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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. augusztus 10-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

90/2016.(VIII.10.) Módosított pályázat - Sportpark létesítése 

91/2016.(VIII.10.) Központi orvosi ügyelet biztosítása a 2017. évre, ajánlattételekről 

döntés 

92/2016.(VIII.10.) Törzskönyvi kivonat módosítása 

 

 

Petőfibánya, 2016. augusztus 10. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016. augusztus 10-

én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Dr. Csillag Imre 

Ruzsom Lajos 

Juhász Péter 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

Javasolt napirendek: 

1) Módosított pályázatok 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

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

jelen van 4 fő. Székelyné Szécsy Judit alpolgármester jelezte távolmaradását, Nagy Katalin és 

Tomecz László nem jelezte, hogy jön-e vagy sem. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

ennek ellenére határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

 

I. NAPIREND 

                                                Pályázatok 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kaptunk egy tájékoztatót, értesítést a már beadott Sportpark Program pályázatáról. A pályázati 

kiírást módosították. A Képviselő-testület legutóbb 10 %-os önerőt vállalt a futópark 

létesítéséhez, a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy a miniszter fogja meghatározni ennek 

mértékét. A beérkezett pályázatok alapján módosították ezt, és egységesen mindenki számára 

50 %-os önerőt állapítottak meg. A 10 % kb. 700.000 Ft lett volna, az 50 % ehhez képest 

jelentős összeg lenne. A kérdés, hogy így is vállaljuk-e, kell-e ennyiért a futópark. 

 
/A Képviselő-testület megvitatja a módosított pályázati kiírást és a magasabb összegű önerőt./ 

 

Juhász Péter, képviselő-testületi tag 

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a módosított pályázatot és nem támogatja a jelentősen 

megemelt összegű önerő vállalását a Képviselő-testület számára. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Egyéb javaslat, vélemény? 
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A javaslatok alapján, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a módosított pályázati kiírás 

alapján csak a Sportparkra nyújtsa be a pályázatot a korábban meghatározott méretben, viszont 

futópark létesítésére ne pályázzon, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

90/2016.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti  

Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, utólag módosított Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló pályázati kiírás alapján 

pályázatot nyújt be az alábbiakra: 

 

- a Petőfibánya 162 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, Iskola utca 1. szám alatti 

általános iskola előtti ingatlanra 1 db D tipusú, azaz 150 m2-es Sportpark 

létesítésére  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat 

tegye meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2016.08.15. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő témánk az orvosi ügyelettel kapcsolatos. Legutóbbi ülésen döntést hoztunk a jövő 

évi ügyelettel kapcsolatban, illetve kértünk árajánlatokat. Mint ismeretes, januártól újra kell 

kötni a szerződést a központi orvosi ügyeletre vonatkozóan. A legutóbbi döntésben elfogadtuk, 

hogy Heréd község fogja össze a megállapodás alapján az egészet és intézi az OEP-pel a 

szerződéskötéseket. Az ajánlatkérésre a Hatvani Kórház válaszolt, hogy ők nem tudnak már 

ilyen szolgáltatást elvállalni, a debreceni Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlata, 

hogy a cég a szolgáltatás teljesítését a mindenkori OEP finanszírozás összegéért vállalja, illetve 

az általunk előírt 100.000 Ft helyett 600.000 Ft fejlesztést vállal évente, a harmadik cégtől nem 

érkezett határidőre ajánlat. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztatást./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy az alapellátási központi orvosi ügyelet jövő évi ellátására az Országos 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlatát fogadjuk el, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

91/2016.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Település Önkormányzata Képviselő-

testülete/Közgyűlése megtárgyalta „Az alapellátási központi orvosi ügyelet biztosítása 

2017. január 1-től” című ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat és az alábbi döntést hozta: 

formázott: Behúzás: Bal:  1,25 cm, Térköz Előtte:  0 pt,
Utána:  0 pt, Sorköz:  szimpla
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1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …Település 

Önkormányzata Képviselőtestülete/Közgyűlése a központi orvosi ügyelet 

ellátásáról szóló együttműködési megállapodást elfogadja. 

 

1)2) Az árajánlatot adó cégek közül a Képviselő-testület az Országos Orvosi 

Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István u. 6.) ajánlatát fogadja el, amely 

cég a szolgáltatás teljesítését a mindenkori OEP finanszírozás összegéért vállalja 

a 43/1999.(III.03.) Kormányrendelet alapján. 

  

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi orvosi 

ügyelet ellátására az együttműködési megállapodást aláírja, a szerződést 

megkösse. 

 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:   …. polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még egy témánk van, pályáztunk napközis tárboroztatásra, egy hétre, 21 gyermekre. Ez a 

program a múlt héten már le is zajlott. 18.000 forintot adtak egy gyermek táboroztatásához. 

Ahhoz, hogy ezt le tudjuk könyvelni a megfelelő helyen, szükséges felvenni a törzskönyvi 

kivonatba a kormányzati funkciók közé az üdülői, tábori étkeztetés feladatot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a törzskönyvi kivonatot módosítsuk, azt kérem, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

92/2016.(VIII.10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8-11. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján megvitatta a Petőfibánya 

Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos módosításával 

kapcsolatban ismertetett előterjesztést. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Községi Önkormányzat 

törzskönyvi kivonatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

I.) A kormányzati funkciók az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati funkciók változását, 

átvezetését kezdeményezze törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a 

külön jogszabályban előírtaknak megfelelően a Magyar Államkincstár részére. 

 

Felelős:    változás bejelentésre jegyző 

formázott: Nincs térköz, Balra zárt, Behúzás: Bal:  1,25 cm,
Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  0 pt, Sorköz:  szimpla,  Nincs
felsorolás vagy számozás, Tabulátorok: Nincs  7,3 cm

formázott: Nincs térköz, Balra zárt, Behúzás: Bal:  1,25 cm,
Első sor:  1,25 cm, Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  0 pt, Sorköz: 
szimpla
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Határidő:    8 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek más felvetése?  

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nincs, megköszönöm az ülésen való részvételt és az ülést 

bezárom.   

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

     Smid Klaudia 

        jegyzőkönyvvezető 


