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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. július 13-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

 
T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

 
 

Rendelet száma Tárgy 

16/2017.(VII.14.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2017.(II.16.) rend. mód. 

Határozat száma Tárgy 

59/2017.(VII.13.) Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejl. Társ. Társulási Megállapodásának 

egyeztetési anyaga 

60/2017.(VII.13.) Településkép Arculati Kézikönyv elkészítése 

 

 

Petőfibánya, 2017. július 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

         Polgármester         Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 13-án 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

  

   

Javasolt napirendek: 

 

1) A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő. Tomecz László 

távolmaradását nem jelezte. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kérem, 

hogy nyújtsa fel a kezét, aki a meghívóban megküldött napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

 

A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Drasztikusan lecsökkent a szociális étkezők száma, amióta a hatvani Baptista Szeretetszolgálat 

Hegymenet Klub is biztosít étkezést a településen. Náluk a legmagasabb étkezési térítési díj 

210 Ft. Nálunk a szociális ebéd 600 Ft-ba kerül. A térítési díjat az előző évi adatokból számítjuk 

ki. Ez idén 831 Ft-ra jött ki, erre 221 Ft állami támogatást kapunk. Az a javaslatunk, hogy a 

szociális térítési díj állampolgár által fizetendő összegét 250 Ft-ra csökkentsük le úgy, hogy 
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359 Ft/adag települési támogatást kapna minden szociális étkező. Az ebéd kiszállításának díját 

sem tudják sokan megfizetni, viszont mozgási nehézségeik miatt nehezen tudnak az ebédért 

elmenni, vagy nem is igényelnek szociális ebédet, ezért ezt a díjtételt is 100 Ft/kiszállításra 

javaslom csökkenteni 160 Ft települési támogatás mellett. A költségvetési törvény ezt lehetővé 

teszi. Szeretnénk, ha ezt augusztus 1-jétől meg tudnánk valósítani. Azt tapasztaltuk, hogy a házi 

segítségnyújtás gondozási óradíját (750 Ft/óra) is túlzottnak tekintik a rászorultak, és inkább 

nem élnek ezzel a lehetőséggel, emiatt ez a szolgáltatás is csökkenő tendenciát mutat. 

Amennyiben a gondozási óra díját 300 Ft/órában állapítaná meg a Képviselő-testület 450 Ft/óra 

települési támogatás adása mellett a kis jövedelemmel rendelkező emberek is kérnék az 

önkormányzat ezen szolgáltatását. Kérdés, vélemény? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Egyetértek. Aki nem tud lejönni a konyhához az ebédért, 100 Ft-ért biztosan kér majd 

kiszállítást is. A 260 Ft nagyon sok volt. 

 

Ruszom Lajos, képviselő 

Én is egyetértek, csináljuk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa 

fel a kezét, aki a 4/2017.(II.16.) rendelet módosítására tett javaslatot elfogadja!  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet hozta: 

 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

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

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) 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 (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A R. 6. § (1) bek. b) pontját követően a következő pontokkal egészül ki: 

 

(1) Települési támogatás 

c) a szociális étkezés igénybevételének és az ebéd kiszállításának támogatása 

d) házi segítségnyújtás igénybevételének támogatása 

céljából nyújtható. 

 

(2) A R. 19. § (2) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(2) Az intézményi térítési díjat a Szt. 115. §-ában foglaltakra figyelemmel kell 

megállapítani úgy, hogy az intézményi térítési díj összege ne haladja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás 

egy főre jutó összegének különbözete, melyet a Képviselő-testület alacsonyabb 

összegben is megállapíthat. 

 

(3) A R. 20. § (3) bekezdését követően a következő ponttal egészül ki: 

(4) Amennyiben a Képviselő-testület az önköltségnél alacsonyabb összegben állapítja 

meg az intézményi térítési díjat, amely térítési díj az állami támogatás egy főre jutó 

összegével együtt nem éri el a szolgáltatási önköltséget, abban az esetben az 

Önkormányzat a különbözet összegét a szociálisan étkezők, illetve a házi 

segítségnyújtás igénybe vevők részére települési támogatásként nyújtja.  

 

(4) A R. 20. § (4) bekezdését követően a következő ponttal egészül ki: 

 

(5) A szociálisan étkezők, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők részére juttatott 

települési támogatás összegét a Polgármester az ellátásra való jogosultságot megállapító 

határozatban állapítja meg. 

 

(5) A R. 21. § (2) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(2) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja: bruttó 250 Ft/ebéd. 

 

(6) A R. 21. § (3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  (3) Az ebéd kiszállításának díja:     100 Ft (ÁFA-mentes). 

 

(7) A R. 21. § (4) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) A házi segítségnyújtás egy órára eső díja:    

a) személyi gondozás esetén           300 Ft/óra (ÁFA-mentes). 

b) szociális segítés esetén          750 Ft/óra (ÁFA-mentes). 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba és 2017. augusztus 2-án hatályát veszti. 

     

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                   Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 
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II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Javaslatot szeretnék tenni a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás néven létrehozni kívánt Társulás Megállapodás egyeztetési anyagára. Azt 

javaslom, hogy minden társult önkormányzatot a lakosságszámának arányában illesse meg 

szavazat, és akkor legyen érvényes a Társulási Tanács ülése, ha a képviselt lakosságszám 

legalább fele jelen van. Így a kisebb települések is képviseltethetik véleményüket. A Felügyelő 

Bizottságban pedig ne legyen herédi lakos. Vonjuk vissza az előző határozatunkat.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Egyetértek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa 

fel a kezét, aki az elhangzottakkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

59/2017.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás néven 

létrehozni kívánt önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati Társulás 

Megállapodásának egyeztetési anyagát, egyúttal úgy döntött, hogy visszavonja az 

58/2017.(VII.06.) számú határozatát. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett önkormányzati 

Társulás Megállapodásának egyeztetési anyagával kapcsolatban az alábbi javaslatot 

teszi: 

- VIII.3. Felügyelő Bizottság : A Társulási Tanács Elnökére tekintettel a Felügyelő 
Bizottság tagja ne legyen Heréd Község lakosa; 

- VIII.1. Társulási Tanács : Minden társult önkormányzatot lakosságszámának 
arányában illesse meg szavazat. 

- VIII.1. Társulási Tanács : A Társulási Tanács ülése érvényes, ha legalább a tagok 
fele és a tagok által képviselt települések lakosságszámának a fele jelen van. 

 

Határidő: 2017.07.20. 

Felelős: jegyző értesítésre 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem még van egy témám. Októberig el kell készíteni a Településképi Arculati Kézikönyvet. 

Erre 1.000.000 Ft állami támogatást kapunk. Hayde Tibor 1.270.000 Ft-ért vállalná, a 

Völgyzugoly is ugyanennyiért, Hayde Réka Zsuzsanna egyéni vállalkozó pedig bruttó 
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1.000.000 Ft-ért. Azt javaslom, hogy a legolcsóbbat, azaz Hayde Réka ajánlatát fogadjuk el. 

Van valakinek kérdése, véleménye? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én is azt javaslom, hogy a legolcsóbbat fogadjuk el. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa 

fel a kezét, aki az Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére Hayde Réka Zsuzsanna 

(1016 Budapest, Mészáros u. 36.) egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 1.000.000 Ft összegben! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

60/2017.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi 

Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével kapcsolatos előterjesztést 

és úgy döntött, hogy fenti feladatokkal kapcsolatos munkálatok elvégzésére Hayde Réka 

Zsuzsanna (1016 Budapest, Mészáros u. 36.) egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 

1.000.000 Ft összegben. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá az egyéni 

vállalkozóval. 

 

Határidő: értesítésre 15 nap 

Felelős: jegyző 

  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Egyebek napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, köszönöm az 

ülésen való részvételt, az ülést bezárom. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető  


