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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. szeptember 27-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 

készült jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

 Határozat száma Tárgy 

101/2016.(IX.27.) Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. pályázatról 

102/2016.(IX.27.) ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos migrációról 

103/2016.(IX.27.) Egykori „Vízmű épület” tetőszerkezetének felújítása 
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Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 

27-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) Pályázat 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 5 fő. Nagy Katalin jelezte távolmaradását, Székelyné Szécsy Judit később érkezik. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

 

I. NAPIREND 

PÁLYÁZAT 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendkívüli ülés első témája az ASP rendszer, melyhez 2017. január 1-jétől csatlakozunk. Ez 

azt jelenti, hogy az önkormányzatok egységes informatikai háttérrel egységes szoftvereket 

fognak alkalmazni az iratkezeléstől kezdve a gazdálkodásig bezáróan. A gazdálkodásban benne 

van a pénzügy, számvitel, ingatlankataszter, tárgyieszköz nyilvántartás. Jelenleg az 

önkormányzatok különbönző szoftvereket vásároltak, és különböző módon kon könyveltek, 

ennek egységesítésére jött létre az ASP rendszer. Mi az EPER nevű programot vásároltuk meg 

az E-Szoftverfejlesztő Kft.-től, illetve a jogszabálykövetését fizetjük a mai napig is. Ettől a 

cégtől vásároltuk meg az iktató programot is. Ahhoz, hogy csatlakozzunk, szeptember 30-áig 

be kell nyújtanunk a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázatot. 

/Ismerteti a pályázat részleteit./ 
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Kérem, hogy a pályázati felhívást beszéljük meg, és hozzunk határozatot. 

 

Csillag Imre, képviselő 

Úgy gondolom, hogy ez a dolog egyértelmű. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő  

Én is úgy gondolom, hogy pályázzunk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki úgy gondolja, hogy pályázzunk a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció 

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázatra, kérem, tegye fel a 

kezét.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

101/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez című pályázatot, úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be. 

 

A képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 

önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm.rendeletében 

meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 

kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Petőfibánya Községi Önkormányzat 

polgármesterét, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva a KÖFOP-1.2.l-VEKOP-

16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 

kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Petőfibánya Községi 

Önkormányzat nevében és javára. 

 

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

tegye meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A pályázat ismertetésénél elmondtam, hogy 1.320.000 Ft fordítható a migrációra, 240.000 Ft 

tesztelésre, élesítésre. Az E-Szoftverfejlesztő Kft. ajánlatot adott, és vállalja az adatok 

tisztítását, migrációját 1.320.000 Ft-ért, a tesztelésben és élesítésben pedig 120.000 Ft 

összegben vállal segítséget.. Véleményem szerint csak velük lehet ezt a munkát ilyen rövid idő 

alatt elvégeztetni. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, tegye fel a kezét, aki egyetért 

azzal, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete E-Szoftverfejlesztő Kft.-t 

(4964 Fülesd, Fő utca 25.) bízza meg az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének 

javításával, migrációjával! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 
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102/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez című pályázatot, úgy határozott, hogy az önkormányzati 

szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja feladatra bruttó 1.320.000Ft, 

illetve a tesztelés, élesítés feladatban nyújtott segítségért bruttó 120.000 Ft  összegben 

az E-Szoftverfejlesztő Kft.-ét (4964 Fülesd, Fő utca 25.) bízza meg. 

 

/Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester megérkezett./ 

 

 

II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még tavasszal pályáztunk a Vízmű épületének felújítására. Erről a pályázatról visszajelzést még 

nem kaptunk. A gond az, hogy az épület teteje beázik, és áll bent a víz.  

 

Csillag Imre, képviselő 

A pályázatírót tudjuk értesíteni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még elbírálási szakaszban tart a benyújtott pályázatunk, így hiába szólunk nekik. A pályázathoz 

20%-os önerőt kellett biztosítani. Amennyiben nem nyerjük meg a pályázatot, novemberben 

még fel tudjuk újítani a tetőt. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Volt már ajánlatunk a tető felújítására? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Volt, a költségvetésbe is beterveztünk cca. 2.500.000 Ft-ot erre a célra. Kértünk három 

árajánlatot most is: 

- BE-Ba 2003 Kft. Gyöngyöshalászról: 2.833.000 Ft, 

- FHT –Trade Kft.: 3.051.000 Ft, és  

- TÓ-NETT Kft.:2.599.000 Ft. 

 

Csillag Imre, képviselő 

Ebben mi van benne? A tető és a csatorna? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Bitumenes lemezfedés, szellőző, kéményszegély, villámhárító, törmelék elszállítása, kémény 

átrakás.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Csatorna nincs az épületen, kidobóval van megoldva a vízelvezetés. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Azt gondolom, hogy pályázattal, vagy a nélkül a tetőt fel kell újítani. Kérdés? Vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, tegye fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a legolcsóbb árajánlatot, 

vagyis a TÓ-NETT Kft. árajánlatát fogadjuk el a „Vízmű épület” tetejének felújítására, kérem, 

tegye fel a kezét! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

103/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Fenyőfa utca 12. szám alatti egykori „Vízmű épület” 

lapos tetőjének teljes körű felújítására érkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb 

bruttó 2.599.703Ft (azaz bruttó kettőmillió-ötszázkilencvenkilencezer-hétszázhárom 

forint) összegű árajánlatot fogadja el, így a tető felújításával a TÓ-NETT Építőipari-, 

szolgáltató-, és kereskedelmi Kft.-t (Visonta, Vadvirág u. 12.) bízza meg. 

A Képviselő-testület a beruházás összegét a 2016. évi költségvetése alapján biztosítja. 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét, hogy írja alá a tető felújítására vonatkozó szerződést. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény, bejelentés ehhez a napirendi ponthoz? 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 

     
 


