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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

52/2014.(VI.24.) A „KEOP-2014-4.10.0/F pályázat elfogadása  

53/2014.(VI.24.) Kuratórium aláírási jog javaslat elfogadása 

54/2014.(VI.24.) A PKTK Kuratórium tag delegálásra tett javaslat elfogadása 

55/2014.(VI.24.) Heves Megyei Hírlap ajánlat elfogadása 

Rendelet száma Tárgy 

  

 

Petőfibánya, 2014. június 24. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ruzsom Lajos 

  Mizser László 

   

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Egyebek 

 

I. NAPIREND 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 4 fő, Papp 

Tamás képviselő jelezte távollétét, Ambrús Zoltán képviselőtől és Nagy Katalin képviselőtől nem 

kaptunk értesítést. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  
 

Az értesítést megkaptátok. Jegyző úr korábban, még a rendes ülésre kiküldte az előterjesztést, akkor 

átbeszéltük, most viszont eljött a pályázatíró cég képviselője, aki többet tud nekünk mondani. 

Köszöntöm Juhász Bálint urat. Juhász Bálint urat azért hívtam meg, hogy tájékoztasson bennünket a 

részletekről. A múltkori testületi ülésen is szó volt az Energetikai pályázatról. Félreinformáltak, 

ugyanis még nem írták ki a pályázatot, de várhatóan július 2-a a beadási határidő. Juhász Bálint a 

múltkor küldött nekem ajánlatokat, de nem volt egyértelmű számomra. Legyünk őszinték, tavaly 

februárban adtuk be a pályázatot, szerintem abból már nem lesz semmi. Ez a pályázat 100%-os 

támogatottságú. Beszéljük meg, hogy esetleg mennyit kell még hozzátenni, mit kell még tennünk 

ahhoz, hogy a most esetlegesen beadásra kerülő pályázat beadható legyen. Átadom a szót Bálintnak. 
 

Juhász Bálint, pályázatíró 

Köszönöm szépen. Az előző pályázattal kapcsolatban adnék tájékoztatást. Nehéz bármit mondani. 

Amikor az beadásra került, akkor az eredeti forráskeretet növelték folyamatosan hónapokon keresztül. 

Már hirdettek nyerteseket. Február óta csönd van. Személy szerint azt gondolom, hogy ezek a 

pályázatok, azért vannak talonba, mert tartalékban tartják. Ha az ország nem tudja lekötni a 

forrásokat, akkor ezeket elő lehet venni. Ez a pályázat társadalmi vitán volt. Azt jelenti, hogy egy 

feltétel van, amiből ki lehet indulni, de nem biztos, hogy ez lesz a végleges kiírás. Fontos információk 

nincsenek még a birtokunkban. A lényeg, hogy ugyanarra lehet pályázni, csak ki kell egészíteni 

napkollektorral, napelemmel, perlet- vagy egyéb megújuló energia kazánnal. Ezt vagy villamos 
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energia termelésére vagy melegvíz-termelésre kell használni. Fontos különbség, hogy ez 100%-ban 

támogatott. Nem tudjuk ugyanazt a pályázatot beadni, mert ki kell egészíteni, ezért van újra 

előkészítési költség. Különbség a tervezési szinten van. A napelem miatt kapcsolási rajzok, továbbá 

villámvédelmi terv kell. Ennél a pályázatnál be kell adni egy árazatlan tervet is, ami az előzőnél nem 

kellett. Amikor a pályázat megjelenik, majd akkor teszik közzé, hogy mire van szükség. Most nem 

tudom megmondani, hogy milyen terveket kérnek. Én újra számoltatnám, hogy a pontrendszerben 

javuljanak az elért pontok. A pályázatírás az, ami fix, az 100.000 Ft. A 60 pontból úgy gondolom, 

hogy 25-30 pontot tud elérni az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy mindenképp megvárnám, amíg 

kiírják a pályázatot. A 0-ról induló önkormányzatok esélytelenek. Elő van készítve a pályázat, meg 

van a reális esély, hogy Önök nyerjenek. Ha minden jól sikerül és kiírják, akkor érdemes átgondolni. 

Durván nettó 1,5 milliót kellene hozzátenni. 
 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Most feltételesen arról kell dönteni, hogy ha kiírásra kerül, akkor megíratjuk ezt a pályázatot. 
 

Juhász Bálint, pályázatíró 

Szerintem, arról kell dönteni, hogy ha kiírják ezt a pályázatot, akkor legyen a testületnek 

állásfoglalása.  
 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A feltételes közbeszerzést le lehetne futtatni? 
 

Juhász Bálint, pályázatíró 

Igen, de azt sem tudom, hogy ez mi. Megkérdezem. Az egyéb dolgokra meg lehet kötni a 

szerződéseket. Arra 10 pontot tudunk kapni. Azzal, hogy nincsenek hátrányos helyzetben, 10 pontot 

veszítenek. 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Gyakorlatilag 1.968.000 Ft + áfa a plusz költség, amit, ha nyerünk vissza lehet igényelni.  
 

Juhász Bálint, pályázatíró 

Igen, csak a 100 e Ft-ot nem lehet. 
 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Meg a 15%. A különbséget mondom a 85% és a 100% nem önrész között. 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Arról kell dönteni, hogy amennyiben kiírják, akkor pályázunk vagy sem. 
 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Két dologról beszélt a pályázatírás során. Az egyik a napelem, a másik a napkollektor. Mindkettő nem 

működik? A végén már csak a napelemről esett szó. 
 

Juhász Bálint, pályázatíró 

Működik. Nincs előírás. 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki támogatja, hogy ilyen feltételekkel pályázzunk, akkor azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 
 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

52/2014.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a „KEOP-2014-4.10.0/F - 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 

címmel társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati kiírás tervezetét, és úgy 

döntött, hogy amennyiben a pályázat kiírásra kerül a tervezetben 

meghatározott feltételekkel, akkor pályázatot kíván benyújtani. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A PKTK Kuratórium tagjai közül Martinkovics Sándornét választotta meg az Alapítvány jegyzésére. 

Ezt a testületnek jóvá kell hagyni. Ezt kell megszavazni. 
 

Aki egyetért, akkor azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

53/2014.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület – mint alapító – a Petőfibányai Kulturális és 

Testnevelési Közalapítvány (PKTK) Kuratóriuma tagjai közül Martinkovics 

Sándorné Petőfibánya, Hegyalja út 17. szám alatti lakost jelöli, hogy mint 

aláíró, jegyezhesse az alapítványt.  

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a Kulturális és 

Testnevelési Közalapítvány (PKTK) Kuratóriuma Elnökét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik, hogy Ficsor Miklósné, Judit helyére tagnak Székelyné Szécsy Juditot jelöli és 

delegálja. A továbbiakban Ő fog itt dolgozni az Alapítványnál, mint titkár.  
 

Aki egyetért, akkor azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

54/2014.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület – mint alapító – a Petőfibányai Kulturális és 

Testnevelési Közalapítvány (PKTK) Kuratóriuma tagjának Székelyné 

Szécsy Judit, Petőfibánya, Szabadság út 15. szám alatti lakost jelöli, 

delegálja az elhunyt kuratóriumi tag, Ficsór Miklósné helyére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a Kulturális és 

Testnevelési Közalapítvány (PKTK) Kuratóriuma Elnökét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy a Heves Megyei Hírlapban az előző ciklus végén 

megjelent egy cikk azokról az önkormányzatokról, akik ezt igényelték. Utána kaptunk 4 db 
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könyvet. Most megint megkerestek bennünket.  A megjelenés napján minden állampolgár plusz 

példányt kap.  
 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ennek úgy lenne érelme, ha minden település beszállna. 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vélemény? 
 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A ciklusról szóló tájékoztatókat lehet beletenni. 
 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha megcsináljuk most is és esetleg az utánunk következők is, az mutat egy folyamatot, ezt ne 

szakítsuk meg. 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szerintetek? 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Hírlap ajánlatát elfogadjuk, akkor azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

55/2014.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Heves Megyei Hírlap ajánlatát, és úgy 

döntött, hogy kéri a település Heves Megyei Hírlapban történő 

megjelentetését. Az újságban megjelenő egy oldal ára 80.000 Ft +áfa, mely 

összeget a tartalék terhére fizetünk ki.  

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További hozzászólás? Vélemény? 
 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az 

ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Nagyné Miczki Enikő 

   Jegyzőkönyvvezető 


