VP6-19.2.1.-98-4-17 kódszámú – Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények, képzések 

lebonyolítása, kiadványok készítése című pályázaton elnyert projekt teljes költsége összesen: 

bruttó 2.099.179 Ft; ezen felül a Közalapítvány pályázatot nyújtott be a szabadtéri színpad 

előtti tér területére tervezett napvitorla kialakítására, mely projekt teljes költsége összesen: 

bruttó 3.474.290 Ft. 

Mivel mindkét pályázat utófinanszírozású, ezért Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete mindkét pályázat esetében megelőlegezi a pályázati összeget, melyet a 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány az elszámolást követően Petőfibánya 

Községi Önkormányzat számlájára visszautal. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét, hogy kössön megállapodást a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvánnyal, a megelőlegezett pályázati összeget pedig utalja át a Közalapítvány 

számlájára. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést 

bezárom.  

  

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


