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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. november  03-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

255/2011.(XI.03.) Döntés a Sport és rekreációs pályázat önerejéről 

256/2011.(XI.03.) Petőfibánya Települési Esélyegyenlőségi Programjának 

elkészítéséről szóló döntés 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Petőfibánya, 2011.november 03. 

 

 

 

 

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 2011. november 

03-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

  

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 

Köszönti a jelenlévő képviselőket a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 

 

A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 fő. 

Ambrus Zoltán és Ruzsom Lajos képviselők nem jelentek meg, Ruzsom Lajos telefonon 

jelezte, hogy nem tud részt venni, Ambrus Zoltán nem jelezte távolmaradásának okát. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Képviselő urat kétféleképpen is tájékoztattam az ülésről, nem jelzett vissza. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülés tárgya a következő: 

november 15-i határidővel lehet beadni a Leader IV-es tengely pályázatokat. Kettőről már 

döntöttünk. Egyik a kis értékű kiadványpályázat, a másik pedig a rendezvény, ami 

kettőmilliós. Van viszont egy harmadik is, amiről már beszéltünk, hogy fel kellene újítani a 

Sportnak a fürdő és a középső részét, arra 15 millió Ft-ra nyújtanánk be pályázatot. A pályázat 

önereje az Önkormányzatoknál az Áfa. Erről kellene dönteni, hogy amennyiben a pályázatot 

megnyerjük, akkor az Áfá-val, mint önerővel az Önkormányzat hozzájárul a pályázathoz. 

Nem nevesítettük az önerőt a határozatban, mert ha felemelik az Áfá-t 27%-ra, nem kell 

módosítani. 

Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

 

/A Polgármester felolvassa az előterjesztést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon! 
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Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

255/2011. (XI. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett „Petőfibánya 

belterületén lévő erősen leromlott műszaki állagú elhanyagolt, több funkciót 

ellátó sportszertár mai korszerű követelményeknek megfelelő felújítása, 

épületgépészet korszerűsítése” tárgyban a LEADER támogatási programban 

meghirdetett, a Zagyvaság LEADER Helyi Akciócsoport „Sport és rekreációs 

tevékenységek végzéséhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek 

megteremtése, meglévő elemek fejlesztésének támogatása, eszközök 

beszerzése” célterületére az elnyerhető nettó 15.000.000 Ft összegre pályázatot 

nyújt be. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, az 

elnyert pályázati összeg általános forgalmi adó összegére a fedezetet 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:   pályázat beadására értelem szerint 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik szintén ehhez hasonlóan sürgős. Esélyegyenlőségi tervet kell az Önkormányzatoknak 

készíteni, ezeket kétévente felül kell vizsgálni, mert egyébként nem érvényesek. Nekünk a 

közoktatással kapcsolatban volt már esélyegyenlőségi tervünk, amely 2009-ben volt legutóbb 

felülvizsgálva. Most a Kistérségnek is kell csináltatnia és az önkormányzatoknak is, mert ezek 

után, ha pályázni akarunk valamire, esélyegyenlőségi tervek nélkül nem pályázhatunk. A 

Kistérség kért árajánlatokat esélyegyenlőségi terv készítésére úgy, hogy a Kistérségnek is kell 

egy esélyegyenlőségi terv külön, meg az önkormányzatoknak is külön-külön.  

Két ajánlatot kapott a Kistérség. Az egyikben összesen 4.390 eFt+Áfa összeget írt az 

árajánlattevő a Kistérségre és az önkormányzatokra vonatkozóan. A Kistérségben elég 

magasnak tartották az ajánlatot. A másik árajánlat ennél korrektebb, amelyet a Kistérség 

elnöke még le is alkudott. Ez az esélyegyenlőségi terv 5 évre szól, az összege pedig 2.250 eFt-

ról szól, ebből a Kistérségre vonatkozik 980 eFt, a 13 településre pedig együttesen 1.270 eFt, 

de úgy, hogy egyébként csomagárban készíti a cég, azaz ha a Kistérség együtt megrendeli az 

mindkettőt, akkor a bruttó vállalási árból elengedi az összeg 50%-át. Az árajánlatban ki van 

mutatva, hogy a miénket 180 eFt-ért készítené, és ha a Kistérség rendeli meg, akkor csak 90 

eFt lenne. Erről kellene tehát most dönteni. Ezt a cég elkészíti, és lesz egy hatályos 

esélyegyenlőségi tervünk. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ami nekünk is kell a pályázatokhoz. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Annyit szeretnék hozzátenni tájékoztatásul, hogy a korábbi óvodapályázathoz már kért a 

közreműködő szervezet aktualizált esélyegyenlőségi tervet, úgyhogy én tavaly felvettem a 



 508 

kapcsolatot egy gyöngyösi esélyegyenlőségi szakértővel, aki ugyanezt 200 eFt-ért vállalta 

volna. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Itt is 180 eFt lett volna, úgyhogy ez egy nagyon kedvező, mert ahogy lealkudták, úgy lett 90 

eFt, ami elfogadható ár. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mindenki benne van az önkormányzatok részéről? Változik az ár, ha valamelyik település 

nemmel szavaz? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem fog nemmel szavazni senki. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ez biztos! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Annyira lényegesen nem változik az összeg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem. 

Felolvasnám a határozati javaslatot. 

 

/A Polgármester felolvassa az előterjesztést./ 

 

 

256/2011. (XI. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás részére adott 

árajánlatokat Petőfibánya község Települési Esélyegyenlőségi Programjának 

elkészítésére vonatkozóan és úgy döntött, hogy a két ajánlatból az Edify 

Tanácsadó Iroda árajánlatát fogadja el. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az Edify Tanácsadó Irodát bízza meg Petőfibánya Község 5 

évre szóló Települési Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével bruttó 

90.000,- Ft összegben. 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízáshoz szükséges összeget 

a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:   szerződés aláírására értelem szerint 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valami kérdés, további javaslat? 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját, és a nyílt ülést 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva              Dr. Gyirán Viktor  

         Polgármester              jegyző  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Kadlót Zsuzsanna     

                                        jegyzőkönyvvezető 

 


