
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület 
Szám: 287-4/2017. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27.-én tartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal  
 
Jelen vannak:  
 Szebeni Endre polgármester 
 dr. Kárpát György Artúrné alpolgármester 
 Bacsóné Ignácz Katalin képviselő 
 Kovács Barnabás képviselő  
 Porempovics Mihály Miklós képviselő 
 Petercsák Vince képviselő 
 Szuetta István Józsefné képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Simon József Já-

nos a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacsóné Lukács Katalin a Szlovák Nemzetiségi Ön-

kormányzat elnöke 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző 

 

Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a meg-

választott 6 fő képviselőből 6 fő és a polgármester jelen van.  

 

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Porempovics Mihály Miklós és Kovács Barnabás képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Makó Edinát. 
 
Szebeni Endre: Elmondja, hogy közeleg a járda felújításra benyújtandó pályázat határideje. A Képviselő-
testület által meghatározott műszaki változtatásokat a tervezővel elvégeztették, ami többek között azt 
jelenti, hogy aszfalt helyett térkő burkolattal kerülnek majd a járdaszakaszok felújításra. Ennek megfele-
lően a költségvetésben is változtatás történt. Kéri a Képviselő-testületet a határozat elfogadására. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
35/2017. (IV.27.) számú határozata 

a Pálháza, Dózsa György út járda felújítás, pályázat benyújtásáról 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pálháza Város Önkormányzata, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért fele-

lős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet II.2. pont c) pontja alapján, pályázatot nyújt be, Pálháza, Dózsa György úton lévő 

járda felújítására. 

A tervezett beruházás összköltsége bruttó 19 919 604.- Ft, melyhez az alábbi költségeket tartalmazza: 

Kivitelezési költség: 18 971 104.- Ft 



Műszaki ellenőrzés: 948 500.- Ft 

Fenti összköltséghez Pálháza Város Önkormányzata (75%-nak megfelelő) 14 939 703. - Ft vissza nem 

térítendő támogatást igényel és ehhez (25%-nak megfelelő) 4 979 901. - Ft saját forrást biztosít szám-

lapénz formájában.  

 

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a pályázat elkészítésével, illetve benyújtásá-

val. 

Ezzel egyidejűleg a 31/2017. (III.27.) számú határozatát visszavonja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2017. május 2. 

 
Szebeni Endre: Ismerteti az Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása alapjára benyújtandó pályázatot. 
Elmondja, hogy a támogatásra konzorcium keretében kívánnak pályázni Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzatával. Kéri a pályázat benyújtásának támogatását.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

36/2017. (IV.27.) számú határozata 
az EFOP-3.7.3-16 számú Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása alapjára történő pályázat 

benyújtásáról, valamint konzorciumi szerződés aláírásáról 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pálháza Város Önkormányzata –mint konzorciumvezető- és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata –

mint konzorciumi tag- pályázatot kíván benyújtani az EFOP-3.7.3-16 Egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása alapjára. A pályázott program sikeres és hatékony megvalósítása érdekében, kon-

zorciumot hoznak létre. Konzorcium vezetőnek Pálháza Város Önkormányzatát választják. A projektben 

vállalt feladatokat és azokhoz igényelni kívánt támogatási összeget és biztosítandó önerőt, a konzorciumi 

szerződésben szabályozzák. 

 

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a konzorciumi szerződés előkészítésével és 

aláírásával. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. május 29. 

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a piac infrastrukturális fejlesztésére, mely-

nek keretében a piactér felújítására kerülne sor, továbbá árusító faházakat vásárolnának. Kéri a pályázat 

benyújtásának támogatását.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

37/2017. (IV.27.) számú határozata 
pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú a „A vidéki térségek kisméretű infra-

struktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” megjelent felhívásra 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pálháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámmal és „Piactér re-

konstrukció” címmel, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fej-



lesztésére” megjelent felhívás „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köz-

étkeztetés fejlesztése” alapjára. A pályázat keretében a Térségi Piac (Pálháza, hrsz: 9/4) infrastrukturális 

fejlesztése valósul meg. 

 

A projekt bruttó összköltségéhez az önkormányzat 85% vissza nem térítendő támogatást igényel, mely-

hez 15% saját forrást biztosít.  

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. június 22. 

 

Szebeni Endre: Elmondja, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a Magyar Köztársaság 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti a települési önkormányzatok 

rendkívüli támogatására. Kéri a Képviselő-testület támogatását a támogatási igény benyújtásához.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

38/2017. (IV.27.) számú határozata 
a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közös feladatellá-

tásához kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek finanszírozására a Magyar Köztársaság 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti a települési önkormányzatok 

rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgató-

ságához.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Szebeni Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Szebeni Endre  Csató Szabolcs  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Porempovics Mihály Miklós Kovács Barnabás  
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


