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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült  

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     
• Jegyzőkönyv 
• Jelenléti ív 
• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
147/2010.(XI.18.) TIOP pályázat nyerteséről szóló döntés 
148/2010.(XI.18.) Szándéknyilatkozat a Magyar Fejlesztési Bank általi megkeresésre 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rendelet száma Tárgy 
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Petőfibánya, 2010. november 30. 
 
 
 
 
 
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 2010. november 
18-án megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Jelenlévő képviselők: 

 

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

 
Tanácskozási joggal résztvevők: 
  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
 Takács Péter, műszaki ügyintéző 
 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
 
Köszönti a jelenlévőket. 
Külön köszönti Takács Péter műszaki ügyintéző kollégát. 
A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő,  
Ambrus Zoltán jelezte távolmaradását. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes 
 
 
Napirend: javasolja a meghívó szerinti napirendet azzal a kiegészítéssel, hogy a meghívó 
kiküldését követően beérkezett ügyeket is szükséges megtárgyalni. 
Kérdés? 
Javaslat? 
 
Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
 
(Ezt követően a  Képviselő-testület jelenlévő 6  tagja 6  igen szavazattal az elhangzott 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.) 
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I. Napirend 
 

A ”Petőfibányai Petőfi Sándor Általános Iskola Informatikai Infrastrukt úra  
            Fejlesztése” „tárgyában indított - közbeszerzési értékhatár alatti - egyszerű, 

közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása 
 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Köszönti a megjelenteket. Napirendi pontban a ”Petőfibányai Petőfi Sándor Általános Iskola 
Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése” „tárgyában indított - közbeszerzési értékhatár alatti - 
egyszerű, közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztását javasolja megtárgyalni. 
Röviden ismerteti a TIOP-1.1.1. /1-2008-0651 pályázatot. Átadja a szót Ruzsom Lajos 
közbeszerzési bizottság elnökének aki ismerteti a délelőtti bontást és annak eredményét. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő  
Elmondja: három ajánlat érkezett.  
Az egyszerű meghívásos pályázatra 3 ajánlattételi dokumentáció érkezett: 
INFORNAX Szövetkezet (8200 Veszprém, József Attila u. 9.) 
Albacomp Zrt. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) 
Professionál Computer Kft (3100 Salgótarján, Kővár út. 1.) 
A közbeszerzési pályázati kiírás szerint a legalacsonyabb értékű beszerzés nyeri el. 
Időrendi sorrendben bontották az ajánlatokat.  
Az elsőajánlat INFORNAX Szövetkezet. 6. 814. 000 Ft,- azaz hatmillió-
nyolcszáztizennégyezer Ft,nettó összegű. 
A második ajánlat Albacomp Rt Rendszerintegrációs Kft 6. 858. 000 Ft,- azaz hatmillió-
nyolcszázötvennyolcezer Ft nettó összegű 
A harmadik ajánlat PROFESSIONÁL Computer Kft 6.779.000 Ft,- azaz hatmillió-
hétszázhetvenkilencezer Ft nettó összegű. 

 
Csak a Professional Computer Kft képviselője volt jelen, a másik két pályázót nem képviselte 
senki. 
A közbeszerzési bizottság megállapította, hogy a harmadik ajánlattevő, a PROFESSIONÁL 
Computer Kft pályázatában szerepelt a legalacsonyabb összeg. 
 
A szerződés megkötésének határideje 2010.11.30. Az eszközök leszállításának határideje e 
szerződésben lesz rögzítve. 
 
Arról is szó esett, hogy amennyiben nem köti meg 2010.11.30-ig a szerződést a nyertes cég, 
akkor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt kérik meg a kivitelezésre, de akkor az 
Önkormányzatnak ki kell egészítenie az elnyert összeget azzal, amellyel a cég nagyobb 
ajánlatot adott be. 
 
A másik két pályázat meghaladja az előírt pályázati pénz összegét, ezért ez külön költséget 
jelentene számunkra. 
 
Kérdezi, hogy valakinek van-e még kérdése. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ismerteti a pályázatot, ami 2007-ben indult, többször módosították és csak sajnos most ért el 
olyan fázisba, hogy végre idén befejezhetjük és a pedagógusok alkalmazhatják a pályázaton 
elnyert interaktív táblákat és eszközöket. Bár most is lehetőség van, hogy 2011.08.31-ig 
elnyújtsuk a megvalósítást, de ha lehetőségünk van, akkor nem kellene tovább időznünk. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Nem valószínű, hogy nem teljesíti az ajánlattételben vállalt kötelezettséget, tehát valószínű, 
hogy idén sikerül befejezni a pályázatot. 
 
Takács Péter, műszaki ügyintéző 
Ez az összeg, amely rendelkezésre áll, a szállítást követően a cég igénylésének 
eredményeképpen kerül kifizetésre, rajtunk nem is megy keresztül, mert utófinanszírozásos, 
mi csak olyan összegeket költhetünk el, amelyek a nyilvánossághoz elengedhetetlenek. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Elmondja, hogy a 446.000 Ft egyéb költség a pályázat nyilvánosságához kapcsolódik, 
hirdetésre, táblák készíttetésére, stb. fordítandó 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Egyből megkapja a szállító a pénzt, amelyre ajánlatot tett, ezt jelenti az utófinanszírozás. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Magyarázza, hogy ez milyen komoly beruházás. Az iskolának lesz interaktív táblája, továbbá 
11db új számítógép beszerelve, sokkal korszerűbb lesz az iskolai oktatás. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az iskola kap egy új számítógép parkot, de természetesen a régi számítógépeket is 
felhasználják. 
 
A kiosztott előterjesztés végén van egy határozati javaslat, amit felolvas. 
Kéri, aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 
hozta. 
 
 

147/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

 
1./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A Petőfibányai Petőfi 
Sándor Általános Iskola Informatikai Infrastruktúra   Fejlesztése” (Pályázati 
kiírás száma: TIOP-1.1.1-7/1-2008-0651) tárgyában indított nyílt, egyszerű 
meghívásos – közbeszerzési értékhatár alatti – eljárásban az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének PROFESSIONÁL Computer Kft -t (Székhelye: 3100. Salgótarján 
Kővár út 1.) nevezi meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontjai 
szerint az ajánlattevő érvényes ajánlata – mint egyetlen érvényes ajánlat – 
tartalmazza a legalacsonyabb bruttó összegű (összege: 8.473.750,-Ft) 



 344

ellenszolgáltatást, és alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére 

 
2./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete  „A Petőfibányai Petőfi 
Sándor Általános Iskola Informatikai Infrastruktúra   Fejlesztése” (Pályázati 
kiírás száma: TIOP-1.1.1-7/1-2008-0651) tárgyában indított nyílt, egyszerű 
meghívásos eljárásban  a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlattevőt 
nem nevez meg., tekintettel arra, hogy a második legkedvezőbb ajánlat összege  bruttó 
8.517.500,-Ft  meghaladja a pályázaton nyert összeget. 

                                                                                           
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya község Polgármesterét a szállítási 
szerződés (szerződés ősszege: bruttó: 8.473.750,- Ft) aláírására. 

 
Határid ő:  2010. november. 22. (összegzés megküldésére) 

                   2010. november. 30.  (szállítási szerződés aláírására) 
              

Felelős: Polgármester a Jegyző útján. 
 
 
 

II.  Napirend 
EGYEBEK 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Elmondja, hogy az Inverz Bt-től megkeresés érkezett az Önkormányzat felé. 
Nyilatkozatot várnak, személyes beszélgetésük alkalmával előadták, hogy milyen 
racionalizálásra számíthat az energia pályázat során az az önkormányzat, amely igénybe veszi 
a szolgáltatásaikat. 
Az Önkormányzat készen kapna egy beruházást. Kérdezték, hogy miben gondolkodik az 
Önkormányzat: gáz, külső szigetelés, óvoda, iskola külső szigetelése, más fűtési technológiák, 
közvilágítás, sportcentrum, stb. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Egy szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy az Önkormányzat részt vesz benne. 
 
Mizser László, képviselő 
Ez jó lenne a Művelődési Ház szigeteléséhez is.  
 
Dr. Gyirán Vitor, jegyz ő 
Elmondja, Galyatetőn volt az ÉMÁSZ meghívására, ahol az alternatív lehetőségekről tartottak 
bemutatót ez is az energiaspórolásról szólt. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Mindenféle energiamegtakarítás szóba jöhet. Ez alkalmas lenne, kis- és közép- vállalkozások 
munkahely teremtését segíteni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Magyar Fejlesztési Bank részére szándéknyilatkozatot 
adjunk, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 
hozta. 
 
 

148/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

 
Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében a Magyar Fejlesztési Bank általi 
megkeresésben foglaltakat, miszerint annak leányvállalata, a MFB Invest Zrt. 
szakmai segítséget nyújt a Petőfibánya Önkormányzat által fenntartott 
intézményeire benyújtandó energetikai pályázatok elkészítéséhez. 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ezen határozatba foglalt 
szándéknyilatkozattal csatlakozik a Magyar Fejlesztési Bank által 
meghirdetett energetikai programhoz. 
 
Határid ő:  értelem szerint              
Felelős:   Polgármester  

 
 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
 
Véleménye szerint az iskolába nem liftet építtetett volna, mert a számlán – amivel szembesült 
– a karbantartás nagyon drága, ezzel számolni kell az Óvoda pályázatánál is, ha nyer. 
 
 
Megköszöni a jelenlévők részvételét, és az ülést bezárja. 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 
Polgármester        Jegyző 

 

 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Kadlót Zsuzsanna 
Jegyzőkönyvvezető 


