
 186 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. augusztus 6-án tartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

72/2013.(VIII.06.) Szerződés módosítás kezdeményezése az iskolai étkeztetésre 

vonatkozóan 

73/2013.(VIII.06.) Megbízás térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésére 

 

Petőfibánya, 2013. augusztus 06.  

 

 

 

 

 

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 2013. augusztus 6-

án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő  

 

Az ülés napirendje:  Egyebek 

 

 

 

NAPIREND 

EGYEBEK 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. Megnyitja a nyílt ülést. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen 

van. Hiányzik Mizser László, aki jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Meghívót küldtünk, előterjesztést nem küldtünk ki. A rendkívüli ülést az 

iskolai étkeztetés átgondolása sürgette. Írtam a fenntartónak levelet, hogy az iskolai 

étkeztetést 5,6 millió veszteséggel tudjuk megoldani a 2013. évben. Ez az összeg közben 

lecsökkent 2,6 millió Ft-ra, mert menetközben megkapták a 102 000 Ft/fő támogatást a 

gyermekétkeztetésre. Kérték, hogy a központnak írjunk levelet, mert itt helyben nincs 

döntéshozó jogkörük. A Jegyző úr lemásolta nektek az anyagot. A lehúzott rész, a 8. §, mely 

tartalmazza, hogy az Önkormányzat biztosítja az étkeztetést, és a fenntartó lehívja a 

normatívát. A normatívát számla ellenében fizetik meg az Önkormányzat részére. Éves 

szinten 2,6 millió veszteségünk van. Nem kötelező feladat, mivel átadtuk az iskolát, ezért azt 

szeretnénk, hogy fizessék ki az étkezési díjat minden gyerekre, ne csak az általuk lehívott 

normatívát. Azt tapasztaltam, hogy nem zárkóztak el, és több iskola is jelzett már feléjük. 

Nyilván csak a nyersanyag normát számlázzuk ki és ez nem fedezi a tényleges költségeket, 

mint például a rezsit, a dolgozók bérét. Most készül a féléves beszámoló és megnéztük, hogy 

amit terveztünk – bevételt és kiadást is –, az szinte fillérre ugyanannyi. A tervezés 

megállapítható, hogy jó. A lényeg, hogy határozatban fogadjuk el, hogy a hatályos szerződés 

8. §-ának módosítását kezdeményezzük.  
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/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az iskola képviselői azt mondták, hogy a kezdeményezés után majd érdeklődnek, hogy tudja-

e ezt valaki olcsóbban vállalni. A konyhán a 6 emberből 2,5 fő az iskolának dolgozik. A 2,6 

millió Ft, még a 2,5 ember bérét sem fedezi szinte. Az óvoda és az iskola az veszteséges, a 

szociális és vendégétkezést nullára ki tudjuk hozni. A központ őket valószínűleg fel fogja 

szólítani, hogy ezt vizsgálják meg. A 102 000 Ft-ot szeptember 30-ig kapják, ezt követően 

nem tudják, hogy mi lesz.  

 

Még valami hozzászólás, kérdés? Esetleg vélemény? A kísérő levélbe bele lehetne írni, hogy 

amennyiben érdemi lépéseket nem tesznek az ügyben, abban az esetben, szeptemberben már 

nem tudjuk vállalni az iskolai étkeztetést. Viszont nem szeretném, hogy ezen megsértődjenek. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha érdemi döntés nem születik, akkor egyébként nem vállaljuk? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ezt meg kell beszélnünk.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A szerződés alapján vállalni kell.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ezt mindenesetre lépjük meg. Ez az első lépés, akkor ezt lépjük meg. Utána majd kiderül mi 

lesz. 

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Az iskola részéről volt fogadó készség? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nézd, már több iskola is jelzett feléjük. Hargitai Katival is beszéltünk! Nyersanyag normáért 

ki főz? Senki nem fog főzni. 

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Ha esetleg kiszállító céggel, vagy nem tudom, hogy kivel hozatnák az ételt, akkor az 

embereinkből el tudnánk bocsájtani. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nekik viszont fel kellene venni. Ott kell lenni mosogatni, tízórait, uzsonnát készíteni, ebédet 

kiadni, takarítani. Két ember mindenképpen szükséges a kiszolgáláshoz. Két és fél ember a 

főzéssel együtt.  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Ha mégis ahhoz folyamodnának, hogy mással hozatják, és lecsökkenne a létszám, akkor 

nagyon veszteséges lenne vagy még akkor is ki lehetne hozni?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ha máshonnan hozatnák, akkor el kellene az embereinkből bocsájtani. Veszteség akkor is 

lenne, mert az óvoda is csak nyersanyagnormát fizet. Az viszont kötelezően vállalt feladat.  
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/A testület hosszasan megtárgyalja a felvetést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én azt szeretném, ha maradna az iskola. Nyersanyagnormáért biztosan nem fogja senki 

biztosítani az ételt. A nyersanyagnorma adott. El kell szállítani a reggelit, az ebédet, egyszerre 

nem is szállíthatják. A reggelinek itt kell lenni már reggel. A személyzetnek itt kell lenni, 

felszerelést meg kell nekik venni. Én nem gondolom, hogy ez kifizetődő lenne. 

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Az 1. pontba beírhatnánk azt, hogy 2013. szeptember 30-ig. Az egy megadott dátum lenne.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem, mert én visszamenőlegesen is szeretném kiszámlázni. A 2,6 millió éves szinten 

jelentkezik. Ha majd tárgyalunk, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy annyi engedményt 

adunk, hogy szeptembertől kérjük.  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

A határidőt, azért gondoltam, hogy minél előbb döntés szülessen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én meg arra gondoltam, hogy levélben kellene utalni arra, hogy a szerződésmódosítást 

szeptember 1-ig kérném. Jó lesz ez így? 

 

Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot elfogadta: 

 

72/2013.(VIII.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arra való hivatkozással, hogy a 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy és Petőfibánya Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete között 2012-ben megkötött „Megállapodás intézmény fenntartói jogainak 

és kötelezettségeinek átvételéről és folytatásáról” elnevezésű megállapodás 8. pontja alapján a 

felek tartós jogviszonyában a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a 

megállapodás Petőfibánya Község Önkormányzatának lényeges jogos érdekét sérti, úgy 

döntött, hogy kezdeményezi a megállapodás 8. pontjának módosítását. 

 

Hatályos szerződés eredeti szövege: „8. Jelen szerződés alapján a Fenntartó, illetve az 

Intézmény a nevezett, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel és oktatással 

összefüggő feladatokban vesz részt. 

1
 A Felek kijelentik, hogy a gyermekek, tanulók óvodai, iskolai étkeztetési feladatainak 

megszervezése és biztosítása továbbra is Önkormányzat feladata marad, a 

fenntartóváltás ezen feladatkört semmilyen módon nem érinti.  

2 
A Fenntartó kijelenti, hogy a mindenkori költségvetési törvény alapján azon gyermekek, 

tanulók után, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési 

térítési díj-kedvezményt biztosítani szükséges, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik 
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számára ingyenes étkeztetést biztosítani szükséges, a költségvetés által biztosított normatív 

hozzájárulásokat megigényli,  

3
 illetve az Önkormányzat által helyi rendeletben előírt térítési díjakat beszedi, és ezek 

összegét az étkeztetési feladatellátás hozzájárulásaként az Önkormányzat részére – 

számla ellenében – havonta átadja.” 

 

Módosítandó rész: 

 
1
A Felek kijelentik, hogy a gyermekek, tanulók óvodai, iskolai étkeztetési feladatainak 

megszervezése és biztosítása a Fenntartó feladata. 
2 

törlendő rész
 

3
A Fenntartó vállalja, hogy – amennyiben az önkormányzati konyháról kívánja ellátni 

az iskolai gyermekétkeztetési feladatokat – az önkormányzat által megállapított étkezési 

díjakat számla ellenében havonta megfizeti az Önkormányzat részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kezdeményezze a Baptista 

Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.,) vezetőjénél a 

szerződés módosítását. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése. Eldöntöttük, hogy térfigyelő kamerákat 

fogunk felszereltetni. Havellant László megcsinálta az oszlopokon, amit meg kellett. Polgár 

Tibor ajánlatát szavaztuk meg annak idején. Durván 3 hete közölte, hogy nem tudja vállalni. 

Az őt követő 3 ajánlattevőtől kértünk újabb ajánlatot.  

 

Dr Gyirán Viktor, jegyző 

Az apci vállalkozó írt egy e-mailt, hogy fenntartja továbbra is ugyanazt az összeget. Mihalik 

János leírta, hogy miért adott 7 millió körüli ajánlatot. Ő ígérte, hogy küld még egy ajánlatot, 

de nem jött meg. A korábbi ajánlatát tettem be. Volt még Báti Zsolt. Vele körbe jártuk tegnap 

egész délelőtt az összes pontot, ő küldött ma reggel ajánlatot. Nem küldtem ki senkinek 

semmit, mert már a régiek és ki volt küldve, az új pedig ma reggel érkezett. 

 

/A polgármester ismerteti az ajánlati összegeket./ 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ez tartalomban egy és ugyanaz?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Mihalikot kivéve a másik kettő volt helyszíni bejáráson. Elmondtam nekik, hogy 

figyeljenek arra, hogy a testület döntése csak ennyire vonatkozik és nincs pótmunka. Azt 

mondták nekik ez így rendben van, megoldják.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most belevágjunk, megcsináltassuk? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
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Mindenképpen bele.  

 

/A testület megvitatja az előterjesztést./ 

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

A petőfibányai vállalkozótól nem kértünk árajánlatot?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Kértünk, de nem tudott adni szerelésre árajánlatot.  

 

/A polgármester felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a 

következő határozatot elfogadta: 

 

73/2013.(VIII.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2013.(V.22.) határozatát 

visszavonja, miután a határozatban megnevezett egyéni vállalkozó az általa korábban 

ajánlott összegben mégsem vállalta a térfelügyeleti rendszer kiépítését. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a térfelügyeleti 

rendszer kiépítésére újra megkért beérkezett árajánlatokat és úgy döntött, hogy a nyertes a 

legkedvezőbb árajánlatot adó Elektro-Szaurusz Bt. 

 

A Képviselő-testület az Elektro-Szaurusz Bt.-t bízza meg a térfelügyeleti rendszer 

kiépítésével az árajánlatában szereplő 3.704.500 Ft+ÁFA összegben. 

 

Amennyiben a nyertes utólag visszalép a kivitelezéstől, úgy a második legjobb ajánlatot 

adó kapja a megbízást. (Báti Zsolt egyéni vállalkozó, árajánlata: 4.745.988 Ft+ÁFA) 

 

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a térfelügyeleti rendszer kiépítésére 

tervezett összeget a tartalék terhére megemeli.  

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  15 nap (vállalkozási szerződés aláírására) 

Felelős:  Polgármester a Jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ma kaptam egy meghívót, jövő hét szerdára Szabó Zsolt Országgyűlési képviselő Úrtól. 

Felolvasnám, hogy ha lenne valakinek ötlete, akkor azt jelezze felém. 

 

/Felolvassa a levelet./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem azt mondom, hogy most „ötleteljünk”, de amennyiben lennének ötletek, abban az 

esetben keressetek meg. 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és 

zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


