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Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület 
 
Szám: 287-8/2017. 

Jegyzőkönyv 

 
Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 4.-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 
 Szuetta István Józsefné képviselő 
 Petercsák Vince képviselő 
 
 Csató Szabolcs jegyző 
 dr. Timár Bernadett aljegyző 
 
 Makó Edina jegyzőkönyv-vezető 
 
Távol maradt: 
 Porempovics Mihály Miklós képviselő 
 Kovács Barnabás képviselő 
 
 
Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a megválasz-
tott 6 fő képviselőből 4 fő és a polgármester jelen van. 
 
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bacsóné 
Ignácz Katalin és Szuetta István Józsefné képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Makó Edinát. 
 
 
Szebeni Endre: Elmondja, hogy megjelent az önkormányzat intézményeinek energetikai korszerűsítésére kiírt 
pályázati felhívás. Miután az önkormányzat tulajdonában lévő épületekre jelentősen ráfér a korszerűsítés java-
solja, hogy az önkormányzat nyújtson be támogatási igényt. Ezzel kapcsolatosan az előzetes felméréseket elvé-
geztették, mely alapján a pályázatban a Dózsa Gy. u. 39. szám alatti épület teljes korszerűsítése, illetve az Inku-
bátor Ház (Malom köz 1. szám) napelemekkel történő ellátása valósítható meg. Ugyanakkor a pályázat benyúj-
tásához szükséges, hogy az önkormányzat konkrét tervdokumentációval rendelkezzen, ezért javasolja, hogy a 
következő tervező cégektől kérjenek ajánlatot: Abaújterv Bt, Kvadratúra Kft, REProjekt Építész Iroda Kft. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2017.(VIII.04.) számú határozata 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16 kódszámú pályá-
zati felhívás tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési tevékenység ellátására árajánlat kéréséről 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat keretében benyújtandó „Ön-
kormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás 
tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési tevékenység ellátására árajánlatot kér az alábbi szervezetektől: 
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1. ABAÚJTERV Bt. Mérnöki Betéti Társaság 3800 Szikszó, Móra F. u. 66. 
2. KVADRATÚRA Építész Iroda Kft 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 12. 
3. REProjekt Építész Iroda Kft 1139 Budapest, Röppentyű u. 73.B. lház FK.3. 
 
Az árajánlatok beadási határideje: 2017. augusztus 10. 1200 
 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatkérések megküldésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy pályázati felhívás jelent meg „Helyi identitás és kohézió erősítése” címen a 
Területi Operatív Program keretében. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a Hegyközi települések konzorci-
umba tömörülve nyújtsák be támogatási igényüket, melynek keretében 3 éven keresztül a helyi identitást erősítő 
programokat, rendezvényeket, tanulmányokat stb. lehet megvalósítani a térségben. A pályázattal kapcsolatosan 
augusztus 8.-án lesz megtartva a polgármesteri egyeztetés, melynek alkalmával várhatóan létrejön a konzorcium. 
A pályázat 100%-os állami támogatással valósul meg, a konkrét elképzelések a konzorciumi megállapodás lét-
rejöttét követően kerül kidolgozásra. Javasolja, hogy Pálháza csatlakozzon a létrejövő konzorciumhoz. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2017.(VIII.04.) számú határozata 

a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című TOP-5.3.1-16 számon kiírt pályázat benyújtása cél-
jából létrejövő konzorcium támogatásáról és tagságáról 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja és tagja kíván lenni a 
„Helyi identitás és kohézió erősítése” című TOP-5.3.1-16 számon kiírt pályázat benyújtása céljából 
létrejövő konzorciumnak.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 15. 

 
 
dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy a pályázati felhívást végig tanulmányozva látta, hogy lehetőség van 
a pályázat keretén belül helyi értéktárak létrehozására és működtetésére. Miután Pálházán már korábban is cél-
szerűnek tartotta helyi értéktár bizottság felállítását, ezért javasolja, hogy a következő testületi ülésre kerüljön 
napirendre ezen bizottság felállítása. 
 
Szebeni Endre: Elmondja, hogy ismételten lehetőség van a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást igényelni. Javasolja a pályázat benyújtásának támogatását, vala-
mint az önerő megfizetésének vállalását. Az igényelhető tűzifa kiosztásával a rászoruló pálházai lakosok része-
sülhetnek támogatásban. 
 
Bacsóné Ignácz Katalin: Támogatja az igény benyújtását, mivel vannak olyan lakosok, akiknek nagyon nagy 
segítséget jelent a támogatás. 
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A Képviselő-testület 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2017.(VIII.04.) számú határozata 

a szociális célú tűzifapályázathoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális célú tűzifapályázat-
hoz kapcsolódó támogatásra igényt kíván benyújtani, 106 m3 keménylombos tűzifa vonatkozásában. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázati önerőt 106.000,- Ft+ÁFA összegben a saját költségvetése 
terhére biztosítja. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 25. 

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

K.m.f. 
 
 
 Szebeni Endre Csató Szabolcs 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Bacsóné Ignácz Katalin Szuetta István Józsefné 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


