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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. július 13-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

84/2016.(VII.13.) Sportpark létesítésére pályázat - önerő biztosítása futópark 

létesítéséhez 

85/2016.(VII.13.) Érdekeltségnövelő pályázat - önerő biztosítása 

86/2016.(VII.13.) Pályázati önerő biztosítása, konyhapályázat módosítása 

87/2016.(VII.13.) Petőfi Sándor utcai „Felső” óvoda padlóburkolatának felújítása 

88/2016.(VII.13.) Központi orvosi ügyelet biztosítása a 2017. évre, ajánlattételi 

eljárás megindítása 

89/2016.(VII.13.) Szociális bérlakás biztosítása határozott időre, átmeneti jelleggel 

 

 

Petőfibánya, 2016. július 13. 

 

 

 

 

 

 

 

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. július 13-án 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

 

Javasolt napirendek: 

1) 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. Juhász Péter jelezte e-mailben, hogy nem tud részt venni, 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 
A kiküldött előterjesztést mindenki megkapta a Sportpark Programban való részvételről. A 

pályázati kiírás szerint Petőfibánya lakosságszáma alapján 2 sportpark létesítésére pályázhat, 

illetve önerő esetén futókörre is. Nekünk arra kell javaslatot tennünk, hogy hány parkot 

kérjünk, mekkora méretben, illetve hová. A pályázati kiírás alapján pedig amennyiben önerőt is 

vállalunk, akkor futóparkra is pályázhatunk. Nem kell egy helyen lenniük, csak azt kell 

kitalálnunk, hogy hová lehetne helyezni a parkot, illetve a futókört. Előírás, hogy a beépítésre 

szánt terület sík legyen, amennyiben nem az, akkor azt a pályázónak olyan állapotba kell 

hoznia, hogy alkalmas legyen a létesítmények kiépítésére, továbbá nem húzódhat az adott 

területen közmű. A sportpark támogatása 100%-os intenzitású.  

 

Javaslat, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázatot, és mindenképpen javasoljuk az azon való 

részvételt, illetve javasolunk 10%-os önerőt futópark létesítésére is. A Sportpark helye legyen 
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az iskola előtti, jelenleg üres terület, ahová korábban a gördeszkapályát terveztük, a futópark 

pedig legyen a az Óvoda és a Dózsa György út mögötti park körül.  

 

/A Képviselő-testület az elhangzott bizottsági javaslat alapján megbeszéli a részleteket./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be Sportpark és 10%-os 

önerővel futópark létesítésére, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

84/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett 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 Petőfibánya 164 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, általános iskola és óvoda mögötti 

Iskola utca 3/A. szám alatti ingatlanra 1 db 200 méteres futókör létesítésére, mely 

utóbbihoz a Képviselő-testület önerőként vállalja a futókör létesítése költségeinek 

10%-át. 

 

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 kiküldött előterjesztések között voltak árajánlatok, amelyeket a közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázatra kért be az Önkormányzat. Azt kellene 

eldöntenünk, hogy az ajánlatok közül mely beruházásokra van szükség, és az azonos feltétellel 

beérkező ajánlatok közül melyekre nyújtsunk be pályázatot. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázatra érkező árajánlatokat és azok közül nem 

javasolta a Művelődési házra a redőnyt, továbbá új árajánlat beszerzését kérte a szabadtéri 

színpadra, annak műgyantázására. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Meg is érkezett az árajánlat. 

 

/Ismerteti a beérkező árajánlatok tartalmát, összegét/ 

 

A Művelődési ház ablakaira érkezett belső hő- és fényvédő ablakfólia-árajánlatot adó 

vállalkozó hozott mintát, amelyet az ablakomra felszerelt, meg lehet tekinteni. 
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/A Képviselő-testület tagjai újra átbeszélik a hő- és fényvédő fólia tulajdonságait, megtekintik a 

vállalkozó által adott mintákat./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy az „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázathoz 

biztosítsuk az önerőt bruttó 348.406 Ft összegben, és ezt a költségvetési tartalék terhére 

elkülönítjük a kiválasztott pályázati célokra vonatkozóan, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

85/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az emberi 

erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben 

közösen meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerinti „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” 

elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt be bruttó 3.484.057 Ft összegben az alábbi 

célokra: 

 

- Művelődési ház belső színpadának felújítása (színpad padlózatának csiszolása, 

festése) 

- Művelődési ház szabadtéri színpadának felújítása (színpad padlóburkolat készítése, a 

színpad faszerkezetének festése) 

- Művelődési ház ablakainak hő- és fényvédő fóliázása 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz bruttó 348.406 Ft 

önerőt biztosít 2016. évi költségvetésében a tartalék terhére, illetve a 2017. évi 

költségvetésében. 

 

A pályázattal érintett intézmény neve, címe:  

Művelődési ház, Petőfibánya 

3023 Petőfibánya, Bánya u. 3. 302. hrsz. 

 

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

meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Június 20-án hoztunk egy határozatot, mely alapján pályázatot nyújtottunk be az 

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra” kiírt pályázatra. Azóta a pályázatot 

kiértékelték, és hiánypótlást kaptunk, amely alapján módosítanunk kell a pályázat beadásához 

hozott határozatunkat. A júniusban biztosított bruttó 1.435.491 Ft helyett 1.411.759 Ft önerőre 

van szükség a pályázathoz.  
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Ha nincs kérdés, akkor aki egyetért azzal, hogy az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatásra” kiírt pályázathoz biztosítsuk az önerőt bruttó 1.411.759 Ft összegben, és ezt a 

költségvetési tartalék terhére elkülönítjük, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

86/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2016.(VI.20.) számú határozatában 

úgy határozott, hogy a nemzetgazdasági miniszter a belügy és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben közösen meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. 

 

A Képviselő-testület módosítja a 72/2016.(VI.20.) számú határozatot, Petőfibánya község az 

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra bruttó 

28.235.183Ft összegben nyújtja be a módosított pályázatot az alábbi pályázati alcélokra: 

 

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése c) az önkormányzat által működtetett saját 

konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével. 

 

A beruházással érintett intézmény neve, címe:  

Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde konyhája  

3023 Petőfibánya, Iskola u. 3/A; 164 hrsz. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz bruttó 1.411.759 Ft 

önerőt biztosít 2016. évi költségvetésében a tartalék terhére, illetve a 2017. évi 

költségvetésében. 

 

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

meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Már többször tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy milyen szépen megújult a Petőfi 

Sándor utcai óvodánk, éppen most lett kész a villamos felújítás, hát elég sokat kellett vésni, 

emiatt újra kell a falat javítani és festeni. A szobafestő tanulók az ajtókat lefestették. Egyetlen 

dolog van még, amit fel kellene újítani, ez a csoportszobák padlója.  

A csoportszobák járólapjára kértem árajánlatokat. Két cég nyújtott be. Az egyik a To-nett Kft. 

Visonta, a másik Madlena Norbert, helyi vállalkozó. A visontai ajánlat olcsóbb, a helyi 

vállalkozó ajánlata viszont kopásállóságát tekintve jobb minőségű, a kettőt összevetve kellene 

javasolni a legmegfelelőbbet, amennyiben a Képviselő-testület szerint is szükséges lenne a 

felújítás a nyáron. 
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/A Képviselő-testület összehasonlítja az árajánlatokat ár-érték viszonyokat és tartóssági 

szempontokat is figyelembe véve./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az ajánlatokat, összehasonlítva a drágábbat, de 

tartósabbat javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdés van-e ezzel kapcsolatban?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a Mini Manó Egységes Óvoda bölcsőde Petőfi utca 2. szám alatti 

telephelyén a csoportszobák padlóját újraburkoltatja a költségvetési tartalék terhére, azt kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

87/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mini Manó 

Egységes Óvoda bölcsőde Petőfi utca 2. szám alatti telephelyén a csoportszobák padlóját 

újraburkoltatja.  

 

A Képviselő-testület a padlóburkolására beérkezett ajánlatok közül Madlena Norbert egyéni 

vállalkozó (3023 Petőfibánya, Szabadság út 11.) árajánlatát fogadja el és bízza meg a 

munkavégzéssel bruttó 800.915 Ft (azaz bruttó nyolcszázezer-kilencszáztizenöt forint) 

összegben. 

A Képviselő-testület a beruházás összegét a tartalék terhére biztosítja. 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy írja alá a munkavégzésre vonatkozó szerződést. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mindenképpen meg kell tárgyalnunk és döntést hoznunk a Hatvani orvosi ügyelettel 

kapcsolatos ez évi teendőkről. Mint ismeretes, januártól újra kell kötni a szerződést a központi 

orvosi ügyeletre vonatkozóan. Májusban viszont a testület hozott egy döntést, hogy Hatvan V 

0áros önkormányzatával közösen közbeszerzést írunk ki a feladat ellátására. Ezzel ellentétben 

viszont arra is mód van, hogy egyénileg minden önkormányzat külön kössön szerződést és 

akkor nem kell közbeszerzés, az OEP finanszírozásra az Önkormányzatok külön 

megállapodásokat kötnének. A hatvani korábbi megállapodás 6. pontja értelmében amennyiben 

a háziorvosi központi ügyelet működésével járó költségek fedezésére az OEP nem nyújt 

fedezetet, úgy lakosságszámuk arányában a településeknek kell hozzájárulniuk a központi 

háziorvosi ügyelet működési kiadásainak fedezéséhez. Ez nem jó az önkormányzatnak, mert 

bármikor kérhetnek plusz pénzt az orvosi ügyelet ellátására. Fentiek miatt vissza kellene vonni 

a 49/2016.(V.18.) számú határozatot, illetve a 2011.07.01-jével hatályba lépett megállapodást 

fel kellene mondani 120 nappal december 31-e előtt.  
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/A Képviselő-testület megvitatja az orvosi ügyelettel kapcsolatos teendőket./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

árajánlatot, továbbá vonjuk vissza a korábbi testületi határozatot, illetve mondjuk fel ez végével 

a határozatlan idejű szerződést, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya ….TelepülésKözségi  Önkormányzata Képviselő-testületének/Közgyűlésének …/ 

2016. (…) határozata „Az alapellátási központi orvosi ügyelet biztosítása 2017. január 1-től” 

tárgyban 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Település Önkormányzata Képviselő-testülete/Közgyűlése 

megtárgyalta „Az alapellátási központi orvosi ügyelet biztosítása 2017. január 1-től” című 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

  

1) Petőfibánya Községi Önkormányzat …Település Önkormányzata Képviselő-

testülete/Közgyűlése jelen határozati javaslat elfogadásával egyidejűleg a 2011. július 

1-jén hatályba lépett és határozatlan idejű, a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 

ellátására kötött megállapodást 2016.12.31-i határnappal felmondja…..… s, melyben 

a háziorvosi központi ügyelet ellátását Hatvan Várossal kötött megállapodás alapján, 

Hatvan Város Önkormányzata által központilag szervezi meg. 

  

2) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete…Település Önkormányzata 

Képviselőtestülete/Közgyűlése jelen határozati javaslat elfogadásával egyidejűleg 

visszavonja a 2016. 05.18június ….-án kelt 49/2016.(V.18.)  … számú határozatát. 

  

3) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …Település Önkormányzata 

Képviselőtestülete/Közgyűlése a központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló 

előterjesztéssel egyetért, az előterjesztés részét képező együttműködési megállapodást 

elfogadja. 

  

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

ellátására kérjen árajánlatot 3 cégtől a 2017. január 1-től történő ellátásra azzal a 

feltétellel, hogy a szolgáltatás maradjon a hatvani Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet jelenlegi központi orvosi ügyeleti rendelőjében. 

 

1)5) Az árajánlat kérésre az alábbi cégeket jelöli meg a Képviselő-testület: 

- Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 6. 

- Oxytrans Egészségügyi Szolgáltató Kft. 3400 Mezőkövesd, József A. u. 3. 

- Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. 

 

Határidő:   15 nap 

Felelős:   …. polgármester 

formázott: Nincs térköz, Balra zárt, Térköz Előtte:  0 pt,
Utána:  0 pt, Sorköz:  szimpla

formázott: Nincs térköz, Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  0 pt,
Sorköz:  szimpla,  Nincs felsorolás vagy számozás,
Tabulátorok: Nincs  7,3 cm

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Nincs térköz, Behúzás: Bal:  0 cm, Első sor:  1,25
cm, Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  0 pt, Sorköz:  szimpla
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A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők:  

…….irodavezető  

…….egészségügyi ügyintéző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendkívüli ülésnek még egy témája lenne. Az iskolaigazgató tájékoztatott, hogy megszűnik a 

jelenlegi iskolagondnok megbízatása, a feladatellátást meg is hirdettük a Polgármesteri 

Hírlevélben, amellyel együtt jár a szolgálati lakás is. A jelenlegi iskolagondnok viszont nem 

kapott még albérletet a településen. Arra gondoltam, hogy átmeneti jelleggel oda lehetne adni a 

jelenleg üresen álló két szolgálati lakásból az egyiket, de csak addig, amíg nem érkezik 

pedagógus. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a felvetést, és meghatározza a feltételeket./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy az elhangzott feltételekkel határozott időre adjuk bérbe a szolgálati 

lakást szociális bérlakásként, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

89/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a volt iskolagondnok 

lakhatási problémáját úgy döntött, hogy Kovács Henriett (Hatvan, 1981.04.12. a.n.: Somogyi 

Erzsébet 3023 Petőfibánya, Iskola út 1. sz. alatti lakos) részére lakásproblémái megoldásáig, 

átmenetileg legkésőbb 2017. július 30-ig biztosítja a Petőfibánya, Petőfi utca 1. Fsz/1. szám 

alatti 43 m2 nagyságú szolgálati jellegű bérlakást átmenetileg szociális jelleggel addig, amíg 

szolgálati lakásra jogosult igénybe kívánja venni. 

 

A Képviselő-testület felhívja Kovács Henriett figyelmét, hogy a szociális bérlakás 

lakbérfizetési és rezsiköltségeinek fizetési kötelezettségének elmulasztása a lakásbérlet 

azonnali felmondását vonja magával, és abban az esetben a bérlőnek a lakást el kell hagynia, a 

Képviselő-testület pedig nem köteles biztosítani más lakást. 

A Képviselő-testület továbbá felhívja Kovács Henriett figyelmét, hogy jelen lakáshasználati 

lehetőség határideje nem meghosszabbítható, 2017. július 30-át követően mindenképpen el kell 

hagynia gyermekeivel együtt a lakást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést aláírja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

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. 

 

formázott: Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  0 pt, Sorköz: 
Többszörös 1,83 s.

formázott: Betűtípus: Times New Roman

formázott: Nincs térköz, Behúzás: Bal:  0 cm, Térköz Előtte: 
0 pt, Utána:  0 pt, Az azonos stílusú bekezdések között van
térköz, Sorköz:  szimpla, Tabulátorok: Nincs  0,63 cm

formázott: Betűtípus: Times New Roman
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Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

    Smid Klaudia Beatrix 

        jegyzőkönyvvezető 


