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Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program három területére lett 

projektjavaslat megfogalmazva 

Az önkormányzati fejlesztéseknél 
az 1. számú prioritás az Egészség-
ügyi Központ felújítása. 
Ugyan is ez az az intézmény, ame-
lyet gyakorlatilag a település vala-
mennyi lakója használ, vagy hasz-
nálat, hisz a védőnői tanácsadó egy 
épületben van a háziorvosi rendelő-
vel. S ez az épület, amely leginkább 
felújításra szorul, mert a hatvanas 
években épült, s több évtizede nem 
volt nagyobb felújítás, korszerű-
sítés. A tető több helyen beázik. A 
csatornák a vízelvezetése sem meg-
felelő, áztatja a vakolatot. Az épület 
külső hőszigeteléssel nem rendel-
kezik. Az elavult nyílászárók nem 
szigetelnek kellően. A fűtésrend-
szer is régi, nem lehet önállóan 
szabályozni a fűtőtesteket. A vízve-
zeték is korszerűtlen, a meleg víz 
ellátást egy több tízéves elavult fali 
fűtő biztosítja. A szaniterek korro-
dálódtak, nem higiénikusak. A vilá-
gítás is teljes felújításra szorul. Az 
előírás szerinti helyiségek egy ré-
sze vagy nincs, vagy nem rendelke-
zik megfelelő paraméterekkel.
Mindezek okán, a meglévő házior-
vosi rendelőnek, védőnői tanácsa-
dónak, helyt adó helyiségek teljes 
körű felújítása, részbeni átépítése 
megtörténne. 
Udvarfelújítás, telek-határon belüli 
területrendezés, parkosítás megva-
lósulna. A kötelezően előírt számú 
parkoló férőhely létesítése, infor-
matikai és egyéb eszközök beszer-
zése is megtörténne.
A megyei keret viszonylag kicsi, 
nagyon sok az igény, s egy fejlesz-
tésre jutó legmagasabb összeg 60 
millió lehet.  A településünk mérete 
s a szolgáltatások száma miatt 
kevés szakmai pontszámot tudunk 
elérni, de mindent elkövetünk, 
megmozdítunk, hogy eredményes 
legyen ez a pályázatunk!

TOP
Pócspetri

Az intézmény 1978-ban létesült, az 
1950-es években épült Tanácsházát 
alakították át, alap és nappali ellá-
tást biztosító szociális intézmény-
nyé. 1985-től Gondozási Központ-
ként működik. 
Az intézmény vízvezeték és fűtés-
korszerűsítése több mint húsz éve 
valósult meg. Az épületrészek 
elavult, problémás, és nem elég 
hatékony gáz fűtés-rendszerről 
üzemeltek/üzemelnek. Ezért ta-
valyelőtt egy vegyes tüzelésű kazán 
beüzemelésére került sor, de csak 
részben oldotta meg a problémá-
kat, hisz a hőleadó oldalról nem tör-
tént meg a szükséges fejlesztés. 
Az intézmény két régi épületré-
szének nyílászáró cseréjén kívül 
más átalakítás, további korszerű-
sítés nem történt. 
Ezért tervezzük a Gondozási Köz-
pont épületeinek energiahatékony-
ság-központú fejlesztését, utólagos 
hőszigetelés útján, a külső határoló 
szerkezetek és a tetőfödém szigete-
lésével, és a nyílászárók részbeni 
cseréjével. A hőleadó rendszer kor-
szerűsítésére, a kéménytechnikai 
fejlesztések elvégzésére is sor ke-
rülne, és a világítási rendszerek 
felújítása is megtörténne.
A tervezett fejlesztés eredménye-
ként a fenntartó önkormányzat 
üzemeltetési költsége is csökken-
ne, és ráadásul növekedne a kom-
fortérzete a szolgáltatásokat igény-
bevevőknek.
A konkrét kiírás még nem jelent 
meg, de az eredményes pályázat 
érdekében az előkészítő munkák itt 
is elkezdődtek. Hisz, mintahogyan 
szoktuk volt mondani:

Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése,  

Egészségügyi Központ felújítása
TOP 4.1.1-15

Gondozási Központ 
energiahatékonyságot célzó 

felújítása és fejlesztése
TOP 3.2.1-15

Önkormányzati Konyha 
bővítése közétkeztetéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzés 
TOP 1.1.3 -15

Ha nincs szántás, 
és vetés, biztos, 

hogy nem lesz aratás!  

A közétkeztetési célokat szolgáló 
fejlesztések támogatása keretében, 
az önkormányzati fenntartású főző-
konyha felújítása, korszerűsítése, 
és kiszolgáló térrel történő bővíté-
se, illetve a kapcsolódó eszközbe-
szerzés is indokolt.
Pócspetri településen ugyanis az 
egyetlen étkeztetést biztosító főző-
konyha az óvoda épületében, az 
önkormányzat fenntartásában 
működik. Ez ellátja az óvodai, isko-
lai és szociális étkeztetési feladato-
kat, és ezen keresztül biztosítjuk a 
nyári gyermekétkeztetés ellátását 
is. A főzőkonyhán előállított adag-
szám több mint fele a közintézmé-
nyek ellátáshoz kapcsolódik. 
A közétkeztetési feladatok ellátásá-
nak helyi alapanyagokra alapozott 
továbbfejlesztéséhez szükséges in-
frastruktúra és eszköz fejlesztése, a 
meglévő konyhához csatlakozó 
kiszolgáló létesítmény létrehozása, 
és főzőkonyhai gépek, berendezé-
sek, felszerelések beszerzése is az 
előzetes tervek között szerepelnek.
A konyha technológiai fejlesztését 
olyan eszközök rendszerbeállítá-
sával tervezzük, melyek egyrészt a 
helyi közmunka program keretében 
egyre eredményesebben, s bősége-
sen megtermelt alapanyagok fel-
dolgozását segítik, másrészt hozzá-
járulnak a korszerű táplálkozás 
kialakításához. 
Ennek keretében kerülne sor töb-
bek között: gázüzemű sütőlap; 
főzőzsámoly; gáztűzhely; kombi-
nált sütő-pároló; zöldségfeldol-
gozó, kockázó, szeletelő, reszelő, 
passzírozó, robotgép; szalámi sze-
letelő; burgonyakoptató gép; étel 
melegen tartók; továbbá a saját ter-
melésű alapanyagok tárolását, fel-
használását biztosító hűtő, 
fagyasztószekrények 
beszerzésére.

(Petri Hírek 2016.év 01.évf. 01 lapszám)
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

60.000.000.- Ft, azaz hatvan millió forint 
támogatás a Pócspetri

Egészségügyi Központ felújítására!

Az immár felnőtt korba lépett 18 éves civilszer-
vezetünknek legszebb születésnapi ajándék ez a 
döntés! 
Hisz 1999-ben, azért jött létre ez a civil közösség, 
hogy csatlakozzunk az akkor szárnyát bontogató 
magyarországi teleház mozgalomhoz, és létrehozzunk 
sokfunkciós közösségi információs központokat. 
Ez teljes mértékben sikerült, és a létesítményeink 
keretén belül, és azon kívül is számtalan kulturális, 
informatikai, oktatási, szociális, turisztikai, és egyéb 
közösségi programokat, képzéseket, fesztiválokat, 
kiállításokat, táborokat szervezünk, vagy közreműkö-
dünk a megvalósításban.
Széleskörű, és élő a határon túlikkal, főleg Erdé-
lyiekkel, az együttműködésünk. S ráadásul még a 
hagyományőrző, népi énekesekkel és alkalmanként 
táncosokkal kibővített Petri Pengetős citerazenekart is 
„befogadtuk” pályázati forrás elérése érdekében, és 
egy különleges, megzenésített verseket is játszó, és 
rendhagyó eseményekhez illeszkedő zenés irodalmi, 
történelmi műsorokat szerkesztő, és előadó Iránytű 
Klub-zenekarunk is van. 
Ami különlegessé tette az egyesületünket, hogy 
szakmai munkánk keretében könyveket, kiadvá-
nyokat írunk, kiállítási anyagokat, multimédiás CD-
ket, és különféle pályázatokat is készítünk. 
(Jelenleg is a Pócspetri Önkormányzat megbízásából, 
a „Pócspetri 1948-as tragikus eseményeinek, a 
Pócspetri pernek, a kommunizmus üldözöttjeinek, 
Emlékhely, Emlékpark, Keresztút, létrehozása, 
építése” projekt kidolgozása, és realizálása történik.)
A pályázati siker közvetlen előzménye, hogy az 
Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub (IGFK), és az általa 
felkért szakemberek, egy éven keresztül testületi 
határozattal, egy általános együttműködés keretében 
ellátták a folyamatban lévő pályázati ügyeknél 
egyfajta projekt menedzseri feladatokat.
Továbbá szívvel lélekkel, nagyon sok munkaórát, 
energiát befektetve, költségeket felvállalva, térítés-

mentesen dolgoztunk, egy önkormányzati, lassan, de 
érlelődő településfejlesztési program eleminek a 
kidolgozásán. 
2016.01.06. testületi ülésen pedig a Pócspetri 
Önkormányzat megbízta az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klubot a települési honlap létrehozásával, havi 
hírlevél szerkesztésével, és pályázatokhoz köthető 
általános projektmenedzseri és településmarketing 
feladatok ellátásával. (Ezt a megbízást idén is 
megerősítette a testület.) 
Így 2016.01.08-án Seszták Oszkár, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökének a 
megjelent TOP felhívásokkal kapcsolatos megbeszé-
lésre szóló meghívója alapján részt vettünk Nyíregy-
házán, a Megyeházán, az eseményen. Ide csak azok az 
önkormányzatok (a megyéből mintegy hetvenen) 
kaptak meghívást, amelyek már korábban jelezték az 
együttműködési szándékot. Szerencsére Pócspetri 
Önkormányzata már 2015.09.08.-án hivatalosan is 
megküldte, a Megyével és a munkaszervezetével kap-
csolatos TOP-os együttműködési szándéknyilatko-
zatát! Így és ezért kezdődhetett el több mint egy éve, a 
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynök-
ség Nonprofit Kft bevonásával, az önkormányzati 
fejlesztéseknél az 1. számú prioritásként meghatáro-
zott Pócspetri Egészségügyi Központ felújítása pro-
jekt előkészítése, a pályázat elkészítése és beadása.
A fejlesztés indokoltságát, a helyzetet ismerőknek, a 
lap olvasóinak nem kell bizonygatni. 
Ugyan is ez az az intézmény, amelyet gyakorlatilag a 
település valamennyi lakója használ, vagy használat, 
hisz a védőnői tanácsadó egy épületben van a 
háziorvosi rendelővel. S ez az épület, amely leginkább 
felújításra szorul, mert a hatvanas években épült, s 
több évtizede nem volt nagyobb felújítás, korszerű-
sítés. A tető több helyen beázik. A csatornák a 
vízelvezetése sem megfelelő, áztatja a 
vakolatot. 

Tisztelt Olvasók, a legnagyobb örömmel továbbítom
a jó hírt, mely szerint az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Pócspetriben, az Egészségügyi Központ 
felújítása TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott 
támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság vezetője 
60.000.000.- Ft, millió forint támogatásra érdemesnek ítélte!
 

(Petri Hírek 2017.év 02.évf. 05. lapszám)
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Az épület külső hőszigeteléssel nem rendelkezik. Az 
elavult nyílászárók nem szigetelnek kellően. A 
fűtésrendszer is régi, nem lehet önállóan szabályozni a 
fűtőtesteket. A vízvezeték is korszerűtlen, a meleg 
vízellátást egy több tízéves elavult fali fűtő biztosítja. 
A szaniterek korrodálódtak, nem higiénikusak. A 
világítás is teljes felújításra szorul. Az előírás szerinti 
helyiségek egy része vagy nincs, vagy nem rendelke-
zik megfelelő paraméterekkel.

Most a nyertes pályázatnak köszönhetően, a hatvan 
millió forint támogatásból, a meglévő háziorvosi ren-
delőnek, védőnői tanácsadónak, helyt adó helyiségek 
teljes körű felújítása, részbeni átépítése, energetikai 
korszerűsítése, udvarfelújítás, telek-határon belüli 
területrendezés, parkosítás, az előírt számú parkoló 
férőhely létesítése, informatikai és egyéb eszközök 
beszerzése megtörténne.
A szükségesség, és az indokoltság ellenére nem volt 
egyszerű, és könnyű a pályázati forrás elérése, hisz 
tudjuk, hogy a megyei keret viszonylag kicsi volt, és 
nagyon sok igény jelentkezett. A településünk mérete s 
a szolgáltatások száma miatt elérhető szakmai 
pontszám is behatárolta az esélyeket. Ugyanakkor 
Tamás György, a település polgármestere, és jóma-
gam, mint a civil szervezet vezetője, törekedtünk a 
meglévő egyéni, baráti, civil és politikai, valamint 
szakmai kapcsolatainkat is képbe helyezni, és meg-
próbáltunk minden fórumot felhasználni, a település 
életében nagy jelentőségű beruházás fontosságának a 
hangoztatására. 
Helyben a képviselőtestület, és az egészségügyben 
dolgozók döntő többségének támogatására, tevőleges 
közreműködésére számíthattunk. Külön kiemelném 
Veresné Könnyű Tünde ez irányú munkáját.
Szerencsénkre az együttműködő szakmai partnerünk 
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft felkészült, nagy szak-
értelemmel rendelkező munkatársai, Málik Csilla 
menedzser vezetésével is átérezték ügyünk súlyát, és 
az általuk formába öntött szakmai anyagot a döntés-
hozók támogatásra méltónak találták.
Így és ezért, most nekik, és mindazoknak, akik, a 
közzel két éves előkészítő munkában, az adatok 
szolgáltatásában, a dokumentációk, tervek, pályázati 
anyag elkészítésében, a döntés előkészítésben, és a 
döntés meghozatalában részt vett, csak HÁLA, és 
KÖSZÖNET!

Az öröm, és a köszönetnyilvánítás után, újra a tenni-
valók játsszák a főszerepet. Ugyanis az építési 
engedélyezési majd a kivitelezési tervdokumentációk 
is el kell, hogy készüljenek. S ezt követően, már 
„csak”, a mostoha körülmények ellenére ez idáig is, a 
házi orvosi és a védőnői ellátást magas színvonalon 
biztosítók, és az egészségügyi szolgáltatásokat 
igénybe vevők számára is igényesen el kell, hogy 
készüljön a beruházás, meg kell, hogy valósuljon, a 
Pócspetri Egészségügyi Központ felújítása projekt. 
Kovács János - IGFK elnöke

A II. Nemzetközi 
Hagyományőrző 
Zenei - Tánc 
és Alkotótábor 
is támogatásban 
részesül

Örömmel vettük kézbe a Magyar Művészeti 
Akadémia 2017. május 22.-én megküldött 
határozatát, mely szerint a beadott pályázati 
program, a II. Nemzetközi Hagyományőrző 
Zenei - Tánc és Alkotótábor Pócspetriben 
projekt megvalósítását 300.000.-, azaz há-
romszázezer forinttal támogatják.
A Petri Hírek februári lapszámában részlete-
sen bemutattuk a pályázati felhívást, és az 
arra készített, és beadott pályázatot.
Az előzetes egyeztetések alapján az alábbi 
hazai és nemzetközi alkotók, ipar és képző-
művészek, festők, grafikusok, fafaragók (12 
fő) vesznek részt a táborban: 
Mónus Béla (fafaragó iparművész) - Csécse;
Pósa Ede (festő és grafikusművész)- Balaton-
szemes; Munteanu Gheorghe (szobrász)– 
Tulcea, Románia; Papp Gábor (festőmű-
vész) – Marghita – Románia; Malgorzata 
Twardzik-Wilk (festőművész) – Glowjenka – 
Lengyelország; Zdzislav Twardowski (festő-
művész) – Sanok – Lengyelország; Zalaiova 
Drahoslava (festőművész) – Humenne – Szlo-
vákia; Capovcak Miroslav (festőművész) – 
Michalovce – Szlovákia; Mekker Marta 
Semsey (festőművész, szobrász) – Duggen-
dorf – Németország; Májer Brigitta (képzőmű-
vészeti gimnazista); Májer Zoltán (festőmű-
vész); Stefan Gnandt (művészeti vezető - 
festő és grafikusművész)– Pócspetri.
A II. Nemzetközi Hagyományőrző Zenei - 
Tánc és Alkotótábor 2017.07.02.-2017.07.09. 
között kerül megrendezésre.
Az élet úgy hozta, hogy tábort záró kiállítás 
megnyitójának az időpontja egybe esik a 
település jelentős eseményével, az 1948-as 

tragikus Pócspetri törté-
net mártírjának, Király-
falvi Miklósnak az újrate-
metésével. Azaz a kép-
zőművészet i  k iá l l í tás 
megnyitója 2017.07.08-
án, 15.00. órakor lesz a 
Házasságkötő 
teremben.

(Petri Hírek 2017.év 02.évf. 05. lapszám)



Pócspetri Község 
Önkormányzata

2017 év 
augusztus hó
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8. szám

2017. augusztus 29. Pócspetri Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülése

A rendkívüli képviselő-
testületi ülés összehívása 
pályázat benyújtásának 
határideje, a pályázatok 
lebonyolítása feltételei-
nek megteremtése miatt 
vált szükségessé.

A Képviselő-testület el-
fogadta a település Köz-
beszerzési szabályzatát, 
a 2017. évre vonatkozó 
Közbeszerzési Tervet, va-
lamint döntött a Beszer-
zési Szabályzat módosí-
tásáról. 

Az Egészségügyi Központ 
felújítása Pócspetriben 
projekt keretében dön-
tött a Képviselő-testület 
a projekt közbeszerzés 
lebonyolítási feladatai-
nak ellátásáról, valamint 
a megvalósításhoz kap-
csolódó nyilvánosság 
biztosításáról.

A Gondozási Központ in-
tézményvezetői munka-
kör betöltésére érkezett 
pályázatokat is elbírálta 
a Képviselő-testület, a 
három pályázat közül 

Petri Hírek
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„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

Pekkné Póti Szilvia, Pócs-
petri, Kossuth utca 5. 
szám alatti lakos pályá-
zatát fogadta el. 
A győztes pályázót, aki 
az elmúlt hónapok során 
megbízott vezetőként 
dolgozott az intézmény-
ben, a képviselők mind 
szakmailag, mind embe-
rileg alkalmasnak tartják 
az intézmény vezetésére, 
így Pekkné Póti Szilviát 
2017. szeptember 1. nap-
jától 2022. augusztus 31. 
napjáig, 5 év határozott 
időtartamra Pócspetri 
Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 

Pócspetri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzati hírek

A Pócspetri Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 
Pócspetri családsegítő 
Szolgálat közreműkö-
désével kirándulást szer-
vezett 2017. augusztus 
31-én, a település roma 
gyermekei részére.

Gondozási Központ in-
tézményvezetőjének ki-
nevezte.

Végül a Képviselő-tes-
tület határozott a Kistele-
pülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesz-
téseinek támogatására 
kiírt pályázat benyúj-
tásáról, valamint a pá-
lyázat igénybevételéhez 
szükséges saját forrás 
biztosításáról. 
Nyertes pályázat esetén 
a köztemetőben urnafal 
építéséhez kerülne fel-
használásra a pályázati 
összeg. 

A településünkről 44 ro-
ma gyermek jutott el a 
nemzetiségi önkormány-
zatnak köszönhetően a 
sóstói üdülőövezetben 
található Nyíregyházi 
Állatparkba, ahol élmé-
nyekben gazdag, tartal-
mas, és felejthetetlen na-
pot töltöttek a pócs-
petri roma gyer-
mekek. 

Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba

(Petri Hírek 2017.év 02.évf. 08. lapszám)



IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pócspetriben, 
az egészségügyi központ átalakítása felújítása” 
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003-számú projekt hírei

E lapszámtól pedig folyama-
tosan hírt adunk a megvaló-
sítás fázisairól. 
Annál is inkább, mert az Irány-
tű Gazdaságfejlesztő Klub 
(IGFK), mint az Önkormány-
zat által  pályázatokhoz köt-
hető általános projektme-
nedzseri és településmarke-
ting feladatok ellátásával 
megbízott szervezet az első 
perctől részt vett a fejlesztési 
elképzelés megfogalmazá-
sába, formába öntésébe. 
S most a legutóbbi testületi 
ülésen az IGFK konkrét meg-
bízást is kapott a projekt nyil-

vánossági feladatainak biz-
tosítására, ellátására. 
E tárgykörben első lépésként 
a projekt tábla kihelyezésé-
nek tárgyában elkészített és 
beküldött kérelmünk elfoga-
dásra került. Így tájékoztat-
juk az érintetteket, hogy az 
„Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 
Pócspetriben, az egészség-
ügyi központ átalakítása fel-
újítása” című projekt kap-
csán a „C” típusú tábla a be-
ruházás kezdése előtt, 
2017.08.30-án ki-
helyezésre került.

Mintahogyan a 
ko rább i  lap-

s z á m a i n k b a n 
már többször be-

számoltunk, az Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése Pócspetriben, az 
Egészségügyi Központ fel-
újítása TOP-4.1.1-15-SB1-2016 
-00003 azonosítószámú tá-
mogatási kérelem elkészíté-
séről, beadásáról, és az elbí-
rálásáról, mely szerint a Ma-
gyar Államkincstár Megyei 
Igazgatóság vezetője hat-
van millió forint támogatásra 
érdemesnek ítélte.

Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút átadása

Általában „csak” a 
Pócspetriben, vagy 
Pócspetrihez szoro-
san köthető ese-
ményekről számo-
lunk be. Most, mint a 
Petri Hírek főszer-

kesztője, két ok miatt kivételt 
teszek. Egyrészt a szerveze-
tünk, az Iránytű Gazdaságfej-
lesztő Klub számtalan alka-
lommal vett, s vesz részt ke-
rékpározáshoz köthető ese-
ményen, szervezőként, lebo-
nyolítóként, s résztvevőként 
egyaránt. Másrészt szenve-
délyes kerékpárosként mióta 
elkészült a Nyíregyháza - 
Tokaj kerékpárút, rendszere-
sen használom. Volt olyan 
hét hogy háromszor is, oda s 
vissza tekertem, sőt, már két 
alkalommal a TV-toronyig is 
felmentem.
Ezért partnerszervezetünk a 
Középkori Templomok Útja 

Egyesület felkérésére 2017. 
08. 31-én szívesen csatlakoz-
tam a hivatalos megnyitóra 
kerekezőkhöz. Több kerék-
páros szervezet 60 bringása 
tekerte le együtt a Nyírtelek -
Nyíregyháza közötti szakaszt.
Az alkalmi csapatot Révész 
Máriusz kerékpározásért és 
aktív kikapcsolódásért felelős 
kormánybiztos (kivel az első 
Határon Túrán kerekeztem 
Csíksomlyóig), és Deák Attila 
vallásturisztikai szakember 
(kivel az örökségtúrákon vet-
tem /veszek részt) vezette. 
Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter úrtól a kerék-
párút átadásán örömmel 
hallottam, hogy a Nyíregy-
háza – Tokaj – Tiszabecs – 
Nyírbátor – Máriapócs – 
Nyíregyháza útvonalon teljes 
megyei bicikliútkört szeret-
nének létrehozni a kerékpá-
rosok, zarándokok számára.

A beszé-
dek és az ün-
nepélyes szalag 
vágás után Szocska 
Ábel nyíregyházi apostoli 
kormányzó megáldotta az új 
szakaszt. Majd az ezt követő 
fogadáson volt alkalmam a 
miniszter úrnak, és az ottani 
térség országgyűlési képvise-
lőjének, Vinnai Győző úrnak 
az ez irányú eredményes 
munkájuk kapcsán az elisme-
résemet kifejezni.
Szeretném a megyei hálózat 
kiépülését megérni, és majd 
jó sokat használni egyedül, és 
a sportbarátokkal, az Iránytű, 
s a családtagokkal együtt is! 
Kovács János
IGFK - elnöke 
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Pócspetri Község 
Önkormányzata

2017 év 
november hó

2. évfolyam 
11. szám

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2017. november 7. 

A rendkívüli képviselő-
testületi ülésen a testület 
döntött a TOP-4.1.1-15-S 
B1-2016-00003 azonosító 
számú Egészségügyi a-
lapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi 
központ felújítása Pócs-
petriben – II. című projekt 
közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatos aktuális fela-
datokról. 
A közbeszerzési eljárás 
nyertese a VILU-PET 2000 
Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Bujtos u. 27. D. ép. 1/3.). 
Amint tapasztalhatta a 
lakosság, a munkálatok 
el is kezdődtek. 
Az Egészségház építési 
munkálatai alatt a házi-
orvosi, a védőnői ellátás, 

Petri Hírek
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„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

a Családsegítői szolgál-
tatás, valamint a TRV. Zrt. 
ügyfélszolgálata a helyi 
általános iskola épületé-
ben kapott helyet.
A Képv i se lő- tes tü let 
rendkívüli ülés keretében 
döntött még a 2017. évi 
települési önkormány-
zatok rendkívüli önkor-
mányzati költségvetési 
támogatásra vonatkozó 
igény benyújtásáról, va-
lamint a Pócspetri, Létai 
utca 34. szám 221 Hrsz. 
alatti ingatlan 7/24 tulaj-
doni hányadának aján-
dékozási ügyéről, mely 
utóbbi döntés szerint a 
nevezett ingatlan 7/24 
tulajdoni hányadát, mint 
ajándékot elfogadja. 

Lakossági Fórum
2017. november 17.  

A Lakossági Fórum té-
mája a Településképi Ar-
culati Kézikönyv és Tele-
pülésképi rendelet készí-
tésével kapcsolatos tájé-
koztató volt. 
A témában immár má-
sodik alkalommal meg-
tartott Fórumon Dudás 
Ede, a Nyírség-terv KFT. 
képviselője bemutatta a 
jelenlévőknek a Telepü-
lésképi Arculati Kézi-
könyv tervezetét, az az-
zal kapcsolatos egyezte-
tések menetét, majd vá-
laszolt a lakossági kérdé-
sekre.

Ezen a napon döntött a 
Képviselő-testület az élel-
miszer csomagra érke-
zett árajánlatok elbírálá-
sáról, kereskedő kijelölé-
séről. A Karácsonyi Ünne-
pekre biztosított egyszeri 
élelmiszercsomag be-
szállításával 2017. évben 
az Oázis Plusz Kft.-t (Pócs-
petri, Rákóczi utca 
8.) bízza meg. 

Rendkívüli 
képviselő-testületi 

ülés
2017. november 27.  Közigazgatási szünet

2017. december 18 napjától
2017. december 29 napjáig 

Az igazgatási szünet alatt a Máriapócsi Közös Ön-
kormányzati Hivatal csökkentett köztisztviselői lét-
szám mellett ügyelet útján biztosítja a zavartalon 
ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakos-
sági ügyfélszolgálatot.
Azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi ügyekben 
a 42/554-500, valamint a 42/385-673 telefonszám 
hívható 8.00 órától 12.00 óráig. 
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IGFK
IRÁNYTŰ 

pályázati lehetőségek

fejlesztési elképzelések

Épül, szépül, megujúl a
Pócspetri Egészségügyi Központ

Egy több mint  két éves elő-
készítői tevékenység ered-
ményeként kezdődhetett el, 
a jelenleg is gőzerővel zajló 
építési, kivitelezési munkála-
tok. A pályázat elkészítése, 
beadása, elbírálása, majd a 
támogatási szerződés meg-
kötése is hosszú időt, és sok e-
nergiát igényelt.  Szerencsé-
re a projektmenedzseri fela-
datokat felvállaló, és ellátó 
szervezet a SZSZBMFÜ Non-
profit Kft. munkatársai nagy 
szakértelemmel, és türelem-
mel segítették ezt a folyama-
tot, s működnek közre a meg-
valósítás során.
A támogatói okirat kézhezvé-
telét követő időszak sem volt 
zökkenőmentes. Az építésü-
gyi hatóság a helyi települési 
rendezési tervben foglalt jö-
vőbeni Iskola utcai szélesítési 
terv miatt nem járult hozzá az 
első szándék szerinti orvosi és 
védőnői rendelői bejáratok-
hoz csatlakozó szélfogó bőví-
téséhez. Így és ezért az épület 
eredeti alapterületét nem 
változtathatva a belső helyi-
ségek átalakításával kellett 
megtalálni a funkciókhoz és 
az előírásokhoz leginkább il-
leszkedő műszaki megoldá-
sokat. Majd csak ezt követő-
en lehetett elindítani a köz-
beszerzési eljárást, amely szin-
tén elhúzódott.

Az eljárás eredményeként vi-
szont a nyertes kivitelező a 
VILU-PET 2000 Kft., és alvállal-
kozói a kedvező időjárásnak 
is köszönhetően jó ütemben 
végzik az épület átalakítását, 
felújítását. Olvasóink, telepü-
lésünk lakói szeme láttára 
napról, napra formálódik, 
szépül a létesítmény. 
A kivitelezők a megrendelő-
vel, az önkormányzattal, a 
polgármester úrral, folyama-
tosan, de az orvosnővel, és 
védőnővel is rendszeresen 
egyeztetnek és igyekszenek 
a tervmódosítást nem igény-
lő felmerülő igényeknek is az 
építésügyi szabályok betar-
tásával megfelelni.
Az Iránytű Gazdaságfejlesztő 
Klub a projekt nyilvánosságá-
nak biztosítására kapott 
megbízást. Ennek keretében 
a projekt tábla elkészítésén 
és kihelyezésén, valamint a  
kommunikációs célra alkal-
mas fotó dokumentáció ké-
szítésén túl, nyitottunk a tele-
pülésünk honlapján az Ön-
kormányzat aloldalon egy-
egy menüpontot, ahová 
minden érdemi információt 
feltöltöttünk. 
Így a Petri Hírek cikkein túl, a 
www. pocspetri. hu „Közbe-
szerzés”, és a „Pályázatok” 
menüpontjaiból is tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.
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Már a korábbi lapszámainkban is örömmel 
tájékoztattuk a Tisztelt Olvasóinkat az Önkormányzat 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Pócspetriben, az Egészségügyi Központ felújítása 
(TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003) támogatási kérelme 

hatvan millió forint támogatásban részesült.

NEA
2018 év 

Az alábbi kollégiumokhoz le-
het a jogszabályokban és a 
pályázati útmutatóban fog-
laltaknak megfelelt civl szer-
vezeteknek a pályázataikat 
benyújtani:
 Nemzeti összetartozás 
kollégium; 
 Közösségi környezet 
kollégium;
 Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégium;
 Társadalmi 
felelősségvállalás kollégium;
 Új nemzedékek jövőjéért 
kollégium;
Benyújtási határidők: 
2018.01.15 - 2018.01.31.
Támogatási időszak kezdő 
időpontja: 2018.04.01.
Támogatási időszak záró 
időpontja: 2019.03.31.
Elnyerhető: 100.000.- től, 
3.000.000.- HUF-ig
Mintahogyan a korábbi 
években is, a településünk 
civil szervezetei által 
beadott pályázatokról, és 
azok megvalósításáról 
folyamatosan és 
részletesen 
beszámolunk.

Ez évben is kiírásra 
kerültek a Civil 

szervezetek működési 
célú és programok

támogatása pályázatok
NEA-18-M - NEA-18-SZ

(Petri Hírek 2017.év 02.évf. 12. lapszám)
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Kivitelezői tájékoztató, a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 
számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi Központ felújítása 
Pócspetriben” című projekt építési munkálatairól I.

Kivitelező fővállalkozó: VILU-PET 2000 Kft által 
az Egészségügyi Központ - 4327 Pócspetri, Iskola 
u. 11. (HRSZ:137) alatti létesítménynél ez idáig az 
alábbi tevékenységek lettek elvégezve:

 A tervezési program megvalósításához a Házior-
vosi, védőnői tanácsadónak helyet adó épületet, he-
lyiségeket részben át kellett alakítani. Ezért elbontásra 
kerültek belső válaszfalak, belső burkolatok. Azokon 
a helyeken, ahol vizes helyiségek lettek kialakítva, a 
burkolatok alatti aljzat is fel kellett törni. Az utca felőli 
oldalon lévő szakipari szélfogó, valamint a tetőt fedő 
szürke rombuszpala és az épület régi nyílászárói is 
elbontásra kerültek. Külső területen pedig a beton 
aljzatok, járdák bontási munkálatai lettek elvégezve. A 
belső és külső falfelületekről a szükséges mértékben a 
vakolatot is el kellett távolítani. 

 Az építés, felújítás munkálatai során a zsaluzás és 
állványozás, a homlokzati csőállvány és a függő, 
könnyű munkaállvány készítése megtörtént. A szük-
séges mennyiségű és minőségű beton aljzat helyszí-
nen kevert betonból készült. Felületképzés (festés, 
mázolás, korrózióvédelem) során, a belső felületek 
előkészítése, glettelése részmunkák, és a külső fafe-
lületek lazúrozása megtörtént. A fal, és padlóburkolat 
hordozószerkezetének felület előkészítését követően, 
a beltérben fal és padlóburkolat készítése mázas 
kerámiával történt. Az aljzat kiegyenlítése rugalmas 
burkolat alá munkafázis is elvégzésre került.

 Az átalakítással létrejöttek a tervezési program-
ban meghatározott funkcionális egységek. A régi szél-
fogó helyén, új, szélfogó került kialakításra oly 
módon, hogy babakocsi tárolóként is funkcionálhas-
son. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat külön 
bejáratról elérhetővé váltak, ugyanakkor az átjárás 
biztosítva lett a két egység között. Teherhordó falazat 
téglából falazva, a szárazépítéssel pedig szigetelt 
gipszkarton válaszfal szerkezetek lettek kialakítva. Az 
új válaszfal rendszerrel az épület vizes helyiségeinek 
kialakítása teljesen megújult. Külön nemű, illetve 
mozgáskorlátozottak számára használható illem-
helyek készültek.

 Az épület nem csak belső elrendezésében, hanem 
külsőleg is megújult. A régi külső nyílászárók helyére 
új, korszerű, hőszigetelő 73mm-es beépítési mély-
ségű, 5 kamrás, PVC profilból, AGALWIN SMART 
ablakok, ajtók, s beltéri, kazettás tele lemezelt, 
egyszárnyú, MDF tokozatú ajtók kerültek beépítésre. 

A régi és az újonnan kialakított nyílásoknál, előre 
gyártott nyílásáthidalók, égetett agyag-kerámia köp-
penyes, illetve előre gyártott azonnal terhelhető tar-
tószerkezetek lettek elhelyezve. Nem csak a nyílás-
zárók biztosítják az energia megtakarítás lehetőségét. 
Az épület teljes egészében hőszigetelve lett, melynek 
következtében új homlokzati megjelenés alakult ki. 
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel 
10 cm-es EPS hőszigetelő lapokkal, a lábazat 8 cm-es 
XPS hőszigetelő lapokkal történt. S az épület záró-
födéme is hőszigetelt lett, a padlás 20 cm-es vastag 
hőszigetelő paplan takarást kapott. 

 
 Az eredeti tetőszerkezet megmaradt, de jelentő-
sen megerősítésre került. Újonnan a tetőlécezés, a 
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, a gerincléc 
elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerinc-
képzése megtörtént, és a fedés is teljesen megújult, 
hódfarkú cseréppel lett az épület teljes egészében át-
fedve. Kiegészítők tetőfelületen fém hófogó hornyolt 
tetőcseréphez elhelyezésre került. A bádogos munka is 
teljes körűen megvalósult. A régi elhasználódott 
horgonyzott lemez Függő ereszcsatorna és lefolyócső 
bontását követően az új csatornák, a lefolyócső szere-
lése, és a függő ereszcsatorna szerelése, valamint az 
ablak-szemöldökpárkány színes műanyag bevonatú 
horganyzott acéllemezből elkészült.

 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés mun-
kálataiból, a meglévő vezetékek, szerelvények lámpa-
testek bontása, az új nyomvonal hornyolása, a külön-
féle méretű merev, simafalú műanyag védőcsövek 
elhelyezése, a szigetelt vezeték elhelyezése védőcső-
be, a kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, a strukturált adatátviteli kábel 
elhelyezése, valamint a mérőóra hely kialakítása és 
felszerelése megtörtént.  

 Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezé-
se, és az Épületgépészeti csővezetékek szerelése, PP, 
PE, KPE nyomócső szerelése, az ivóvíz vezeték, öt-
rétegű cső szerelése, a PVC lefolyóvezeték szerelése, 
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspró-
bája, valamint a fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelési 
munkálataival elvégzésre került. Az építmény adott 
helyiségeinek szellőzése, klimatizálása érdekében a 
légkondicionáló berendezések, csövezése, légcsator-
na és idomaik szerelése, készülékek, és ventilátorok 
elhelyezése megtörtént.
Sitku Zsolt
VILU-PET 2000 KFT ügyvezetője

(Petri Hírek 2018.év 03.évf. 01 lapszám)
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Kivitelezői tájékoztató, a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 
számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi Központ felújítása 
Pócspetriben” című projekt építési munkálatairól II.

A tájékoztató célja, tárgya: A TOP-4.1.1-15-SB1-2016 
-00003 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése, Egészségügyi Központ 
felújítása Pócspetriben” című projekt megvalósítása 
érdekében a Pócspetri Község Önkormányzata részé-
re, a 4327 Pócspetri, Iskola u. 11. alatti Egészségügyi 
Központ épületének és udvarának kivitelezési munká-
latainak bemutatása tájékoztatás céljából. 
Kivitelezés helye: Egészségügyi Központ 
4327 Pócspetri, Iskola u. 11. (HRSZ:137)
Megrendelő: Pócspetri Község Önkormányzata 
4327 Pócspetri Iskola u. 13.
Kivitelező fővállalkozó: VILU-PET 2000 Kft 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u.27. D. ép. 1/3.
A tájékoztatást adja: Sitku Zsolt a kivitelező cég, a 
VILU-PET 2000 Kft ügyvezetője.
A 2017. november 15-i Vállalkozási Szerződés sze-
rint, az abban, és a mellékletét képező dokumentáció-
ban, a Tervekben, a Műszaki leírásokban, az elfoga-
dott kivitelezői Árajánlatban a Költségvetésben, és 
Munkanem összesítőben meghatározott műszaki tar-
talommal az előző lapszámban bemutattakon túl -
azóta- még az alábbi tevékenységek lettek elvégezve:
 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés mun-
kanemből a szerelvények, a kültéri, beltéri világítótes-
tek elhelyezése, a villám és érintésvédelmi hálózat tar-
tozékainak szerelése is megtörtént. 
 Épületgépészeti szerelvények és berendezések 
szerelése munkanemben, az összes anyag (mosdók, 
WC-k, csaptelepek, radiátorok, kazánok, stb.) felsze-
relése megtörtént. 
 Ablakdeszka, könyöklő, (belső párkány) elhelye-
zése (szereléssel) is megvalósításra került.
 A belsőfestések, diszperziós festés műanyag bá-
zisú vizes-diszperziós fehér festékkel a fűtés hiányá-
ban csak részben történt meg.
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 
alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból történt. (A lábazati vakolatok, a díszítő és 
lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg 
felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból 
fog történni).
 A felújítás és átalakítás keretén belül az épület 
teljes akadálymentesítése is végbemegy. Az épít-
ményben az akadálymentes közlekedés biztosított 
lesz. A tervezett állapot szerint az épület új akadály-
mentes rámpákon megközelíthető. A belső közlekedő 
hálózat kialakítása funkcionális és kényelmi 
szempontokon kívül, a földszinten kerekesszék 
használatával, süket és nagyothallók akadályoztatá-
sával összefüggő technikai és fizikai problémák 

megoldását is figyelembe veszi – színezési környezet 
kialakítására, burkolatrajzolati és anyag-használati 
sajátosságok megvalósítása folyamatban van.
 A megújuló energiaforrás, a komplett napelemes 
(fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra 
kapcsolása, a napelem rendszer engedélyeztetése és 
kialakítása megtörtént.
 Tér vagy járóburkolat készítése, beton burkolókő-
ből, illetve a kültéri díszítő kőrakása lett az utolsó 
munkafázisok egyike. Az eredeti kiírás és építési 
vállalkozási szerződésben foglalt négyzetméter lera-
kásra került. A menetközben újabb igényként, azaz 
plusz munkaként jelentkező térburkolás megvalósí-
tása, anyag hiján még várat magára.
 A munkavégzés, az építőipari kivitelezési tevé-
kenységre vonatkozó jogszabályoknak, általános és 
eseti előírásoknak, követelményeknek megfelelnek.
Hátra van még:
 A villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése;
 Az új gázóra szolgáltató általi kiépítése; a gáz-
kazánok beüzemelése, próbafűtés elvégzése;
 A lábazati vakolatok, a díszítő és lábazati 
műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása;
 A díszítő kő, és a felíratok elhelyezése;
 A belsőfestések befejezése.
A hátra lévő munkák várható befejezése, a vállalko-
zási szerződésben foglaltakhoz képest sokkal hama-
rabb, akár március közepére, végére is megtörténhet.
Ennek viszont továbbra is feltétele, hogy a megren-
delő a gázszolgáltatótól a szükséges engedélyt besze-
rezze, az új gázóra bekötésre kerüljön, hogy a gáz-
kazánokat is be lehessen kötni, illetve a próbafűtést el 
lehessen végezni.
Sitku Zsolt VILU-PET 2000 Kft ügyvezetője

Beruházások Pócspetriben
Közel 100 millió forint értékben valósulnak meg 
egészségügyi és energetikai fejlesztések Pócspet-
riben. Emellett a település szabadtéri rendezvényeihez 
kulturális tér kialakítása és az önkormányzat 111 éves 
épületének emlékhellyé nyilvánítása és felújítása is 
szerepel a 2018-as tervekben.
ht tp: / /kolcseytv.hu/beruhazasok-
pocspetriben/ 

A Kölcsey TV is beszámolt
a településen megvalósuló

fejlesztésekről



(Petri Hírek 2018.év 03.évf. 03. lapszám)
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3. Kommunikációs célra 
alkalmas fotódokumentáció 
készítése részben megtör-
tént. Az eredeti állapotról, és 
a munkafolyamatokat be-
mutató fotók a részelszámo-
lásokhoz beküldésre kerültek, 
illetve a honlapon az előző-
ekben ismertetett módon 
megtekinthetők. A fotódoku-
mentáció harmadik része, a 
teljes befejezést, illetve az ün-
nepélyes átadást fogja tar-
talmazni. 

4. A honlapról szintén le-
tölthető jelen Petri Hírek lap-
számaiban (www. pocspetri. 
hu) számtalan alkalommal 
beszámoltunk a pályázat be-
adásától kezdve a kivitelezés 
állásáig a fejlesztésről. Az 
eddig megjelent írott, és on-
line médiák híradásait össze-
gyűjtöttük, ehhez kapcsoló-
dóan a sajtóközleményt a 
keddi napra előkészítjük és 
abban az esetben, ha beru-
házás hivatalosan is befe-
jezett lesz, akkor kiküldésre 
kerülhet. 

5. A teljes körű átadás-
átvételt követően pedig a 
beruházás válogatott képeit 
feltöltjük az előírások szerint 
egy interaktív alkalmazásba 
az úgynevezett TÉRKÉPTÉR-
be, amely Google maps tér-
képen jelenik meg.

1. A vonatkozó szerződés 
szerint a beruházás megkez-
dése előtt, a „C” típusú pro-
jekttábla tervezett jóváha-
gyásra került, az engedély-
nek megfelelően, a helyszín-
re ki lett rakva, róla a szüksé-
ges fotók elkészültek, és el-
küldésre kerültek az irányító 
hatóság számára. 

2. Mivel az önkormányzat 
rendelkezik honlappal (www. 
pocspetri.hu), így a projekt-
hez kapcsolódó tájékoztató-
kat megjelenítjük, és folya-
matosan frissítjük. A honlap 
főoldalán az előírásoknak 
megfelelően legördítés nél-
kül látható a projekttábla ki-
csinyítve, amelyre rákattint-
va, vagy külön az önkor-
mányzat menüpontjából el-
érhető az „Egészségügyi Köz-
pont felújítása - pályázat” és 
a „Egészségügyi Központ fel-
újítása - közbeszerezés” alol-
dal  A pályázati aloldalra a .
támogatási szerződés, a pro-
jekttábla, a kivitelezői beszá-
molók, valamint az eredeti ál-
lapotot, s munkálatokat be-
mutató fotódokumentációk 
kerültek feltöltésre. A közbe-
szerzési aloldal pedig eljárást 
megindító felhívástól kezdve, 
a terveken keresztül, a vállal-
kozási szerződésig bezáróan, 
az összes közbeszerzési do-
kumentumokat tartalmazza.

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése, Egészségügyi Központ 
felújítása Pócspetriben” című projekt 
nyilvánosság feladatainak ellátásáról

Továbbiakban, mint a nyilvánosság feladatával 2017.08. 29-
én megbízott szervezet, az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, a 
vállalt feladatainak állásáról az alábbi tájékoztatást adja: 

Örömmel fedeztem fel a hét 
elején a Pócspetri település 
facebook oldalán a nagy 
nyilvánosság tájékoztatására 
szolgáló, és a felújított Pócs-
petri Egészségügyi Központ 
átadására szóló Meghívót. 
S mintahogyan a megosztá-
sánál is írtam, különféle köte-
lezettségek miatt ugyan nem 
tudok az ünnepségen ott 
lenni, de facebookon és ez 
úton a Petri Hírek hasábján is, 
-mint Pócspetri településhez 
érzelmileg kötődő- szeretnék 
gratulálni a település sikeré-
hez, Szabolcs - Szatmár Bereg 
megyében, a Területfejlesz-
tési Operatív Programban el-
sők között nyert pályázathoz, 
és az ilyen gyorsan és szépen 
megvalósított beruházáshoz.
Továbbá, mint a pályázat 
előkészítésében, beadásá-
ban, és a lebonyolításban is 
(talán nem túlzok, egy ici-pi-
cit) közreműködő, tiszta szív-
vel mondok mindazoknak kö-
szönetet, akik önzetlenül, 
vagy szerény ellenszolgálta-
tásért, tisztességes munka-
bérért, de, VALÓJÁBAN tet-
tek az „Évtizedes álom” való-
ra váltásáért.
Tisztelettel:
Kovács János
IGFK - elnöke

„Évtizedes álom
vált valóra”
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Tájékoztató, a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 számú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 
Egészségügyi Központ felújítása Pócspetriben” 
című projekt építési munkálatairól III.

Polgármester Úrral, és a kivitelezési 
munkálatokkal megbízott fővállalko-
zóval, és alvállalkozóival, s a tervező-
vel történt egyeztetés, és a helyszíni 
szemle alapján, a TOP-4.1.1-15-SB1-
2016-00003 azonosító számú „Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése, Egészségügyi Központ fel-
újítása Pócspetriben” című projekt 
megvalósítása érdekében felújított lé-
tesítmény, a Pócspetri Egészségügyi 
Központ műszaki átadás-átvételét 
2018.04.03-án (kedden) 14:00 órára 
beszéltük meg. 

A kivitelező alvállalkozói (az ácsmunkát, a te-
tőfedést, és a bádogozást készítő Léta-Car-
penter Kft.; az elektromosenergia-ellátás, vil-
lanyszerelési, villám és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelési munkálatait elvégző 
Pénzes János villanyszerelő vállalkozó; és a 
PO-VA-ÁBRÁNY Kft. mint közmű csővezeté-
kek és szerelvények kivitelezése, épület-gé-
pészeti csővezetékek, épületgépészeti sze-
relvények és berendezések szerelése, szellő-
zés szerelési munkálatait teljesítő), valamint 
az összes többi építési munkanemet végző, 
és a teljes beruházásért felelőséget vállaló 
fővállalkozó (VILU-PET 2000 Kft.) 2018. április 3-
ával készre jelentette a kivitelezési munkála-
tokat, egy kitétellel. 

Az ács, tetőfedő, és bádogozási munkálatok 
már korábban be lettek fejezve, az e-építési 
napló le lett zárva. Az elektromos, villanysze-
relési, villám és érintésvédelmi hálózat kiépí-
tési munkálatok befejezését követően, az 
átadás-átvételhez szükséges mérések, és 
jegyzőkönyvek (villám és érintésvédelmi mé-
rés és jegyzőkönyvek, tűzvédelmi jegyző-
könyv) elkészültek, s tanúsítják a munkák 
szabályos, szakszerű elvégzését. A víz, 
szennyvíz, a szellőzés, és a fűtés szerelése is 
megtörtént, amelynél a gázbekötéséhez 
elengedhetetlen érintésvédelem biztosítása, 

és mérése, valamint a tömörségi vizsgálat is 
elvégzésre került, s az erről készült jegyző-
könyvek át lettek adva a tulajdonos Önkor-
mányzatnak, a megrendelőnek. 

Sajnálatosan viszont a gázórák még nem 
kerültek a szolgáltatótól felszerelésre, ezért a 
gázkazánok beüzemelése, és a fűtéspróbák 
nem történhettek meg. A szolgáltatói ígéret 
szerint 2018.04.03-án, kedden a reggeli órák-
ban ez pótolva lesz. Így és amennyiben a 
gázórák rendelkezésre állnak, és a gázkazá-
nok beüzemelései, s a próbafűtések is meg-
történnek, valamint a műszaki átadás átvé-
tel során nem kerül megállapításra hiányos-
ság, hiányosságok, a műszaki átadás-átvé-
tel, a beruházás átadás-átvételévé minősül-
het. Ha a gázóra beépítésének elmaradása 
okán nem lehet elvégezni a gázkazánok 
beüzemelését, a próbafűtéseket és/vagy a 
műszaki átadás-átvétel során hiányosság, 
hiányosságok merülnek fel, azok felszámo-
lását, pótlását követően, az eredetileg az 
építési-kivitelezői szerződésben foglaltaknak 
szerint, 2018.04.30-ig fog megtörténni a 
beruházás átadás-átvétele. 

A szinte száz százalékban megvalósított fej-
lesztés, a Pócspetri Egészségügyi Központ fel-
újításának műszaki átadás-átvétele, illetve a 
végleges befejezést követő átadás-átvétel 
időpontja nincs összefüggésbe, és nem be-
folyásolja, a meghívott vendégek szabad 
időpontjához is igazodó, 2018.04.04-ére ter-
vezett, és az önkormányzat által meghirde-
tett helyi társadalom számára is fontos ünne-
pélyes átadást. 

Természetesen mint ahogyan eddig is tettük, 
a létesítmény, a Pócspetri Egészségügyi Köz-
pont felújítási munkálatainak végleges befe-
jezéséről, a munkálatoknak átadás - átvéte-
léről, illetve az ünnepélyes átadásáról részle-
tesen, a Petri Hírek következő, áprilisi lapszá-
mában beszámolunk.

Kovács János
IGFK elnöke

(Petri Hírek 2018.év 03.évf. 03. lapszám)
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Korszerűbb, tágasabb lett a rendelő

Kívül- belül korszerű egészségházzal gazdagodott a település.

Az 1960-as években épült, mára elavult és megérett a felújításra a település háziorvosi rendelője, 
amelynek egy részében a védőnői szolgálat is helyet kap. Hatvan millió forintot költhetett az 
önkormányzat az egészségházra; a tetőszerkezetet, a szigetelést, a belső burkolatokat, és a 
komplett gépészetet cserélték le.
– Nap mint nap használni fogják a pócspetriek ezt az épületet, amely mától komfortosabb, 
korszerűbb lett, a rendelőket átalakítottuk, s tágasabb lett a betegváró – mondta az épület avatóján 
Tamás György polgármester, aki kiemelte: az egészségügyi szűrésekhez szükséges orvosi 
eszközöket is beszerezték, és cserélték a bútorokat.

Közös érdem a fejlődés

– Érdemes visszatekinteni honnan indultunk, és mennyit fejlődött a megye – erről Román István 
kormánymegbízott beszélt, aki arra utalt: a térség gazdaságilag erősebb, nőtt a foglalkoztatás, és 
az egészségügyi szolgáltatások minősége is nagyot lépett előre.
– A Jósa András Oktatókórházban tizenhat milliárdos, a kisvárdaiban egy 3,5 milliárd forintos 
pályázati program valósult meg. Negyvennégy településen újultak meg egészségházak; az 
eredményeket meg kell védeni, ám vannak még feladatok bőven – summázott a megyei 
kormánymegbízott. Ugyanebből a pályázati csomagból 12 milliárd forint értékben épülnek fel, vagy 
korszerűsödnek praxisok, egészségcentrumok.

Javuló eszközpark

A cél az, hogy helyben, a kisebb településeken is minél szélesebb körben hozzáférjen a lakosság 
az alapvető szűrésekhez, utazgatás nélkül, sőt a komplikáltabb eseteket is könnyebben 
felismerjék, és orvosolják. A rendezvényen megköszönték a helyi háziorvos és a védőnő munkáját, 
ugyanis ők fogják ellátni a településen élő 1770 lakost.
– Remélhetőleg – mutatott az épületre Rákossy Balázs uniós források felhasználásáért felelős 
államtitkár – az orvosi rendelőbe kevesebben nyitnak be, de annál többen kopognak a védőnői 
oldalon, hiszen az azt jelenti: népesedik Pócspetri.
KO
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Megújult az egészségház Pócspetriben

Hatvanmillió forintos európai uniós forrásból valósult meg egészségügyi infrastrukturális fejlesztés 
Pócspetriben.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően újították fel a település 
meglévő háziorvosi rendelőjét, amelynek megtörtént az energetikai korszerűsítése is. Négymillió 
forintból pedig orvosi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.


