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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. július 04-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

 
T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

87/2018.(VII.04.) 72/2018.(VI.20.) sz. határozat visszavonása és „Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázatról döntés  

88/2018.(VII.04.) Apci útra padka megrendelése az Orosz-Útépítő Kft.-től 

89/2018.(VII.04.) Véleményezett bölcsődei Szakmai Program elfogadása 

 

 

Petőfibánya, 2018. július 04. 

 

 

 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

         Polgármester         Jegyző  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 04-én 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ruzsom Lajos 

Dr. Csillag Imre 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 4 fő. Nagy Katalin és 

Juhász Péter jelezték, hogy ma nem tudnak itt lenni. Tomecz László képviselőről nem tudjuk, 

hogy jön-e. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki a meghívóban megküldött napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirendi pontunk a konyhapályázat. A múltkor úgy beszéltük meg, hogy 30 millióra 

pályázunk és az eszközbeszerzés a teljes költség 50%-a lehet. Közbeszerzés nélküli lesz a 

pályázat. A tervezéskor kiderült, hogy az építés sokkal többe kerül, az eszközzel együtt bruttó 

44.694.607 forintba. A szabványos légtechnikai berendezésből van egyszerűbb, olcsóbb fajta 

is, de így is 41.848.315 forintra jött ki a végső összeg. Maximum 40 millióra lehet pályázni, a 

többi önerő. Holnap van a beadási határidő. A kérdés az, hogy melyik légtechnikai berendezést 

válasszuk. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ha már költünk rá, szerintem legyen a jobb fajta, azt gondolom, hogy erre van 3 millió 

forintunk. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, én is ezt gondolom, legyen a jobb. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs kérdés, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az elhangzottakkal 

egyetért, és hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat összköltsége bruttó 44.694.607 Ft, a pályázat 

keretein belül igényelt támogatási összeg bruttó 40.000.000 Ft, a kapcsolódó önerő bruttó 

4.694.607 Ft legyen és ezt az összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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87/2018.(VII.04.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 72/2018.(VI.20.) 

számú képviselő-testületi határozatát és helyette az alábbi határozatot hozza: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

3. melléklet II. 3. pontban meghirdetett  

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” 

elnevezésű pályázati kiírásra a 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést szolgáló 

főzőkonyha felújítása, fejlesztése érdekében. 

 

A projekt megvalósításának helyszíne 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A. hsz 164. hrsz. 

 

A pályázat összköltsége bruttó 44.694.607 Ft, a pályázat keretein belül igényelt támogatási 

összeg bruttó 40.000.000 Ft, a kapcsolódó önerő bruttó 4.694.607 Ft, mely összeget az 

önkormányzat költségvetésében biztosítja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva polgármestert a pályázat 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére, illetve a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2018. július 05. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma Orosz Béla útépítő árajánlata az Apci út padkázására. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az Apci út házainak 60%-a előtt nincs árok. Hiába nyesed az utat, annyi, hogy fél méterrel 

arrébb fog állni a víz.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ki fogjuk küldeni a felszólítást, hogy tegyék rendbe az árkokat. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az utat nem fogja felemeltetni senki, csináltassuk meg. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Fél kerékkel ki fogják kerülni a fekvőrendőröket, kellene padka, hogy ne csináljanak gödröt a 

fekvőrendőr mellé. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Kérem, hogy szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja az Orosz-Útépítő Kft. 2018. 

07. 02-án e-mailben érkezett árajánlatát. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2018.(VII.04.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orosz-Útépítő Kft. 

(1037 Budapest, Bokor utca 9-11.; Adószám: 23458820-2-41; Cg.: 01-09-966519) 

2018.07.02-án e-mailben érkezett árajánlatát az Önkormányzat tulajdonában lévő Apci 

út padkázására.  

 

A Képviselő-testület elfogadja az ajánlat szerinti munkavégzést, mely alapján a Kft. a 

padkázást az Apci út mindkét oldalán padkanyeséssel, földelszállítással, 

csapadékvízelvezetéssel, padkaépítéssel és tömörítéssel végzi az 1000 fm hosszúságú 

területen 750 Ft/fm+ÁFA összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős:  értesítésre:  jegyző 

megállapodás megkötésére: polgármester 

Határidő:  értesítésre: 15 nap 

megállapodás megkötésére: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a bölcsőde szakmai Szakmai Programja, melyet módszertani szakértővel 

véleményeztettünk, és az ő javaslatai alapján lett módosítva. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

89/2018.(VII.04.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint – elfogadja a  

 
a Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde érvényben lévő Pedagógiai Programjának 

kiegészítéseként a Módszertani Szakértő által véleményezett és szakmailag 

elfogadott Napocska Mini Bölcsőde Szakmai Programját. 

 

A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatot csatolja a bölcsőde működési 

engedélyét kérő dokumentumokhoz. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Több határozati javaslatunk nincs, de tájékoztatni szeretném egy pár dologról a Testületet. Az 

egyik a tóparti tetőfedés. Felmérték a területet, 48 m2, erre készítenének a jelenlegi beton alapra 

terasztetőt fa oszlopokkal. 

 

/Ismerteti a felmérés szerinti előzetes árbecslést/ 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Az nem drága. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A kérdés, hogy szükséges-e. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szerintem igen. Ott az egész önkormányzati terület és lesz bevételünk belőle. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rendben, akkor kérünk konkrét árajánlatokat.  

A másik, amiről tájékoztatni szeretném a Testületet az az, hogy új körzeti megbízottunk van. 

Szolgálati lakás kellene neki, azt gondoltam, hogy a Deák Ferenc utcában lévő lakást oda 

lehetne adni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Természetesen. Jobb is, hogy ha itt él, jobban a szívén viseli a település sorsát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha jelentkezik az üres álláshelyre óvónő, még mindig lesz üres lakás. 

Van még kérdés, vélemény? Indítvány, bejelentés? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen 

való részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


