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J e g y z ő k ö n y v
Készült: Petőfibánya  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010.  december 

15-én megtartott soros nyílt üléséről.

Jelenlévő képviselők:

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Ambrus Zoltán
Mizser László
Nagy Katalin
Papp Tamás
Ruzsom Lajos

Tanácskozási joggal résztvevők:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Simonkovics Istvánné, szociális ügyintéző
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos
Martinkovics Sándorné, óvodavezető
Takács Péter, műszakis ügyintéző

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Köszönti a jelenlévőket.
A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Köszönti,  és bemutatja a vendégeket, Mácsik Évát a  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás  munkaszervezeti  vezetőjét,  Hargitai  Katalint  a  Zagyvaság  Vidékfejlesztési 
Közhasznú  Egyesület  vezetőjét  és  az  A.S.A.  Magyarország  Kft.  képviseletében  Seprenyi 
Andreát és Kakuk Imrét, illetve Takács Péter műszakis ügyintézőt. 

Kéri, hogy a zárt ülés előtt a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat módosítsák azzal, 
hogy az első napirend előtt Mácsik Éva és Hargitai Katalin meghívott n vendégek mutassák 
be röviden szervezetüket és annak munkáját.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

/A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal elfogadta./
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I. NAPIREND

HATVAN KÖRZETE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Mácsik Éva, vendég, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás
Bemutatja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás feladatait, felépítését, céljait.
Kötelező ellátandó feladataikat ismerteti, elmondja, hogyan bővítik a feladatköröket, amiket a 
13 település együtt végez. Közoktatási feladatok: pl. pedagógiai szakszolgálati feladatokat lát 
el: logopédia, továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadást működtet. Szociális alapellátás: 3 
db intézmény fenntartó  társulási  formában  látja  el  a  családsegítést,  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtást, házi segítségnyújtás szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 
beszél, amit ettől az évtől csak pályázatok útján lehet finanszírozni, ez Lőrinci gesztorságával 
üzemel.  Ezen  feladatok  jelentőségéről  beszél.  A  családsegítés  és  házi  segítségnyújtás, 
tekintetében Petőfibánya  még nem csatlakozott,  ezért  kéri  a Képviselő- testületet  vizsgálja 
meg a kérdést, a 2011. évi költségvetésben. Előadását a belső ellenőrzési feladatról folytatja, 
ami  kötelezően  ellátandó  feladat.  A  kistérség  3  részterületre  bontva  belső  ellenőrzési 
feladatokat működtet. Jelenleg Petőfibánya ellenőrzését a Vincent Auditor Kft. látja el.

Kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Megköszöni a tájékoztatást.

Ruzsom Lajos, képviselő,
A családsegítő kiegészítő normatívával mit nyerhetünk, ha csatlakozunk?

Mácsik Éva, vendég, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás
Ha Önök úgy döntenek, hogy csatlakozik a település, akkor úgy gondolom, hogy Lőrinci van 
a  legközelebb,  mint  gesztor,  egyébként  ilyenkor  hatékonysági  vizsgálatot  végzünk.  Illetve 
számításokat tudunk végezni, hogy mennyi normatívát tudunk lehívni. Példát mond: szociális 
gondozót  a  gesztor  önkormányzat  fizeti  és  alkalmazza,  viszont  a  feladatot  a  helyi 
önkormányzattól kapja változatlanul.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Köszöni a választ.
Kérdés, javaslat?

/Mivel senkinek nincs kérdése, javaslata, áttér a II. napirendi pontra/
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II. NAPIREND

ZAGYVASÁG VIDÉKFEJELSZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

Hargitai Katalin, vendég, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
Köszöni a szót. Bemutatja a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületet, és azt hogy, 
hogyan kapcsolódik a kistérséghez, milyen módon történik az uniós források felhasználása 
ebben a programban. Ezt követően elmondja az egyesület létrejöttének történetét. Megemlíti, 
hogy 800 millió  Ft pályázható  forrása volt  a Leader  közösségnek.  Eddig Petőfibánya  egy 
pályázatot adott be (Művelődési Ház felújítás), az első körben, a hármas tengelyben, amely 
összege  20.354.905  Ft.  A  második  körben  Petőfibánya  nem  vett  részt  (nem  csak 
önkormányzatok pályázhatnak, bárki pályázhat, aki arra jogosult)
Elmondja,  hogy,  szinte  minden  település  pályázott  rendezvényekre,  illetve  azt  hogy,  új 
eljárást  készítenek a  szabályozásra.  Beszámolóját  pályázatok  kiírásáról  folytatja.  Elmeséli, 
hogy volt egy kis bizonytalanság a programmal kapcsolatban, de mindenkit megnyugtatott, 
hogy a Leader program apró változtatásokkal tovább működik és továbbra is két - a 3-4 - 
tengelyben lehet pályázni

Kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Az iskolai és óvodai alapítványunk pályázata be van adva, mi lesz ennek a sorsa?

Hargitai Katalin, vendég, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Ha befogadó nyilatkozat van, akkor, el van fogadva a pályázat.  Szerintem a válasz január 
körül várható.

Mácsik Éva, vendég, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
Lehet, hogy február.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Akkor  reménykedjünk,  hogy  hamarosan  nyerünk  a  pályázaton  és  megkapjuk  a  pályázott 
összeget, amit már az önkormányzat megelőlegezett az alapítványnak.

Ruzsom Lajos, képviselő,
Az előzőekben említette, hogy 800 millió Ft lehívható pályázati pénz áll rendelkezésre. Ha jól 
értettem, ennek az összegnek a fele még lehívató?

Hargitai Katalin, vendég, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Igen, jól értette. Most tartunk a program közepén, mivel ez 2007–2013 között él. Lehetőleg a 
gyors  lefutású,  életminőséget  javító  pályázatokra  kellene  koncentrálni,  pl.  gyereknap, 
buszmegálló  felújítás.  A  3.  tengelyben  lehet  pályázni  az  önkormányzatoknak  és 
vállalkozóknak is.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Beszámol arról, hogy kistérségi ülésen volt a mai napon. Az ülés egyik témája az volt, hogy a 
kistérség, gyűjtse össze mire szeretne pályázni.
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Hargitai Katalin, vendég, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület,
Vidékfejlesztési stratégiáról beszél, véleménye szerint, kistérségi szinten össze kellene fogni, 
együtt kell egy vidékfejlesztési stratégiát létrehozni.

Mácsik Éva, vendég, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás, 
Az kistérségen belüli egyezség lehetőségeit, előnyeit ecseteli a Képviselő-testületnek.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Megköszöni a bemutatkozást. Elköszön a vendégektől.
Ezt követően zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva Dr. Gyirán Viktor
Polgármester Jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül:
Pollákné Vanicsek Judit
Jegyzőkönyvvezető
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