
205 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. december 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

 
T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

129/2018.(XII.19.) „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” 

eszközbeszerzés 

130/2018.(XII.19.) Törzskönyvi kivonat módosítása (kormányzati funkciók) 

131/2018.(XII.19.) Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díjra javaslat 

132/2018.(XII.19.) Heves Megyei Klímabarát díjra javaslat 

 

 

Petőfibánya, 2018. december 19. 

 

 

 

 

 

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. december 

19-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 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Tomecz László 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímen 

elnyert pályázatra beérkezett árajánlatokról 

 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a meghívóban 

szereplő napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímen elnyert 

pályázatra beérkezett árajánlatokról 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mindenki tudja, hogy 40 milliót nyertünk a konyha felújítására. Az eszközbeszerzést el kellene 

indítani az idén, mert nem tudhatjuk, hogy jövőre milyen áremelkedések várhatók. Három 

konyhafelszereléssel foglalkozó cégtől kértünk árajánlatot. A Vendi Hungária Kft. bruttó 

15.314.206 Ft-os árajánlatot adott, az OR Metal Group bruttó 15.270.734 Ft-os ajánlatot adott, 

az Euro-Expert Team Kft. pedig bruttó 14.993.551 Ft-os árajánlatot adott. Azt elmondom, hogy 

ha nettó 15 millió Ft felett van a bekerülési érték, akkor közbeszerzést indítani. Én javaslom, 

hogy a legolcsóbb ajánlatot adó Euro-Expert Team Kft. ajánlatát fogadjuk el.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Tudunk róluk valamit? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, van referenciájuk, ugyanis Rózsaszentmártonban és Boldogon is ők szerelték fel a 

konyhát. Voltunk az átadó rendezvényeken, nagyon szép lett mind a két konyha. A dolgozókat 

az eszközök használatára még be is tanították. Van még kérdés? Amennyiben nincs, felolvasom 

a határozati javaslatot. 

Felolvassa. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az imént elhangzottakkal egyetért, és elfogadja a határozati 

javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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129/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 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 

nyertes pályázat megvalósításával kapcsolatban az alábbiakat: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatása” pályázaton sikeresen vett részt. 

 

A PM/9940/2/2018. számú támogatói okiratban foglaltak alapján a konyhai gépek, 

berendezések beszerzésére benyújtott árajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó 

Euro-Expert Team Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/a) bízza meg az árajánlatban 

szereplő bruttó 14.993.551 Ft összegben. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét az eszközbeszerzésre vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  15 nap 

 

 

II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Törzskönyvi kiegészítésről van szó. Az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciókhoz 

kötődnek. Új cofogokat kell felvennünk a törzskönyvbe, amit a kincstár felé kell küldenünk.  

Felolvassa a határozati javaslatot. 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki 

az imént elhangzott határozati javaslatot elfogadja.  

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

130/2018.(XII.19.) 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: 
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A kormányzati funkciók az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

047120  Piac üzemeltetése 

 

082092  Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 

096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

104031  Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

 

 

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 

Határidő:    8 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Heves Megyei Közgyűlés elnöke írt levelet. Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági 

kitüntető díjra javaslatot várnak. 2016-ban a Polgárőr Egyesületünk nyert, tavaly a Lőrinci 

Polgárőr Egyesület. Van valakinek javaslata a díjra? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ha most a legszorgalmasabb polgárőrt javasolnánk? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A legtöbbet Pásztor Sándor és a fia járőrözik, nekik ez az életük. Én javasolnám ezért Pásztor 

Sándort. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyetértek. Van valaki, aki szeretne mást javasolni? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető 

díjra Pásztor Sándort a Petőfibánya Polgárőr Egyesület elnökét javasolja. 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

131/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztésében a Heves Megyei Közgyűlés 

Elnökének tájékoztató levelét, melyben kéri a Képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a 

Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díjra. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2019. évben a Heves Megyei Rendészeti és 

Közbiztonsági kitüntető díjra Pásztor Sándort a Petőfibánya Polgárőr Egyesület elnökét 

javasolja. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

 

Felelős:  Polgármester, felterjesztésre 

  Jegyző, értesítésre 

Határidő:  értelem szerint 

  Értesítésre: január 4-ig 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Heves Megyei Klímabarát díjra is várják a jelöléseket. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Javasoljuk idén a SZER-FES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t. A petőfibányai 

napelemparkkal idén már sokat tettek a környezetvédelemért. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyetértek. Van valaki, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. 

Nyújtsa fel a kezét, aki a Heves Megyei Klímabarát díjra a SZER-FES Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.-t javasolja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

132/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztésében a Heves Megyei Közgyűlés 

Elnökének tájékoztató levelét, melyben kéri a Képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a 

Heves Megyei Klímabarát díjra. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2019. évben a Heves Megyei Klímabarát díjra 

SZER-FES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t javasolja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős:  Polgármester, felterjesztésre 

  Jegyző, értesítésre 

Határidő:  értelem szerint 

  Értesítésre: január 4-ig 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, észrevétel? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az Apci útra kellene még egy kis homok. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, mennek ma újra szórni, illetve mennek megint a Dózsa György útra is. Csinálják minden 

nap folyamatosan az egész brigád és a közfoglalkoztatottak.  
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Juhász Péter, képviselő 

Az a baj, hogy amint leszórják, a káliumtól felolvad a jég, az autóforgalomtól el kezd 

latyakosodni és az éjszakai hőmérsékletcsökkenéstől újra visszafagy. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Így van. Amikor te telefonáltál, Kati, akkor éppen azért nem szórták, mert annyira latyakos volt 

az út, hogy a homok teljesen belesüllyedt a latyakba. A lejtőket folyamatosan homokozzák, 

sózzák, jelenleg is éppen kint van mindenki, a testületi ülés után szólok nekik, hogy holnap a 

nem lejtős utakat is szórják, mert a szemétszállító autó pénteken nem biztos, hogy minden 

utcába be tud majd menni.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

A Liszt Ferenc út háta mögött ugyanolyan a helyzet, én sem ott fogok lejönni. Nem lehet 

rákanyarodni a lenti útra. Különösen az okoz problémát, hogy a Liszt Ferenc utca végében két 

lakó odaáll a kanyarban az út szélére az autójával, veszélyezteti a saját autóját és mások épségét 

is. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Amit beszéltünk korábban a traktorra szerelhető hátsó sószórót, az nem jött össze? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem. Azt mondták, hogy az annyira nem jó, meg sokszor kell tölteni, összecsomósodik a 

homok, ezért nem is ajánlották. A jelenlegi megoldás, amivel szórják a sót és homokot, az 

megfelelő. De ha nagyon nagy katasztrófavédelmi helyzet van, ami jelenleg azért nincs, akkor 

van egy cég, akitől kaptunk árajánlatot, nagyobb havazás esetén hívásra azonnal jönnek és 

letakarítják az utakat. Egyébként 14.000 forint óránként egy gép. A fiúk kint voltak szombaton 

és vasárnap is egész nap, söpörték a lépcsőket, majd végigtolták a hótoló traktorral az utakat, 

és sózták, homokozták az utcákat. Mióta havazik, szinte csak ezzel foglalkoznak, minden nap 

tisztítják az utakat.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én még annyit szeretnék mondani, hogy beszéltünk, nem egyezett a véleményünk, tegyük félre. 

Én azért javaslom, amit Csillag úr mondott, ezt a műtrágya szórót, de ezt nem homokkal kellene 

feltölteni, hanem sóval. Ha egyszer lesózzák, elolvad, az többé nem fog visszafagyni.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szombaton sózták. A só is eltűnt.  

 

Tomecz László, képviselő 

Igen, sózták a Fazekas utat, amit mondtam, a balesetet, az pontosan azért következett be, mert 

jött az autó a Fazekas útról, ami jó volt, rákanyarodott az Iskola útra, ami tükörjég volt és be is 

ment az árokba.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De értse meg, hogy mindenütt nem lehet mindenki ott. Sózzák, homokozzák, folyamatosan 

csinálják ezek a fiúk, de azt nem lehet elvárni, hogy 24 órát kint legyenek, mert pihenni is kell, 

munkavédelmi előírások is vannak. Amikor képviselő úr szólt, éppen akkor ebédeltek… 
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Tomecz László, képviselő 

De polgármester asszony, elnézést, hogy a szavába vágok, de az se elfogadható, hogy a mi 

házunktól 30 méterre van az első fekvőrendőr, tegnap délután beesik a kocsi az árokba. Kedden! 

A hó szombaton reggel esett.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én minden áldott nap végigmegyek a településen, aki beesik az árokba, az úgy is vezet, már 

bocsánat! 

 

Tomecz László, képviselő 

Igen, de Ön tapasztalt sofőr.  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Minden nap megyek kocsival, majdnem minden útra felmegyek, felső telepre is, végigmegyek 

mindenhol. Szólok, és megbeszéljük a fiúkkal, ha látok valahol problémás útszakaszt. De azt is 

értsék már meg, hogy más feladataik is vannak, pakolni kell, szerelni kell. Elmondom, hogy ha 

már itt ül a Testület, hogy képviselő úr felhívott engem vasárnap és felháborodva közölte velem, 

hogy mi az, hogy a fiúk az üstöt hordják, meg hagymát pucolnak azért, mert a TÓ-NETT Kft-

vel mi itt bulizunk. Elmondanám, hogy a TÓ-NETT Kft. kocsija azért volt itt, mert a lenti 

mosdóban a wc feljött és le kellett ragasztani. Buli meg az önkormányzati dolgozóknak volt, 

egy vacsora, amire Csillag úr adta a vaddisznót, amit nagyon szépen köszönünk. Nem a brigád 

pucolta a hagymát, hanem a hivatalsegéd és az a közfoglalkoztatott, aki egyébként is a 

Művelődési Házban van alkalmazva. Az meg, hogy a brigádból két fiú kivitte a lányoknak az 

üstöt 10 perc alatt, már bocsánatot kérek, de megengedhető. És elnézést kérek, hogy emiatt 

felháborodtam. De ne vádaskodjunk, ha nem tudjuk, hogy mi van. Ha annyira jól informált, 

akkor tudhatta volna, hogy a dolgozóinknak volt önkormányzati karácsonyi vacsora. És 

emellett a fiúk kint voltak vasárnap is, szombaton is, végig kint voltak az utcákon és dolgoztak. 

Három emberrel nem leht csodát csinálni. Lehet önkéntesen jönni, adunk sót, adunk hólapátot. 

Én többet ezekből az emberekből nem tudok kihúzni, mindennek van határa. Legyünk már kint 

8 órát az úton, hidegben hóesésben, és utána követelőzzünk! 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az a legjobb, ha minden gépesített.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, tudom. Meg is rendeltük, de nem javasolták. Két évi homok be van depózva, az 

valószínűleg elég lesz erre a télre.  

 

Juhász Péter, képviselő 

A polgárőrök jelentkeztek, hogy ha lenne egy ilyen traktor, akkor ők elvezetnék ingyen és 

bérmentve.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amikor a traktort megvettük, meg volt rendelve a hótoló, meg volt rendelve a szóró. De azt 

mondták, hogy nem szállítják le, mert nem vállalják a felelősséget érte. 

 

Tomecz László, képviselő 

A lőrinci traktoron is van.  
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Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ezt a sószórót a következő költségvetésbe bele kell tenni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, de én ezt rátok bízom. Amikor megrendeltük a sószórót, a cég azt mondta, hogy nagyon 

drága, de nem ér semmit az a szóró. De egyébként nekem a polgárőröktől még senki nem 

jelezte, hogy jönne önkéntesnek.  

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 

     

 


