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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 29-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

92/2017.(XI.29.) I-III. negyedéves tájékoztató elfogadása 

93/2017.(XI.29.) 2018. évi munkaterv elfogadása 

94/2017.(XI.29.) 2018. évi közmeghallgatás időpontja 

95/2017.(XI.29.) 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása 

96/2017.(XI.29.) Hatvani utca 80 m hosszú végének tartós bérletbe adása 

97/2017.(XI.29.) Apci út és Fenyőfa utca – fekvőrendőrök telepítése 

98/2017.(XI.29.) Hulladéktársulás I. 

99/2017.(XI.29.) Hulladéktársulás II. 

100/2017.(XI.29.) Hulladéktársulás III. 

101/2017.(XI.29.) Közbeszerzési terv módosítása 

102/2017.(XI.29.) Közbeszerzési eljárás elindítása 

103/2017.(XI.29.) Bányász Sportkör támogatása 150.000 Ft 

Rendelet száma Tárgy 

22/2017.(XI.30.) I-III. negyedévi költségvetési rendelet módosítása, 2017. év 

23/2017.(XI.30.) 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás 

24/2017.(XI.30.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

25/2017.(XI.30.) Szociális rendelet módosítása 

 

Petőfibánya, 2017. november 29. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017. november 

29-én megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szabó Andrea, óvodavezető-helyettes 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 2. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének kialakítása 

  Előadó: Polgármester 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 

fő, tehát a testület határozatképes. Dr. Csillag Imre jelezte, hogy pár percet késni fog.  Kérem, 

hogy aki a meghívóban javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javasolt 

napirendet. 
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I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. A második oldalon kezdődik a 2017. év I.-III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló szöveges tájékoztató. Ruzsom Lajos, pénzügyi bizottsági 

elnöknek átadom a szót. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn összeült, és megtárgyalta a tájékoztatót. A bevételek időarányosan 

teljesültek, a kiadások időarányos szint alatt. Saját bevételeink szépen alakulnak, mint az 

építményadó, iparűzési adó és a gépjármű adó is. A kiadásokban nagyon magas a Sportkör 

rezsiköltsége, és még most jön három hideg hónap. Ezzel kapcsolatban majd az egyebek 

napirendi pontnál szeretnék szólni. Látható, hogy az óvodára megjött a pénz, december 15-ig 

el kell, hogy kezdődjenek a munkák. Egy módosítás történt a 9. oldalon a Selypi 

Középiskolásokért Alapítvány 300.000 Ft helyett 150.000 Ft-ot kapott. A Pénzügyi Bizottság 

ennek megfelelően elfogadásra javasolja a tájékoztatót.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Az iparűzési adó szépen teljesült. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, bár hátralékbehajtás is van benne, azt nem tudtuk betervezni.  

 

/Dr. Csillag Imre megérkezett./ 

 

Tomecz László, képviselő 

Nekem a Sportkör rezsiköltségével kapcsolatban lenne kérdésem. Ez az 1.536.000 Ft mikori 

állapot? Márciusban olvastak órát? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez egy I-III. negyedéves beszámoló, tehát január 1-jétől szeptember 30-áig fennálló állapot.  

 

Tomecz László, képviselő 

Csak azért, mert a január, február nagyon hideg volt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, 11. oldalon van a határozati 

javaslat. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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92/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez kapcsolódik a költségvetési rendelet módosítása a 12. oldalon. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 12. oldalán lévő rendelet-

tervezettel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 

2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét     497.873 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    497.873 ezer forintban állapítja meg.” 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 347.692 eFt, 

ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       114.577 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:     24.649 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                 71.136 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:           18.280 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:      15.263 eFt.” 

  

(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 30.780 eFt.” 

 

(4) A R. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata:  18.219 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:     12.561 eFt.” 

 

(5) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. §  

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege: 

59.128 eFt.” 

 

 

(6) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési 

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 64.687 eFt.” 

 

(7) A R. 8. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: 

a) általános tartalék 103.787 eFt.” 

2. § 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

 

(3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. 

 

(4) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. 

 

(5) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. 

 

(6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet 2017.12.01-jén lép hatályba és 2017.12.02-án hatályon kívül kerül. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 
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II. NAPIREND 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének kialakítása 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi pont a 14. oldalon kezdődik. Ez a Képviselő-testület 2018. évi 

munkatervének kialakítása. A Pénzügyi Bizottság a saját munkatervét hétfőn elfogadta. A 

munkatervvel kapcsolatosan javaslatom lenne. Ma voltunk Hatvanban a tiszti főorvosnál, aki 

tájékoztatott arról, hogy sok testület számoltatja be a háziorvosokat. Javaslom, hogy vegyük 

bele valamelyik üléstervbe, hogy a háziorvosokat is számoltassuk be ezek után az előző évi 

tevékenységükről. Az áprilisi ülést javaslom. Van ezzel kapcsolatosan valakinek javaslata, 

kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja az imént elhangzott 

változtatással a Képviselő-testület 2018. évi munkatervét, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

93/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a 2018. évi munkatervét az áprilisra tervezett testületi ülés 

napirendi programjainak kiegészítésével együtt elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 16. oldalán van még egy határozati javaslat a közmeghallgatás 2018. évi 

időpontjáról. Van kérdés, vélemény? Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a 

következő közmeghallgatás 2018. november 14-én legyen! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

94/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a polgármester javaslatát a közmeghallgatás időpontjára 

vonatkozóan és a következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 

évben a közmeghallgatást 2018. november 14-én 17.00 órakor tartja a 

Művelődési Ház dísztermében. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról tájékoztassa a lakosságot. 
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Határidő: 2018.11.14. 

Felelős: Polgármester  

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 17. oldalon van az átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet, melyet a 

Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasol. Van valakinek valamilyen hozzáfűznivalója, kérdése? 

Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 17. oldalán 

lévő rendelet-tervezettel egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

23/2017.(XI.30.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2018. évi szabályairól 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető 

bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen 

rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.  

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít, kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatban másként dönt. 

 

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 

2017. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2017. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó 

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2017. évi eredeti előirányzat alapján 

időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-

ed része.  
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3. § 

 

(1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó 

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2017. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2017. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

4. § 

 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2017. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege 

képezi. 

 

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás 

csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési 

kiadások finanszírozásához használható fel.  

 

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben 

rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét 

veszélyeztető esetekben eltérhet. 

 

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a 2018. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2018. május 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

           Juhászné Barkóczy Éva                                                     Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 19. oldalán kezdődik a helyi adókról szóló rendelet-tervezet. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezt a Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta. Egyrészt az idegenforgalmi adó miatt volt 

szükséges változtatni a rendeleten, másrészt egyértelműsíteni kellett, hogy mely építmények 

után nem kell adót fizetni. Az iparűzési adóelőleg fizetési határidők a törvénynek megfelelően 

módosításra kerültek. A rendelettel kapcsolatban még elhangzott pár javaslat a bizottsági 

ülésen, amiről határozatot is hoztunk. Az idegenforgalmi adóra a Bizottság javaslata 300 

Ft/fő/nap. Javasoljuk továbbá, hogy az építményadó mértékét növeljük 250 Ft/m2-re. Ennek a 

mértéke maximálisan 1.000 Ft/m2 lehet. A környező településeken szinte kivétel nélkül a 

maximum van kivetve. Az iparűzési adóban pedig 0,1%-os emelést javasol a Bizottság, tehát 

legyen az iparűzési mértéke 1,5%. Ennek több oka is van. Egyrészt kevés a saját bevétel. A 

tartalékaink fogynak, nem lesz mindig pénz arra, hogy akár a pályázatokhoz önerőt 
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biztosítsunk. A fokozatosság elvét figyelembe véve javasoltuk az emelést. A többi adónemhez 

nem nyúlnánk. Az imént felsorolt változtatásokkal a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja 

az előterjesztés 19. oldalán lévő helyi adókról szóló rendelet-tervezetet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója?  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én ugyan tanácskozási joggal vettem részt a Pénzügyi Bizottság ülésén, de ott is elmondtam, 

hogy nem tartom helyesnek az emelést, mert ugyan csak 50 forint, de mégis emelés, eddig nem 

ezt az elvet követtük. Nem tartom indokoltnak az iparűzési adó mértékének az emelését sem. 

Láthattuk a beszámolóban is, hogy az iparűzési adó jól teljesül. Azt gondolom, hogy ha 

elfogadjuk azt, hogy a kis- és középvállalkozások teljesítménye egyre jobb, akkor mindenféle 

változtatás nélkül is nagyobb lesz az önkormányzat bevétele. Én semmiféleképpen nem 

javaslom egyik emelést sem. A javaslatom az, hogy erről ne most döntsünk.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Erről most kell dönteni, mert ez az utolsó testületi ülés idén, november végéig meg kell hozni 

a döntést. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor az a javaslatom, hogy a Pénzügyi Bizottság emelésre vonatkozó javaslatait ne fogadjuk 

el.  

 

Tomecz László, képviselő 

Az idegenforgalmi adónál kiszámolta a Pénzügyi Bizottság, hogy mekkora bevételt jelent?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

5-800.000 Ft éves szinten.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

De azt nem a szállásadó fizeti, hanem a vendégek. Mindenhol fizetjük, bárhová megyünk. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, mindenhol, mint ahogyan építményadót is 1.000 Ft/m2 mértékben. Mint vállalkozó, azt 

gondolom, hogy Petőfibánya nem lesz kevésbé vállalkozóbarát, ha 250 Ft lesz az építményadó 

mértéke, és 1,5% az iparűzési adó. Környező településeken az iparűzési adó mindenhol 2%. Ha 

nem emelünk, nem lesz pénzünk semmire. Akinek 1.000 m2-es épülete van, annak 50.000 Ft-

ot jelent évente.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság azt számolta, hogy az adóemelések kb. 2.000.000 Ft-ot hoznának az 

Önkormányzatnak. Ez már egy jelentősebb összeg.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Az iparűzési adó mögött valós bevétel van.  

 

Tomecz László, képviselő 

Annyit azért elmondanék, hogy egy borsodi település biztos nem indult két ciklussal ezelőtt 

úgy, mint mi, hogy 200 millió Ft volt az önkormányzat zsebében. Elképzelhető, hogy egy olyan 
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település, akinek 100 milliós tartozásai voltak, ott kivetettek adókat, én azt gondolom, hogy 

nálunk ezért nem indokolt. Olyan település, mint mi, nagyon kevés volt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezt köszönhetjük annak, és ezt idézőjelbe teszem, hogy akkor nagyon sok pályázat volt beadva 

(óvoda, iskola felújítás, ravatalozó építés, Leader pályázatok, stb.) az önkormányzat részéről, 

de sajnos egy sem nyert nem nyert. Ha azok a pályázatok, amiket az előző polgármester indított, 

nyertek volna, akkor nem maradt volna gyakorlatilag 50 millió Ft sem, mert az önrész, ami 

akkoriban 40-50%-os volt, elvitte volna ezt az összeget. 2011. évben az iskolai felújítás pl. 40 

%-os önrésszel készült el, ami igen tetemes betétcsökkenést okozott. Ez a pályázat még az előző 

ciklusban lett beadva. Mi szerencsések vagyunk ebből a szempontból, mert ebben a másfél 

ciklusban sok pályázatot nyertünk alacsony önrésszelés, amit hozzá tudtuk tenni a 

tartalékunkból.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő  

Másfél ciklussal ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy majd 40-50 millió forintos iparűzési 

adóbevételünk lesz. Most örülünk, ha húsz összejön.  

 

Tomecz László, képviselő 

Meg lehet nézni Veresegyházát, hogy 17 év alatt hová fejlődött, míg mi hova fejlődtünk vissza.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Az a lényeg, hogy a település vagyonfelélése folyik kb. 20 éve. Egyre kevesebb a bevételünk, 

ezt nem fogjuk tudni megállítani, mert a település megközelíthetősége nem olyan szerencsés, 

mint Veresegyházának. Az üres ipari területeink, ha olyan vonzóak lennének, már rég lennének 

rá vállalkozások.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Veresegyházát Petőfibányával összehasonlítani nem igazán szerencsés dolog, nem egyformák 

a lehetőségek, azért, ha egy kicsit gondolkodik az ember, akkor erre rájön. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Én is javaslom ezeknek az adónemeknek az emelését, attól függetlenül, hogy vállalkozó 

vagyok. Ha kis mértékben is, de csökkenteni fogja a település vagyonfelélését.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a 

kezét, aki a Pénzügyi Bizottság által javasolt változtatásokkal elfogadja az előterjesztés 19. 

oldalán lévő helyi adókról szóló rendelet-tervezetet.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 28/2015. (XI.26.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 28/2015. (XI.26.) rendelete (a 
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továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A R. 1. § (1) bek. b) pontját követően a következő ponttal egészül ki: 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Petőfibánya Község illetékességi területén a 

következő helyi adókat vezeti be: 

 

„c) idegenforgalmi adó.” 

 

(2) A R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Építményadó) 

 

„2.§ (3) Az adó mértéke 250 Ft/m2/év.” 

 

(3) A R. 2. § (4) bek. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) Mentes az adó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túlmenően 

 

„ a) a magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási célra szolgáló lakás és 

garázs,” 

 

(4) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 1,5 %-a.” 

 

(5) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az iparűzési adóelőleget két félévi részletben az adóév március 31-ig, 

illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.” 

 

(6) A R. 4. §-át követően a 4/A. §-sal egészül ki: 

 

„4/A. § 

Idegenforgalmi adó 

 

(1) Az adókötelezettségre és az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) 30. §-a az irányadó. 

(2) Az adómentességre a Htv. 31. §-a az irányadó. 

(3) Az adómentességről az adó beszedésére kötelezett köteles vezetni. 

(4) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

(5) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint. 

(6) Az adó beszedésére kötelezettre a Htv. 34. §-a az irányadó.” 

 

2. § A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát veszti. 

     

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                   Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 21. oldalán található a szociális rendelet módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kis módosítás történt a kiszállítás megszüntetésével kapcsolatban. A kiszállítás megszűnt, az 

étel a házi segítségnyújtás keretein belül kerül kiszállításra.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 21. oldalán lévő rendelet-

tervezettel egyetért.   

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

4/2017.(II.16.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és 

g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

1. §  

(1) A Rendelet 6. § (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) c) a szociális étkezés igénybevételének támogatása” 

 

(2) A Rendelet 19. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az önkormányzat a szociális étkeztetést az óvodai konyháról saját elszállítással 

vagy a házi segítségnyújtás igénybevételével házhoz való szállítás keretében biztosítja.” 

 

(3) A Rendelet 20. § (2) bek. c) pontját követően a következő d) pont lép: 

20. § (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

 

„d) igény esetén a szociális étel kiszállítását.” 

 

2. § 

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba és 2017. december 2-án hatályát veszti. 

    

 K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                               Dr. Gyirán Viktor  

                 Polgármester                             Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

22. oldal, reklámok és reklámhordozók elhelyezése.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A miniszterelnökség államtitkárságáról kapott minden önkormányzat egy felhívást, hogy a 

település arculati kézikönyvének megalkotása előtt minden önkormányzatnak alkotnia kell egy 

reklámokkal kapcsolatos rendeletet. Küldtek egy mintát, amit átdolgoztam a helyi 

sajátosságokra.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye?  

 

Tomecz László, képviselő 

Nekem lenne egy kérdésem. Most nem találom a szövegben, de volt egy olyan, hogy 

telekhatárra nem lehet kitenni reklámhordozót.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ez a 25. oldalon a 4. § (3) bekezdésben van.  

 

Tomecz László, képviselő 

Az Iskola úton a sarkon egy kerítésre van feltéve, egy pizzériának a reklámhordozója. Az most 

lehet ott, vagy nem? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem, be kell tennie a saját telkére. A rendelet lényege az, hogy legyen egységes a településkép.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ez tíz évig nem zavart senkit, most miért? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezt nem én találtam ki, hanem a miniszterelnökség államtitkársága, a rendelet megalkotása 

kötelező. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, amennyiben nincs más kérdés, szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 23. 

oldalán kezdődő, reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetet 

elfogadja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással 

az alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli 
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el:  

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja Petőfibánya község településképének védelme érdekében a település 

területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, 

valamint elhelyezésük módjának szabályozása. 

 

(2) E rendelet hatálya Petőfibánya község közigazgatási területén a közterületen, a közterületről 

látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő 

reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki. 

 

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepét is –, aki Petőfibánya községben a (2) bekezdésben meghatározott 

helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, 

reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. §  

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete 

hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú 

reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű 

digitális kijelzővel rendelkezik; 

b) CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló 

berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem 

ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által 

megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik; 

c) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más 

célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, 

hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági 

igények kielégítésére szolgál; 

d) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, 

az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight 

formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz; 

e) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről 

való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű 

hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly 

módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett 

részét. 

f) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, 
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amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, 

fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől 

elkülönülten kerül elhelyezésre; 

g) más célú berendezés: a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet 

is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát, stb.  

h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített 

és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői 

tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését 

szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt 

meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 

létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, 

közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel 

kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a 

közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek 

funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, 

vagy egyéb közérdekű tájékoztatás; 

 

II. Fejezet 

Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok 

1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről 

látható magánterületen 

 

3. § 

 

Petőfibánya község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről 

szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy 

nem szabályozott reklám közzététele. 

 

4. § 

 

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja 

meg hátrányosan. 

 

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem 

helyezhető el. 

 

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem 

keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el. 

 

(4) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további 

reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem 

használt információs célú berendezésekre, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési 

reklámhálóra. 

 

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó 

hatékonyságú, fényforrások használhatók. 
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(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. 

 

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés 

kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó 

berendezésként nem alkalmazható. 

 

2. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen 

 

5. § 

 

Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi védelem 

alatt álló területeken. 

 

3. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

(1) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – a buszmegállóban 

elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el. 

 

(2) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés 

reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más 

célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló 

berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra. 

 

4. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok 

 

7. § 

 

(1) Petőfibánya község közigazgatási területén a közművelődési intézmények számának 

kétszeresével megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési 

célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem 

haladhatja meg.  

 

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 

információ közlésére létesíthető: 

 

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos 

tájékoztatás nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk. 

 

(3) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám 

közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt 

kell, tartalmazzon. 

 

(4) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló 
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árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete 

hasznosítható reklámcélra. 

 

III. Fejezet 

Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése 

 

8. § 

 

(1) Petőfibánya község közigazgatási területén a közművelődési intézmények közművelődési 

célú hirdetőoszlop használatára jogosultak. 

 

(2) Valamennyi közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban 

kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.  

 

IV. Fejezet 

 

Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól 

1. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében 

 

9. § 

 

(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a 

jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény 

esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint 

településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.  

 

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, 

jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám 

közzétevőjének feladata. 

 

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló 

írásbeli kérelmével kezdeményezheti.  

 

2. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése 

 

10. § 

(1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési 

naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára építési 

reklámháló kihelyezését engedélyezheti. 

 

(2) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló 

helyezhető el. 

 

V. Fejezet 

Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére 

 

11. § 
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(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános 

településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó 

elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését 

megelőzően. 

 

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási 

szabályok szerint folytatja le. 

 

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a 

kiadmányozástól számított egy év.  

 

(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester 

tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges 

kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem 

szükséges. 

 

(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági 

eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

12. § 

Ez a rendelet 2017. december 1. napon lép hatályba.  

 

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                   Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 28. oldalon kezdődik az éves belsőellenőrzési terv. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Kérem, hogy aki a 29. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért és az 

éves belső ellenőrzési tervet elfogadja, nyújtsa fel a kezét! 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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95/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 30. oldalon az Országos Orvosi Ügyelet Kft. levele kezdődik. Ennek a tárgyával sem értek 

egyet, mert orvosi kiegészítő díjazást nem fizetünk. Az ügyelet maga megkapja az OEP 

támogatást, de még pluszban vállalt tárgyieszköz-beszerzést is.  A véleményem az, hogy ez egy 

próbálkozás, hogy több pénzük legyen. Kinek mi a véleménye erről? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Vállalták, nem számolták ki megfelelően.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs más vélemény, haladjunk tovább. A 33. oldalon az YTAB Kft. kérése. A 

Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy tartós bérletbe adásra javasolja a Hatvani utca végének 

80 méteres szakaszát.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mi 25 évre gondoltunk. Ezt lekerítheti, de szükség esetén megnyitja. Javaslatunk, hogy havi 

10.000 Ft legyen a bérleti díj.  

 

Tomecz László, képviselő 

Szeretnék kérdezni. Ha településünk egy hétköznapi polgára 320 m2-t közterület használat 

céljából vesz igénybe. Havonta mennyit fizet érte? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A kettőnek semmi köze egymáshoz. Képviselő úr nyilván tisztában van a helyi rendelettel, 

amiben benne van, hogy milyen kategóriák léteznek.  

 

Tomecz László, képviselő 

Igen, vannak olcsóbb kategóriák és drágább kategóriák.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Le van írva, hogy hol, és mire lehet használni, milyen tevékenységet lehet közterületen 

folytatni. Ez itt egy olyan kategória, amiről rendeletünk nincs.  

 

 

 

 



193 

 

Tomecz László, képviselő 

Ha valaki tűzifát hozat és leteszik a ház elé, m2-ként mennyit fizet? Én úgy tudom, hogy 200 

Ft-ot. Amit ha felszorzunk, az látszik, hogy az YTAB Kft. lényegesen kevesebbért használja a 

közterületet, mint egy petőfibányai lakos, aki itt lakik már esetleg 70 éve. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az YTAB Kft. 25 évig folyamatosan bérli és fizet érte. A közterület használati díj pedig nem 

évekre szól, hanem egy hétre, két hétre, maximum egy hónapra, vagy egy építkezés idejére. 

Tehát az egy éven belül is igen rövid időszakot érint, ami egyébként a közlekedőknek és az ott 

lakóknak kellemetlenséggel járhat. Az, hogy mi bérbe adjuk az utat, senkinek nem okoz 

kellemetlenséget és 25 évig biztosan fizetni fogja. Nem hiszem, hogy kedvezőbben kapja meg, 

mert biztosítja az átjárást az önkormányzat részére. 

 

Dr. Gyirán Viktor, képviselő 

Igen, és a rendeletnek az a célja, hogy lehetőleg ne tartsunk, vagy ne sokáig közterületen 

semmit, ez pedig egy bérleti szerződés. 

 

Tomecz László, képviselő 

Én azt támogatnám, hogy ha kell nekik a terület, akkor adjuk el. Ez nem út már.  

 

Dr. Gyirán Viktor, képviselő 

Hivatalosan út.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Tehát két magántelek között van egy önkormányzati út, ami egy zsákutca. De ha az út 

továbbépül, még más telkek is elérhetőek lesznek az útról. Én ezért nem támogatom az eladását.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik dolog meg az, hogy az önkormányzatnak három féle vagyona van: forgalomképes, 

korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen. A korlátozottan forgalomképes vagyon azt 

jelenti, hogy ha a Testület úgy dönt, eladható. Az önkormányzati utak forgalomképtelen utak, 

tehát nem adhatóak el.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ez egy gesztus. Az önkormányzat célja, hogy a vállalkozások megmaradjanak, 

megerősödjenek, iparűzési adót fizessenek. Ezzel a gesztussal mi segítjük az ő fejlődését, 

előrelépését.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdése, véleménye valakinek? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy aki 

egyetért azzal, hogy az YTAB Kft. részére tartós bérletbe adjuk az utat a Pénzügyi Bizottság 

javaslata szerint, kérem, nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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96/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani utca 

80 méter hosszú végének tartós bérletbe adásával kapcsolatban az YTAB Kft. (3023 

Petőfibánya, Bánya u. 6.) kérelmét és a következő döntést hozta: 

Az YTAB Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő Hatvani út utolsó 80 méteres 

szakaszának mindkét oldalán ingatlantulajdonnal rendelkezik, s a jelenlegi 

zsákutcaként funkcionáló 80 méter hosszú útszakaszt a két ingatlan közötti szállító 

útként, illetve a cég rakodási helyszíneként kívánja igénybe venni hosszú távra. Az 

YTAB Kft. saját ingatlanait egyben lekerítené, s egyidejűleg az érintett útszakaszt 

kapuval látná el, melyet a munkaidő végeztével rendszeresen zárna. 

A Képviselő-testület a Hatvani utca 80 méter hosszú végét 25 évre szóló határozott 

időre bérbe adja az YTAB Kft. (3023 Petőfibánya, Bánya u. 6.) részére. A Képviselő-

testület a bérleti díj összegét 2018.01.01-jével kezdődően 10.000 Ft/hónap összegben 

határozza meg, mely összeg évente az infláció mértékével emelkedik.  

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az YTAB Kft. ügyvezetőjével kösse 

meg a határozott idejű szerződést, melyben 6 hónap felmondási időt kössön ki. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 35. oldalán van az Apci útra és Fenyőfa utcára fekvőrendőrök telepítésének 

ügye. Jegyző úr összesítette a kiküldött kérdőívre beérkezett válaszokat, igényeket.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Többféle verzió is felmerült a megoldással kapcsolatban. Azt javaslom, hogy a kérdőívre 

érkezett válaszok alapján 3-3 fekvőrendőrt helyezzünk el az Apci úton és a Fenyőfa utcában 50 

km/órás sebességkorlátozás mellett. Ez biztonságot nyújtana az ott lakóknak.  

 

Juhász Péter, képviselő 

De ha összesítjük a 36 oldalon a számokat, akkor 22 fő 30 km/órás sebességkorlátozást akar, 

de ha hozzáadjuk az 5. és 6. pontot, akkor összesen 38 fő szeretné, hogy 50 km/órától 

kevesebbel hajtsanak az autók. Tehát 38 ember nem ebben az opcióban, de le akarja csökkenteni 

a sebességet.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen, ez így van, de én azt a 23 főt vettem többségnek, akik mindannyian 50 km/órás sebességre 

lassítanák a forgalmat 3 fekvőrendőrrel.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság mondja meg, hogy hová lehet fekvőrendőrt telepíteni, illetve 

a sebességet is meghatározza. Ennek viszont költségei vannak. A Magyar Útügyi Társaság 

pedig a szabványt adja, ami szintén költséges. 

 

 



195 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

50 km/óra mellett a fekvőrendőr nem igazán életszerű. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Hiányolom, hogy senki nincs itt az Apci útról a képviselő urakon kívül.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő  

Akkor most az a kérdés, hogy a Képviselő-testület elfogadja-e a 30 km/órát. Én azt mondom, 

mindenképp indítsuk el a folyamatot.  

 

Tomecz László, képviselő 

Még mielőtt határozatot hoznánk, mindenképp figyelmébe ajánlom a Testületnek ezt a lakó-

pihenő övezet kialakítását. Ez a kérdőív csak a sebességről szólt, de ez a kérdőív megosztja az 

Apci út lakosságát. Abban a teljes Apci út lakossága egyetért, hogy az utat nem meg kell, hanem 

régen meg kellett volna csinálni. Úgy említik, hogy a játszótér a büszkeségünk, az Apci út meg 

a szégyenfoltja a településnek. Ha ezek a nehéz járművek továbbra is ott közlekednek, fél év 

múlva újra kell aszfaltozni az utat.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Testület már erről döntött, ki van táblázva, hogy nehézgépjárművek nem hajthatnak be.  

 

Tomecz László, képviselő 

Amikor felhívtam Önt az ott közlekedő kamionok miatt, azokban az esetekben milyen szankció 

született? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Én jegyző vagyok, nem rendőr, nincs nagyobb hatásköröm az ügyben, mint Önnek, vagyis 

legfeljebb integethetek nekik. Olyankor nem engem kell hívni, hanem a körzeti megbízottat, 

illetve a rendőrséget. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ilyenkor képviselő úr mit vár el tőlünk? Feküdjünk le a kamion elé? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A körzeti megbízottat hányszor hívta fel? 

 

Tomecz László, képviselő 

Egyszer sem.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi a javaslata képviselő úrnak? 

 

Tomecz László, képviselő 

Fontoljuk meg a lakó-pihenő övezetet, és akkor nem mehet be a kamion. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A kamion most sem mehet be.  

 

 

 



196 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Egy településre bevezető úton teljesen életszerű, hogy buszok, kamionok közlekednek. Én azért 

nem értek egyet a lakóövezettel, mert az sem életszerű. Például a „Felső-telepen”, az Ifjúság 

utcában teljesen életszerű lenne a lakóövezet. De ez egy átmenő út, nem életszerű lezárni. Ezzel 

az erővel fel is szánthatnánk az utat. 

 

Tomecz László, képviselő 

Vizsgáljuk meg, hogy az ingatlantulajdonosok 70%-a akkor szerezte a tulajdonát, mikor Apc 

meg Petőfibánya között egy homokút volt.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hozhatunk bármilyen szabályt, mindig lesz, aki nem akarja majd betartani. Egyetlen módja van 

a forgalom lassításának, ez a fizikai akadály.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Annyit hozzátennék, hogy amikor én tapasztaltam hajnalban, hogy a kamionok rendszeresen 

arra járnak, én percre pontosan felírtam, hogy mikor voltak ott, felhívtam a rendőrséget, 

elmondtam. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az Apci út annak idején közútnak készült, de a közútkezelő nem vette át a rossz minősége 

miatt. Igaza van Csillag úrnak, a települést nem lehet egy lakóövezettel lezárni.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Egy közeli kisvárosban a forgalom lassítására az útmegosztást választották. Középre betettek 

egy járdaszigetet, ott van egy 40 km/órás tábla, az mindenképp lassítja a bemenő forgalmat. 

Ezen még érdemes lenne elgondolkodni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szerintem próbáljuk meg a fekvőrendőrökkel megoldani a helyzetet, ha nem lehet, akkor 

vizsgáljuk meg ezt a megoldást. Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy fekvőrendőrt tegyünk az Apci útra és 

Fenyőfa utcára, ami 30 km/órára lassítja a sebességet és azt, hogy mennyit, milyet, hová, majd 

a szakhatóság megmondja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

97/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvény 33. § (1) b) bb) alpontja és 34. § (2) bekezdése szerinti feladatkörében a következő 

döntést hozza: 

 

1) Az Apci út belterületi útra a Nemzeti Közlekedési Hatóság által javasolt számban, de 

legalább 3 db „fekvőrendőr”, azaz sebességcsökkentő borda elhelyezéséről dönt. 

 

2) A Fenyőfa utca belterületi útra a Nemzeti Közlekedési Hatóság által javasolt számban, 

de legalább 3 db „fekvőrendőr”, azaz sebességcsökkentő borda elhelyezéséről dönt. 

 



197 

 

3) A sebességcsökkentő bordákat úgy kell kialakítani, hogy azok 30 km/h sebességre 

csökkentsék a gépjárműforgalmat. 

 

4) A sebességcsökkentő bordák előtt 50-50 m-re a következő jelzőtáblákat kell kihelyezni: 

„Egyenetlen úttest” + „Sebességkorlátozás 30 km/h” tábla. 

 

5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a sebességcsökkentő bordák 

engedélyeztetése ügyében folytassa le az eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, 

illetve a Magyar Útügyi Társaságnál, illetve ahol szükséges eljárni.  

 

6) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségbe tervezze be a 

sebességcsökkentő bordák, a közlekedési táblák, oszlopok, a hatóságoknál indított 

eljárások teljes költséget; továbbá az építési munka elkezdését megelőzően az utakon 

közlekedők megfelelő tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018.04.01. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó lenne, ha ilyen vita költségvetéskor is lenne, nem csak az Apci út kapcsán! 

Következő téma a 42 oldalon beszámoló a lejárt idejű határozatokról. Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem számozás nélküli határozatban fogadjuk el. 

Következő a 45. oldalon jogszabályi tájékoztató. Van valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, kérem tudomásul venni.  

Mindenki megkapta az előterjesztést a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről és telephelyeinek 

törléséről. Három határozati javaslat van. Kérdés? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, 

nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztésben szereplő első határozati javaslattal egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

98/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként 

határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a társaság 

székhelye 3000 Hatvan, Szepes Béla 2. szám alá kerüljön áthelyezésre. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy 

a soron következő taggyűlésen Petőfibánya Községi Önkormányzat tagot képviselje, helyette 

és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Községi Önkormányzat jelen képviselő-testületi 

határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztésben szereplő második határozati javaslattal 

egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként 

határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a társaság 

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., 5126 Jászfényszaru, 05/147. hrsz. és 3350 Kál, 029/26. 

hrsz. alatti fióktelepei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy 

a soron következő taggyűlésen Petőfibánya Községi Önkormányzat tagot képviselje, helyette 

és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Községi Önkormányzat jelen képviselő-testületi 

határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztésben szereplő harmadik határozati javaslattal 

egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

100/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja akként 

határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a társaság 

3000 Hatvan, 055/5 hrsz., 3000 Hatvan, 054/13. hrsz. és 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 

szám alatti telephelyei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy 

a soron következő taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 

nevében tagsági jogokat Petőfibánya Községi Önkormányzat jelen képviselő-testületi 

határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a közbeszerzés terv, amelyben eredetileg 0 Ft szerepelt. Most az óvodára 

nyertünk 72 millió Ft-ot, így a közbeszerzési tervet módosítani kell. 

/Felolvassa./ 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az elhangzott javaslattal egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

101/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 

  

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Petőfibányai Mini Manó 

Egységes óvoda-bölcsőde infrastrukurális fejlesztése” közbeszerzési eljárása okán az 

alábbiképpen módosítja a 2017. évi közbeszerzési tervét: 

 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ma érkezett még egy előterjesztés. A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde fejlesztéséhez 

kivitelezőt kell választanunk meghívásos eljárással. Öt céget kell meghívnunk. A következő 

cégeket javasoljuk: TÓ-NETT Kft., Kelet-Ablak Kft., ECONED Kft., KER-PLAN Kft., BA-

TU Építőipari Kft. December 15-éig kell kidolgozniuk ajánlataikat. Van valakinek más 

javaslata? Kérdés, vélemény? Ha nincs, szavazzunk. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy az 

imént elsorolt öt kivitelezőt hívjuk meg, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Közbeszerzési eljárást indít: “Petőfibányai Mini Manó 

Egységes óvoda-bölcsőde infrastrukurális fejlesztése” című projekt megvalósításához 

szükséges építési beruházás tárgyában. A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.  §-a szerint. A közbeszerzési eljárásban 

történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre (Kbt. 115. §(2)): 
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1. TÓ-NETT Kft.  

3271 Visonta, Vadvirág u. 25.  

Adószáma: 11381785-2-10  

Email: to-nett@freemail.hu  

2. Kelet-Ablak Kft.  

Címe: 9700 Szombathely, Tátika u.3 

Adószám: 13255499-2-18 

Email: info@keletablak.hu 

3. ECONED Kft.  

1131 Budapest Rokon u. 15. 

Adószám: 23296679-2-41 

Email: econedkft@gmail.com 

4. KER-PLAN Kft. 

7100 Szekszárd, Palánki út 11. 

Adószám: 11286525-2-17 

Email: webshop@babyplaza.hu 

5. BA-TU Építőipari Kft. 

7030 Paks, Dobó I. u. 15. sz. 

Adószám: 11296689-2-17 

Email: batu@ba-tu.hu 

 

A Képviselő-Testület a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak az 

alábbi személyeket jelöli:  

Boros Tamás, mint a közbeszerzési, jogi szakértelmet biztosító személy, 

Nagyné Miczki Enikő, mint a pénzügyi szakértelmet biztosító személy, 

Dr. Gyirán Viktor, mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy. 

A fenti tagok közül Boros Tamás kerül kinevezésre, mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

elnöke. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Érkezett még egy megkeresés kb. egy órája a Petőfibányai Bányász Sportkör elnökétől. 

/Felolvassa./ 

 

Juhász Péter, képviselő 

Maradt még abból a pénzből, amiből a sportszervezeteket támogattuk? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Maradt. Kérdés, vélemény? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Sportkör vagyonát növelik, ámbár sok a rezsijük. Úgy tudom, hogy keresi Johanna a lehetőséget 

arra, hogy a hőszigetelést a TAO-ból megcsinálják. Nyilván mindenhez kell önerő. Azt 

javaslom, támogassuk őket.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

mailto:to-nett@freemail.hu
mailto:info@keletablak.hu
mailto:econedkft@gmail.com
mailto:webshop@babyplaza.hu
mailto:batu@ba-tu.hu
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A kérelemmel annyi a problémám, hogy ők már kaptak, nem is keveset az erre szánt keretből. 

Jó lenne, ha tudnánk, hogy mit szeretne a TAO-ból, ha pályázik valamire, megvan-e már az 

önerő, hogy tudjuk, tud-e adni az önkormányzat annyit, amennyit kér. Nyilván ha tudunk, akkor 

adunk. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Erről már beszéltem vele, ha tervei vannak, akkor jó lenne, ha azokat megosztaná az 

önkormányzattal és nem az utolsó pillanatban szólna, hogy mindenki tudjon tervezni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mindig kész tények elé állít minket, ez nem arról szól, hogy adunk, vagy nem adunk. Sarokba 

szorítja az önkormányzatot, mert ha nem adunk, akkor azt mondja, hogy ő megszerezte a 

társasági adóból a pénzt, és az önkormányzat meg nem képes 100.000 Ft-ot adni, és az 

önkormányzat miatt nem valósulnak meg a céljaik. Ha én valamit akarok, akkor egyeztetek. 

Elnök létére most sincs itt. Az önkormányzat finanszírozza a működésük nagy részét, és sosem 

veszi a fáradtságot, hogy az elképzeléseit, terveit közölje velünk, vagy tájékoztasson minket. A 

közösségi oldalakon meg olvassuk vissza, hogy milyen az önkormányzat, milyen a Képviselő-

testület. Szerencsére van arra keret, amit kér, de jó lenne, ha előbb szólna, és nem az ülés előtt 

egy órával írna egy e-mailt. Nekem a kérelemmel ennyi a bajom. Egyébként nyilván segítő 

szándékkal támogatja a Sportkört a Testület, de nem így kell kérni! 

 

Juhász Péter, képviselő 

Tolmácsolni fogom a kérést. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

November 21-én keltezte, és csak most küldte el az e-mailt, 29-e van. Kérdés, vélemény?  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Egyetértek Ruzsom Lajos képviselő úrral. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szavazzunk. Kérem, aki javasolja, hogy 150.000 Ft-ot adjunk a Sportkörnek, kérem nyújtsa fel 

a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2017. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Petőfibányai Bányász Sportkör elnöke által mai napon küldött kérelmet, 

melyben a Képviselő-testület támogatását kéri az egyesület TAO 

programjának megvalósíthatóságának támogatásához, melyhez 150 000 Ft-

tot kér. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kért 150.000 Ft 

támogatást a Petőfibányai Bányász Sportkör részére támogatásként biztosítja. 

 

 Határidő: 15 nap 

 Felelős: jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egyéb kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, nekem van. A Sportkör rezsiköltségével kapcsolatban az a véleményem, hogy télre a 

fűtést le kell zárni teljesen és fagyállóval feltölteni a rendszert, még idén, ha lehet. Súlyos 

százezreket spórolnánk meg. Nézessük meg szakemberrel, és csináltassuk meg. Télen csak 

azért fűtjük, hogy ne fagyjon szét a rendszer, de az nagyon sokba kerül.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rendben, megkérdezzük a gázszerelőnket, hogy meg tudjuk-e így oldani. Van még kérdés, 

vélemény? 

 

Tomecz László, képviselő 

Nekem lenne. Nem tudom eljutott-e jegyző úrhoz a kérés, hogy az alagúttól az Akácfa utcáig 

legalább két fekvőrendőrt szeretnének a lakosok.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szerintem nem kell az egész települést fekvőrendőrökkel telepakolni, először várjuk meg, hogy 

az Apci úttal mi lesz. Egyébként a Tárna úton egyébként sem lehet száguldozni, mert az egyik 

oldalon végig parkolnak, a szembejövő forgalom miatt pedig képtelenség felgyorsulni.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A Tárna utat már lehetne lakóövezetté nyilvánítani.  

 

Tomecz László, képviselő 

Lenne még egy. Rendezési tervvel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot Korsós Renátával, mert 

szerintem a terv két negatív dolgot tartalmaz. Az egyik a Deák Ferenc utca feletti rész, az ún. 

régi játszótér beépítésre nem szánt terület. Az én álláspontom az, hogy az egy társasházi övezet 

mellett van, beépítési övezetbe kellene tenni. Ha valaki oda társasházat akar építeni, az tudjon. 

A másik a Fenyőfa utca, Apci út, felsőbb utcákkal kapcsolatban pedig a hölgy elmondta, hogy 

az önkormányzat kifejezett kérése volt, hogy 1.000 m2 alatti telkek ne alakuljanak ki.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Először is megkérdezem, hogy képviselő úr szerint a rendezési tervvel mióta foglalkozunk, és 

hányszor küldte ki jegyző úr az anyagot? Volt egy falugyűlés is, ami a rendezési terv lezárása 

volt. Úgy tudom ezen a falugyűlésen képviselő úr is ott ült. A rendezési tervnek az volt az utolsó 

lépése, azóta már egyeztetésre kiküldtük minden szakhatóságnak. Nem tudom, miért a 25. 

órában kell ilyen javaslatokat felvetni, mikor képviselő úr ott volt, az anyagot többször látta, 

megtekinthető volt. Képviselő úr befáradhatott volna, hogy megnézze.  

A másik meg az, hogy nem az önkormányzat kifejezett kérése volt, hogy 1.000 m2 alatti telkek 

ne legyenek, hanem a főépítésztől kezdve mindenki megvizsgálta és nem javasolták, nemcsak 

a településkép miatt, hanem esetleges katasztrófavédelmi, tűzvédelmi esetek miatt is. 

Egyébként 700 m2 felett lehet megosztani a telkeket, nem pedig 1.000! A többit nem javasolták 

megosztani. De már az előző rendezési tervben sem lehetett megosztani.  

 

Tomecz László, képviselő 
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Jelenleg én olyan ingatlanban lakom és a szomszédom is, hogy a telek pontosan ugyanakkora, 

azt hiszem 612 m2 a telek, és nem értem, hogy akkor azt miért lehetett megosztani. Szerintem 

minimum 15 telket ez érint.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem tudom, hogy azokat a telkeket mikor osztották meg, valószínűleg nem akkor, amikor mi 

voltunk itt, mert az előző rendezési tervben sem volt rá lehetőség.   

 

Tomecz László, képviselő 

Az azelőtti rendezési terv meg eltűnt, mert többször kértük és nem adják ki.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kitől kérte? 

 

Tomecz László, képviselő 

Most nem jut eszembe a neve, de idős úr volt itt az ügyintéző.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor sem értem, hogy miért most nyújtja be a javaslatait? A Deák Ferenc utcával kapcsolatban 

pedig a területet azért nem nyilvánították lakóövezetnek, mert nincs közművesítve. Egyetlen 

lakos jelezte annak idején, hogy ott családi házat építene. A közművesítés nem két fillér, így 

végül senki sem akart ott építkezni. Ide nem fognak jönni társasházakat építeni, itt még sajnos 

munkahely sincs. Kérem, maradjunk a realitás talaján! 

 

Tomecz László, képviselő 

Ennek, amit most mond, látszólag ellentmond az, hogy amikor a csok-ot meghirdették, meg 

volt az fogalmazva, hogy mentőöv lehet a kisebb településeknek arra vonatkozóan, hogy a 

lélekszámcsökkenést megállítható. Ha idejön egy vállalkozó, aki azt mondja, hogy épít egy 

csok-os társasházat? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Semmi akadálya nem lenne, a rendezési tervet részleteiben bármikor lehet módosítani, ha az 

akkori Képviselő-testület úgy dönt. Az nem egy kőbe vésett dolog.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Egyébként egyetlen család jelezte az igényt, nekik pedig társasház nem kell!  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egyéb kérdés, vélemény? 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 


