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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
68/2018.(VI.20.) Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

69/2018.(VI.20.) Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

70/2018.(VI.20.) PKTK 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

71/2018.(VI.20.) Sportszervezetek támogatása 

72/2018.(VI.20.) „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázathoz önrész 

biztosítása 

73/2018.(VI.20.) „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat 

74/2018.(VI.20.) Bölcsődei szabályzatok elfogadása 

75/2018.(VI.20.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. – 

társasági szerződés-módosítás 

76/2018.(VI.20.) Társulási elnök megbízása szavazással utólagos beszámolás kötelezettség 

mellett 

77/2018.(VI.20.) Bag Nagyközség csatlakozása a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz 

78/2018.(VI.20.) Verseg Nagyközség csatlakozása a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz 

79/2018.(VI.20.) Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. – 

társasági szerződés-módosítás 

80/2018.(VI.20.) Társulási elnök megbízása szavazással utólagos beszámolás kötelezettség 

mellett 

81/2018.(VI.20.) Bag Nagyközség csatlakozása a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz 

82/2018.(VI.20.) Verseg Nagyközség csatlakozása a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz 

83/2018.(VI.20.) Társulási ülésekre polgármester felhatalmazása 

84/2018.(VI.20.) Légkondicionáló kiépítése a Polgármesteri Hivatalban 

85/2018.(VI.20.) Dózsa György út 2-4 sz. társasházak kérelme 

86/2018.(VI.20.) Apci út súlykorlátozásának módosítása 

 

Petőfibánya, 2018. június 20. 

 

 

 

 

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 2018. június 20-án 

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 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szabó Andrea, óvodavezető h. 

Pásztor Sándor, polgárőr 

Végh Szabolcs, körzeti megbízott 

Juhász Zoltánné, közös képviselő 

Barati János, r. őrnagy 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Rendőrség, Polgárőrség beszámolója 

  Előadó: Hatvan Városi Rendőrkapitányság Vezetője 

     Petőfibánya község Körzeti megbízottja 

    Polgárőrség Helyi Egyesületének Vezetője 

 

2. PKTK beszámolója 

  Előadó: a PKTK Kuratóriumának Elnöke 

 

 3. Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 

fő, Ruzsom Lajos képviselő úr jelezte, hogy nem tud itt lenni, Dr. Csillag Imre képviselő úr 

szólt, hogy késik. A testület határozatképes. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 



122 

 

 

I. NAPIREND 

Rendőrség, Polgárőrség beszámolója 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Első napirendi pontunk a Rendőrség és Polgárőrség beszámolója. 

Juhász János kapitányságvezető jelezte, hogy nem tud eljönni, de itt van Barati János rendőr 

őrnagy, a kérdéseket hozzá lehet intézni. Van valami, amivel az őrnagy úr szeretné kiegészíteni 

a beszámolót? 

 

Barati János, r. őrnagy 

Úgy gondolom, hogy ez a beszámoló elég jól sikerült, minden benne van, de a felmerülő 

kérdésekre szívesen válaszolok.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Jól látom, hogy Petőfibányán romlott a helyzet? 

 

Barati János, r. őrnagy 

A lakosság számához mérten igen, 31-ről 41-re emelkedett a bűncselekmények száma. De már 

nincs határhelyzet, többször jelen tudunk lenni a településen.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Ha kész lesz a Selypi út aszfaltozása, valószínűleg nőni fog a gyorshajtók száma, nem fékeznek, 

mikor beérnek a településre.  

 

Barati János, r. őrnagy 

Igen, Apcon is ez a probléma. Ezt jeleztem a közlekedési osztályvezetőnek, jelenleg is keressük 

a GPS pontot, ahol tudunk mérni.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én szeretném megkérdezni, hogy megoldható-e, hogy pénteken és szombaton este a Liszt 

Ferenc utcában járőrözzenek? A kocsma időben bezár, de a vendégek ottmaradnak.  

 

Végh Szabolcs, körzeti megbízott 

Igyekszem ott lenni, de más kollégák nevében nyilatkozni nem tudok. 

 

(Dr. Csillag Imre képviselő megérkezik.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény?  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Én úgy látom, hogy nem rosszak a mutatóink. Az, hogy egy két helyen 100-200%-kal rosszabb 

volt a helyzet, az a darabszámból adódik. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én nem vagyok maradéktalanul megelégedve a petőfibányai helyzettel. Van pár terület 

Petőfibányán, ami több odafigyelést igényel. Ezt már Szabolcsnak többször, sokszor jeleztem, 

de úgy érzem, hogy még mindig nem történt ebben pozitív változás. Például gondolok itt az 

Iskola utcára, ahol parkolót építettünk, de a szülők mégis a forgalommal szemben, a megállni 
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tilos táblánál teszik ki a gyerekeket, ami nagyon balesetveszélyes. Én úgy érzem, ebben érdemi 

változás nem történt. Szabolcsnak már többször jeleztem ezt. A Temető úton a Képviselő-

testület engedélyével kőszállítás folyik. A cég, akivel megállapodást kötöttünk, hétvégén nem 

szállított, de valószínűleg hétvégén is történt illegális szállítás, az útra felhordták a kamionok a 

földet. Az Apci úton is örökös probléma, hogy teherszállítók zavarják meg a nyugalmat, pedig 

kint van a súlykorlátozás tábla. Egy kicsit hathatósabban kellene ellenük fellépnie a körzeti 

megbízottnak, illetve a járőröknek. Amikor szóltam a rendőrkapitánynak, utána a  hatvani   

megbüntettek három helyi lakost, akik utána jöttek kérni az útvonalengedélyt, holott már évek 

óta ez rendeletben van szabályozva. Ilyen szempontból az együttműködésnek még fejlődnie 

kell az Önkormányzat és a körzeti megbízott között.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ezért van a kamera, hogy ha esetleg nincs ott a rendőr, akkor vissza lehet nézni. Az Apci úton 

30 traktor megy oda-vissza, meg letépik a felső vezetéket.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, ezért teszem szóvá, hogy erre egy kicsit jobban oda kellene figyelni.  

 

Barati János, r. őrnagy 

Ennek utána kell nézni, hogy a kamera hitelesítve van-e, mert a szabálysértési hatóság csak a 

hiteles felvételt fogadja el. Azonosításra alkalmas a kamera képe, de hogy elfogadják-e, az már 

más kérdés. A problémákat felírtam, kezelni fogjuk őket, ezt meg tudom ígérni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, észrevétele? Úgy látom, hogy nincs. Köszönjük szépen a részletes 

beszámolót, és kérem a Testületet, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az 

előterjesztés 2. oldalán lévő határozati javaslatot elfogadja a település közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

68/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről, a 

település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készül – a jegyzőkönyv 

mellékletét képező-beszámolóját a rendőrségről szóló mód. 1994. évi XXXIV. 

tv. 8. § (4) bekezdése alapján elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a 

határozatról értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A helyi Polgárőrség beszámolója következik. Van a beszámolóhoz kérdés, vélemény, 

hozzászólás?  
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Juhász Péter, képviselő 

Húszezer kilométert hogy sikerült megfinanszírozni? 

 

Pásztor Sándor, polgárőr 

Körülbelül 500.000 Ft az éves üzemanyagköltségünk. De kapunk pénzt a támogatóinktól, a 

Belügyminisztériumtól és vannak egyéb pénzforrásaink is. Nehezen, de megoldható belőle a 

benzinköltség.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Új tagok? 

 

Pásztor Sándor, polgárőr 

Jövő héten 8 új polgárőrt avatunk fel. Próbáltuk a fiatalabb korosztályt megszólítani. Az új 

tagok 19 és 37 éves kor között vannak. Jelenleg huszonheten vagyunk. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Köszönjük szépen a munkátokat.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Az előterjesztés 2. 

oldalán van a határozati javaslat. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a Petőfibányai Polgárőr 

Egyesület, mint támogatott szervezet 2017. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról adott beszámolóját elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

69/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Polgárőr Egyesület, mint támogatott 

szervezet 2017. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról adott beszámolóját elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Polgárőr Egyesületet a 

határozatról értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

II. NAPIREND 

PKTK beszámolója 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Második napirendi pontunk a PKTK beszámolója. Székelyné Szécsy Judit alpolgármester a 

PKTK titkára jelen van, ő a felmerülő kérdésekre tud válaszolni. Van valakinek kérdése, 

véleménye a beszámolóval kapcsolatban?  
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Juhász Péter, képviselő 

Úgy látom, hogy színes programok vannak minden hónapban. Egyiknek vége sincs, de már 

kezdődik a másik. Az érdeklődés a lakosság részéről olyan, amilyen, de a lelkesedés a fontos.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én azt szeretném kérdezni, hogy két fő van alkalmazásban a PKTK-nál. Ki a másik fő? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Juhász György.  

 

Tomecz László, képviselő 

És itt a Sportkör, strandterület karbantartása is hozzá tartozik? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha vizet kell szerelni a Strandon, a Sportban, ha gázkazánt kell javítani, ha füvet kell nyírni, és 

így tovább, akkor neki szólunk.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én voltam lent a strandon, elég rossz állapotok vannak ott. A Bányásznap előtt pedig egy helyi 

lakos nyírta ott a füvet. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Meg Juhász Péter. 

 

Tomecz László, képviselő 

Jó az lehet. De a strandrészen katasztrofális állapotok vannak, 2-3 méteres a gaz.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Lehet, hogy a strandon igen, de az alapítványi épületnél nem. Ami a Sportra vonatkozik, azt 

mindig Johannával való megbeszélés alapján csináljuk meg. A volt strand, amit most szabadidő 

központnak tekintünk, az most gyakorlatilag az épület és az előtte lévő terület, de az rendben 

van. A többi olyan, amilyen, területileg az alapítványhoz tartozik, de a mindennapi karbantartás 

és használat nincs benne a napi feladatokban. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A képviselő úr is biztosan tudja, hogy milyen kapacitással megy idén a fűnyírás. A településen 

a fűnyírást a karbantartó brigád segíti, mert már olyan kevés a közcélú dolgozó. Gyakorlatilag 

már a településen is csak a frekventált helyeken tudják karbantartani a zöld területet, úgy hogy 

elfogadható legyen. Vannak olyan területek, ahová egyszerűen nem jutnak ki, mert nincs 

kapacitás. Juhász Györgynek ezen kívül nagyon sok feladata van, mint karbantartónak, a 

temetőtől kezdve a PKTK-ig minden. Nemcsak az alapítványnál van, hanem van a PKTK-val 

egy együttműködési megállapodásunk, és ez alapján ő mindent csinál. Az összes karbantartó a 

PKTK területén is javít, pakol, szerel. A helyzet csak katasztrofálisabb lesz jövőre, mert nem 

kapunk közmunkást. Nem állok a közcélú dolgozó felett ostorral, hogy 50-60 ezer forintért 

reggel 6-tól a 39 fokos hőségben délután 2-ig füvet nyírjon. Ez fizikai képtelenség, de 

egyébként is nyírják rendesen. Egyszerűen nincs arra kapacitás, hogy mindenhol lenyírják. 

Kértünk árajánlatot fűnyírásra, három terület egy alkalommal 1.000.000 Ft. Ez országos 

probléma, és örülünk az önkénteseknek, mint Juhász Péter képviselő úr és más helyi lakosok, 

akik be tudnak segíteni a fűnyírásban. A Strand területére már biztos nem jutnak ők sem el. 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az épület körül, ahol használják a gyerekek, ott le van nyírva a fű.  

 

Tomecz László, képviselő 

És még egy utolsó kérdés. Mi az oka annak, hogy ez a Varjú Gábor elnök úr egy ciklus idő alatt 

egyetlenegyszer sem jelent meg ezeken a beszámolókon? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ezt a kérdést neki kellene feltenni. 

 

Tomecz László, képviselő 

Csak olyan furcsa, hogy mástól ez a Testület elvárja, itt meg azért egy ciklus alatt olyan 40 

milliót adunk ennek az egyesületnek. Akkor mástól se várjuk el, név szerint Johannától se 

várjuk el, hogy idejöjjön már 20.000 Ft-ért. Ha 40 milliót adunk egy ciklusban ennek az 

alapítványnak és egyetlenegy esetben sem jelenik meg az elnöke. Meg akkor ne várjuk el az 

iskolaigazgatótól. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hogy a Testület kitől mit vár el, az az ő dolga.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Csak közlöm, hogy Varjú Gábor lemondott a tisztségéről.  

 

Tomecz László, képviselő 

Tudom, de ezt még ő írta alá. Ez még a tavalyi. De köszönöm, nincs több kérdésem.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én köszönöm Juditnak, hogy ennyi fővel ennyi rendezvényt meg tudnak szervezni. 

Gyakorlatilag a könyvtári feladatoktól a mosdók kitakarításáig mindent ők csinálnak. Ezt el kell 

ismerni, hogy nem mindenki csinálná meg, hogy rendezvényt szervez, a pénzügyeket 

megcsinálja könyvelésre, takarít, a strandot takarítja, a szállót kiadja és még a könyvtárban is 

ott van munkaidőn kívül is. Én úgy gondolom, hogy inkább megköszönni kell a munkájukat, a 

Juditét és a közcélú dolgozóét is, hogy ezt a feladatot így el tudják látni. Van még valakinek 

kérdése, véleménye?  

 

Juhász Péter, képviselő 

Én is köszönöm a munkátokat, illetve lenne egy javaslatom. Hirdessük meg, hogy rakjuk rendbe 

a strandot. Nyilván nem tudjuk majd hetente nyírni a füvet, de ha egy évben egyszer le lenne 

vágva, már nem nőne annyira a fű.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Várjuk az önkénteseket fűvágásra.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ez jó ötlet, hogy egy szép nyári szombaton tegyük rendbe, de a játszótér festésre is ki jött? 

Akkor is az volt, hogy mindenki mondta, hogy tegyük rendbe, de senki nem kelt fel rajtunk 

kívül ezért szombaton. De jó ötlet és meg lehet próbálni, hátha összejön! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  

 

Sajnos legutóbb 9 fő közfoglalkoztatásra kiközvetített emberek közül három jelent meg, 2 fő 

nem vállalta, 1 fő pedig alkalmatlan volt. Így nem lehet munkát szervezni. Csodát tenni nem 

tudunk. Van még valakinek kérdése, véleménye a PKTK beszámolójával kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazzunk! Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 12. 

oldalán lévő határozati javaslattal egyetért, és a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvány, mint támogatott szervezet beszámolóját a 2017. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

70/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, 

mint támogatott szervezet beszámolóját a 2017. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom, hogy most tartsunk egy kis szünetet. 

 

(Szünet) 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik napirendi ponttal folytatjuk, egyebek jönnek. De előtte visszakanyarodnék a 

PKTK-ra és a beszámolón kívüli dolgokra. Tomecz László képviselő úr felvetésére válaszolva 

közlöm, hogy a PKTK 8.776.000 Ft támogatást kap jelenleg, amiből 433.000 Ft önrész 

pályázatokhoz, ami a falunapra vonatkozó két rendezvényhez tartozik, tehát nem a PKTK-nak 

adjuk. Ebből marad 8.300.000 Ft, ebből 1.700.000 Ft-ot a Sportkörnek adunk rezsiköltségre. 

Tehát a Sportkörnek nem húszezret adunk, az alapítványnak meg nem 40 milliót adunk, 

úgyhogy ne ferdítse el a dolgokat! Én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik az igazsághoz. 

Nem tudom, hogy a 40 milliót a képviselő úr honnan szedte? 

 

Tomecz László, képviselő 

Ötször nyolc, az annyi.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi az, hogy ötszörnyolc? 

 

Tomecz László, képviselő 
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Hát öt éves a ciklus.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az éves 8 millió forintból a Sportkörnek a majdnem 2 millió forint a rezsiköltsége, amit nem a 

PKTK kap, hanem csak a PKTK fizet. Tehát ne ferdítsen. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag 

az egy dolog, hogy ki jött el, meg ki nem jött el, de én úgy gondolom, hogy a PKTK 

képviseletében mindig itt volt a titkár asszony.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ez igaz, ezt nem is firtatom.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik részét meg azzal kell elintézni, akit hiányol innen. Én úgy gondolom, hogy ez nem a 

Testületnek vagy az Önkormányzatnak a bűne. És nem 40 millióról van szó és nem 20 ezerről.  

 

Tomecz László, képviselő 

Mi a húszezer? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt mondta képviselő úr, hogy 40 milliót kap a PKTK, a Sportkör megy 20 ezret, úgyhogy ne 

hasonlítsuk össze! A Sportkör is megkapja az ötször valamennyit.  

 

Tomecz László, képviselő 

Húszezret? Én azt mondtam, hogy Johannánál meg más igazgatóknál ne legyen már olyan 

elvárás…. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De elhangzott, hogy 20 ezer. De nem 20 ezer és nem 40 millió, ha már összehasonlítunk 

számokat. Én úgy gondolom, hogy ebben egész jó vagyok.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én szerintem ilyet nem mondtam, de lelkem rajta, visszahallgathatjuk.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én is csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni a dologhoz. A PKTK munkájában fontos az, 

hogy mennyi rendezvény van, meg mennyi ember jön el, meg hogy a PKTK-nak mekkora 

vagyona van, és azokat hogyan kell karbantartani. De ebből adódik az, ami igazán fontos, és 

soha nem szoktunk róla beszélni, ez pedig a felelősség. Egyrészt a vagyonért és a 

vagyontárgyakért való felelősség, ez az egyszerűbb része a dolognak. A másik pedig azokért az 

emberekért való felelősség, akik valaha valamilyen okból ebbe a házba a lábukat beteszik. Az 

is fontos, hogy aki ide bejön, az a rendeltetésszerű használat mellett ki is tudjon menni épen és 

egészségesen. Ennek a biztosítása és az ezért való felelősség sokszor álmatlan éjszakákat 

okozott. Az, hogy minden úgy működjön, minden úgy legyen, mint ahogyan azt elterveztük és 

ne legyen adott esetben katasztrófa. Tehát ezt a felelősség részét az ember minden nap végzi, 

ha baj van, és annak a következményét pedig szintén mindenkinek viselnie kell, akik ezt a 

megbízatást vállaltuk, ugyanúgy Varjú Gábornak is, attól függetlenül, hogy nincs itt, ha 

bármilyen helyzet adódott, az első számú felelősség őt terhelte, és az elmúlt 25 évben ő volt az 

elnök. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirendi pont első témája a sportszervezeteknek az elkülönített keret terhére 

történő támogatása. Négy szervezet nyújtotta be a pályázatát. A Lövészklub 120.000 Ft-ot kért, 

a Horgászegyesület 50.000 Ft-ot, az Asztalitenisz Club 140.000 Ft-ot és a Sportkör, aki nem 

írta, hogy mennyit kér és mit szeretne belőle csinálni. Azóta Johanna pontosította kérését, 

felolvasom. 

 

(Felolvassa Dósa Johanna kérelmét.) 

 

Tehát 120.000 Ft támogatást kérnek. Mivel 400.000 Ft áll rendelkezésre, a szünetben 

egyeztettem a Pénzügyi Bizottság tagjaival. Az a javaslat, hogy a Lövészklubnak 115.000 Ft-

ot adjunk, a Horgászegyesületnek 50.000 Ft legyen a támogatás, az Asztalitenisz Club 

petőfibányai csapatának 120.000 Ft, a Sportkörnek pedig 115.000 Ft. Így az erre szánt keretet 

kimerítettük. Van valakinek kérdése, véleménye? Van, aki nem ért egyet? Amennyiben nincs, 

szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az általam felsorolt támogatások odaítélésével 

egyetért. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

71/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdetett az 

Önkormányzat költségvetésében a petőfibányai sportszervezeteknek elkülönített keret 

terhére.  

A pályázat benyújtásának határidejére, 2018. év június 1-ig beérkezett pályázatokat 

értékelve a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az alábbi pályázók 

támogatásáról döntött: 

1) MTTSZ Petőfi Sándor Lövészklub         115.000 Ft 

2) Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület         50.000 Ft 

3) Lőrinci Asztalitenisz Club petőfibányai asztalitenisz csapata     120.000 Ft 

4) Petőfibányai Bányász Sportkör         115.000 Ft 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a sportszervezeteket a támogatásról 

értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 19. oldalon Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Kft. előterjesztései és határozati javaslatai kezdődnek. A Kft. taggyűlését már 

megtartották és későn küldték az előterjesztést, ezért kérem, hogy vegyük tudomásul az abban 

foglaltakat, mert a taggyűlésen ezt már a többség megszavazta.  

 

A 24. oldalon beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Van kérdés, vélemény? Akkor 

kérem ezt számozás nélküli határozattal tudomásul venni! Köszönöm. 
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A jogszabályi tájékoztató következik a 26. oldalon. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, 

kérem tudomásul venni.  

 

A Belügyminisztérium kiírt önkormányzati étkeztetési fejlesztésre egy pályázatot. A pályázat 

leadásának határideje: július 5. A maximális pályázható összeg 40 millió forint. Nekünk ehhez 

5% önerőt kell biztosítani. Felvettük a kapcsolatot a projektirodával, ők ajánlottak nekünk 

tervezőt. Ezzel a pályázattal kapcsolatban két határozatot kellene hoznunk. Előzetes felmérés 

és tervek alapján közel 15 milliós lesz az eszköz és 15 milliós az építésre a pályázatunk, így 

összesen közel 30 millió forintra pályáznánk.  

Egyrészt arról kell Testületi határozatot hozni, hogy erre a pályázati kiírásra adunk-e be 

pályázatot, és ha igen akkor az önerőről kell dönteni.  

Kérdezem a Testületet, hogy pályázzunk-e erre?  

 

Juhász Péter, képviselő 

Miért is jobb, ha 30 millióra pályázunk és nem negyvenre? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért, mert akkor nyílt közbeszerzést kell csinálni, és akkor sokkal többe kerül, illetve nagyon 

elhúzódik az eljárás. Akkor a közbeszerzést, meg a projektmenedzsmentet, meg mindent fizetni 

kell önerőből, így meg nem.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Értem. Szerintem pályázzunk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az építésben benne van az aljzatcsere, lefolyók cseréje, belső nyílászárók, gépkiállások, 

burkolatcsere, szellőzés.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Borzasztó állapotban van a konyha, ráférne ez a pályázat.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Felolvasom a határozati javaslatokat és szavazzunk. Két határozatot kell mellékelnünk a 

pályázatokhoz.  

 

(Felolvassa az első határozati javaslatot.) 

Kérem, hogy aki egyetért ezzel, nyújtsa fel a kezét.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

72/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

nemzetgazdasági miniszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

3. melléklet II. 3. pontban meghirdetett  

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra a  
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3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú, fenntartású és 

működtetésű bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha felújítása, 

fejlesztése érdekében. 

 

A projekt megvalósításának helyszíne 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A. hsz 164. hrsz. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva polgármestert a pályázat 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére, illetve a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2018. július 05. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő javaslat. 

 

(Felolvassa az első határozati javaslatot.) 

Kérem, hogy aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

73/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nemzetgazdasági 

miniszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 

pontban meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” elnevezésű 

pályázati kiírást, és a pályázattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat pozitív elbírálása esetén a 

projektet megvalósítja és gondoskodik az üzemeltetési időszakban történő fenntartásról.  

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mini Manó Egységes Óvoda-

bölcsőde (3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A. szám, 164 hrsz.) épületében megvalósítandó 

főzőkonyhához kapcsolódóan a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeli ütemezését az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

A projekt megvalósításának helyszíne 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/A. hsz 164. hrsz. 

A projekt kezdete: 2019.02.01. (amennyiben a döntés, értesítés, támogatói okirat 2018. év 

végén lezajlik) 

Tervezés: 2019.02.01. - 2019.03.31. 

Kivitelezés: 2019.07.01. - 2019.08.31. 

Konyhatechnológiai eszközök közbeszerzése: 2019.06.01. - 2019.07.31. 

Konyhatechnológiai eszközök üzembehelyezése: 2019.07.01. - 2019.08.31. 

 

Telekvásárlásra, közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor. 

 

Finanszírozás: beszerzések esetén a költségek keletkezésekor, a többi megvalósítandó 

projektelem esetén az egyes munkarészek lezárásakor, amikor a számlák kibocsátásra kerülnek. 
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2018. június 20. napja előtt (jelen képviselő-testületi határozat elfogadását megelőzően) nem 

került sor semmilyen jelen tervezett beruházáshoz kapcsolódó tevékenységre. Az 

Önkormányzat a beruházás megvalósítását nem tervezi a kedvező pályázati döntés előtt 

megkezdeni. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektet megvalósítja és a 

fenntartási időszakban történő működtetésről gondoskodik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva polgármestert a pályázat 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére, illetve a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. Ezen dolgozni fogunk és reméljük, hogy nyerünk! Ha ez meglenne, nem fájna a 

fejem, mert akkor minden intézményünk rendben lenne a két ciklus alatt.  

A bölcsőde szakmai programjai következnek. Ezeket külön küldtük ki.  

Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Van már érdeklődés a bölcsőde iránt a szülők részéről? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Igen. A beiratkozáshoz szándéknyilatkozatot kell kérni a szülőtől, hogy a bölcsődébe való 

beíratás napjától munkába kíván állni. Olyan szándéknyilatkozatok jöttek, hogy innen, meg 

onnan vagyok gyesen, de ezt nem tudom elfogadni. A 7 helyre 13 jelentkező volt, így egyelőre 

azokat tudtam felvenni, akiknek a szülője valóban dolgozik, a többieket várólistára vettem. 

Vannak szülők, akik már igazolt munkával rendelkeznek, őket már szeptember 1-jétől felvettük. 

De velük is megbeszéltem, hogy ha valamilyen oknál fogva megszűnik a munkaviszonyuk és 

visszamennek gyesre, akkor a gyermekek is kikerülnek a bölcsődéből.  

 

Tomecz László, képviselő 

Mi a helyzet akkor, ha megvan ez az adott létszám, hét munkaidős szülővel és utána jelentkezik 

a nyolcadik, kilencedik…? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Várólista.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Felolvasom a határozati 

javaslatot. 

 

(Felolvassa a határozati javaslatot.) 

Aki egyetért ezzel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

74/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint – elfogadja a  

 

1) Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde házirendjét, 

2) a Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde érvényben lévő Pedagógiai 

Programjának kiegészítéseként a Napocska Mini Bölcsőde Szakmai Programját, és a 

3) Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a bölcsődei dokumentumokkal együtt kérje 

meg a bölcsőde működési engedélyét. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Külön lett kiküldve a Hatvani és Zagyvakörnyéki Társulásra vonatkozóan az anyag és 4-4 

határozati javaslat, illetve egy polgármesteri felhatalmazás. 28-án kell mennem a Társulási 

ülésre. Van kérdés, vélemény a határozati javaslatokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

kérem, hogy egyesével fogadjuk el őket. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 1. 

határozati javaslattal. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

75/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi 

Kommunális Szolgáltató Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os 

kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 

való részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-módosítást, 

valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, 

illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 2. határozati javaslattal, amely a Társulás 

elnökének szavazati jogáról szól. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

76/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 

Társulás elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze 

alapján megillető szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között, 

halaszthatatlan kérdésekben a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 3. határozati javaslattal Bag Nagyközség 

csatlakozásával kapcsolatban. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

77/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy 

Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, 

minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének 

meghozatalát követő hónap első napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. 

mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Társulási Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 

Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített 

többséggel meghozott határozata meghozatalát követően 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 4. határozati javaslattal Verseg Nagyközség 

csatlakozásával kapcsolatban. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

78/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy 

Verseg Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, 

minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének 

meghozatalát követő hónap első napjával, de legkorábban 2018. október 1. napjával 

és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az előterjesztés 

melléklete szerint. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Társulási Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 

Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített 

többséggel meghozott határozata meghozatalát követően 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 5. határozati javaslattal. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

79/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodaási Társulás és a REGIO-KOM Térségi 

Kommunális Szolgáltató Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os 

kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 

való részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-módosítást, 

valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, 

illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 6. határozati javaslattal. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

80/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy a 

Társulás elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
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Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze 

alapján megillető szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között, 

halaszthatatlan kérdésekben a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 7. határozati javaslattal. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

81/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy 

Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, 

minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének 

meghozatalát követő hónap első napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. 

mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Társulási Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 

Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített 

többséggel meghozott határozata meghozatalát követően 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 8. határozati javaslattal. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

82/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, támogatja, hogy 

Verseg Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, 

minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének 

meghozatalát követő hónap első napjával, de legkorábban 2018. október 1. napjával 

és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az előterjesztés 

melléklete szerint. 
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Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 

tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Társulási Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 

Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített 

többséggel meghozott határozata meghozatalát követően 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az 9. határozati javaslattal, amely a polgármester 

felhatalmazásáról szól. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

83/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás, 

valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás társulási tanácsai ülésén az őt az önkormányzat képviseletében megillető 

szavazati jogot a kizárólagos, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök kivételével 

és a képviselő-testület részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett a település 

érdekeinek megfelelően, szabadon gyakorolja. 

 

Felelős: a polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma a Polgármesteri Hivatal. A nyári hőségben a dolgozók fele megolvad. Fizikai 

képtelenség már dolgozni a pénzügyön, de ugyanúgy a szociális irodában és a titkárságon. Az 

ablakok a napos oldalon már le vannak fóliázva, néhány fokkal jobb a hőérzet, de a nagy 

hőségben már az sem segít. Azt gondoltuk, hogy klímát tennénk a napos oldalon lévő irodákba, 

tehát a pénzügyre, szociális ügyre, jegyző úrhoz és a titkárságra. Kérnék árajánlatot klímára. 

Ezt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és támogatja. A nyarak egyre melegebbek, hosszú távon 

nem maradhat így. Egyszerűen így nem lehet koncentrálni, dolgozni. Behúzzák a függönyt, a 

ventilátor megy, de így is rémes. Lehet, hogy az épület homlokzata egy kicsit sérülne, de nem 

lenne zavaró.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Bizottságin azt beszéltük, hogy itt hidegebb nyarak nem lesznek. Az épület nem védett. A 

Pénzügyi Bizottság azt mondta, hogy mindenképp érdemes árajánlatot kérni, és elindítani ezt a 

dolgot. Esetleg tetőre napelemre, ha lenne egy pályázat, akár rá is lehetne kötni majd egyszer a 

klímát, de ez még messze van. Sajnos azt az energiát, amit télen fűtésre költünk, azt nyáron 

hűtésre kell.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Van olyan, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki ezzel egyetért, 

nyújtsa fel a kezét! 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

84/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 

előterjesztésében megvitattat a Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezéssel 

való kiépítését. 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján támogatja a Polgármesteri 

Hivatal légkondicionáló berendezéssel való kiépítését és egyben felkéri a Polgármestert, 

hogy kérjen ajánlatot a munkálatok mielőbbi elvégzésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük. A következő téma egy kérelem. Felolvasom. 

 

(Felolvassa a Dózsa György utca 2-4. számú társasház lakóinak kérelmét.) 

 

A Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta. Gyakorlatilag a sorompó elhelyezése társasházi ügy, 

ehhez csak elviekben tudunk hozzájárulni, mert nem közterület. Az átjáró kérdése közterületet 

érintő dolog.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Pénzügyi Bizottsági ülésen azt mondtuk, hogy ne teremtsünk precedenst azzal, hogy oda átjárót 

építünk. Kaptunk már több ilyen kérelmet. Én úgy gondolom, hogy az építést engedélyezzük, 

de anyagilag ne járuljunk hozzá. A társasháznak pedig kötelessége a közterületet tisztán tartani 

az útig. Az árkot ki kellene takarítani, és akkor nem folyna be a társasház alá a víz.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mindkét oldalon a vízelvezető árok ki volt építve. A jobb oldalon az árok parkoló lett, 

lenyomták az árkot, ugyanúgy, ahogy a Tárna úton is.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Egyébként szívből örülünk ennek a civil kezdeményezésnek, hogy a lakók felismerték a 

problémát és parkolót kívánnak építeni. Bárcsak így gondolkodna mindenki! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megmagasítani az átjárót nem fogjuk, szerintem nem is szabad. Inkább a lakók vezessék be az 

árokba a vizet, takarítsák ki azt.  
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Juhász Zoltánné, közös képviselő 

Már gondolkodtunk rajta, hogy esőzéskor videóra vesszük. A víz be se jut az árokba, mindig 

csak az aszfalton megy végig. Ha az önkormányzat megkezdi az árok kiásását a társasházak 

folytatni fogják azt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A döntés arról szól, hogy az átjáróhoz és a sorompóhoz hozzájárulunk-e. Véleményem szerint 

a magasításról most ne döntsünk, nézessük meg szakemberrel. Ha a házak előtt a lakók az 

árkokat kitisztítanák, szerintem nagyon nagyon sok vizet el tudna az vezetni. Ahol még lenne 

helye a víznek, oda is kupacokba van lerakva a száraz gally. Ezt meg kellene a lakókkal 

beszélni. Van valaki, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa 

fel a kezét, aki a hozzájárulását adja a társasházi lakók közösségének, hogy a két társasház 

közötti magánterület parkolásának elősegítése érdekében a belterületi közútról a társasházi 

lakók közössége saját költségére kialakíthassa az árok fölötti bejárót a Dózsa György út 4-6. 

társasházak közötti megoldáshoz hasonlóan. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

85/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György út 2., 4., és 6. 

számú társasházakat érintő, Juhász Zoltánné közös képviselő által beadott kérelmére az 

alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület a Dózsa György út 2-4. társasházak közötti parkolás elősegítése 

érdekében hozzájárulását adja a társasházi lakók közösségének, hogy a két társasház 

közötti magánterület parkolásának elősegítése érdekében a belterületi közútról a 

társasházi lakók közössége saját költségére kialakíthassa az árok fölötti bejárót a Dózsa 

György út 4-6. társasházak közötti megoldáshoz hasonlóan. 

 

A Képviselő-testület felhívja a közös képviselő figyelmét, hogy az árok fölé építendő 

áthidalót, illetve átereszt megfelelő méretben és megfelelően szintezve szakember 

szakmai segítségével végeztesse el. 

 

Felelős: jegyző, értesítésre 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy téma, ami határozatot nem igényel. Lovas zarándoklat érkezik Petőfibányára most 

szombaton. Szeretnénk szalagot felkötni a zászlójukra és vendégül látnánk őket egy vacsorára, 

de sajnos nem tudjuk, hogy mikor érkeznek, hányan lesznek. Így meghirdetni sem tudjuk az 

eseményt. Én azt kérem, hogy aki szombaton késő délután, estefelé ráér, az jöjjön el családjával, 

ismerőseivel.  
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Jó lett volna egy programot az esemény köré szervezni, hogy a közönséget ott tudjuk tartani a 

lovasok fogadására, de sajnos csak most nemrég tudtuk meg, hogy jönnek majd. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki tud, kérem, jöjjön el. Van még valakinek mondanivalója? 

 

Tomecz László, képviselő 

Nekem van egy az Apci úttal kapcsolatosan. Meg kellene fontolni azt a táblát, ami kint van, 

mert ez csak a tehergépjárműre vonatkozik. Gyakorlatilag nem is a járműnek a neme, hogy 

most vontató, traktor, autóbusz, hanem a súlya a lényeg. Ezek az emberek a nagyobb kátyúkat 

kivágják. Itt ez a diktafon, vagy ennek a kétszeresét azt azért otthagyják. Ez így nem lesz tartós, 

38 fokosra megmelegszik ez az aszfalt és ebből egy 10 tonnás traktor, vagy autóbusz… Friss 

aszfalt, jön a 38 fok és egy 10 tonnás kocsi kereke azt onnan ki is szedi. Ez így nem lesz tartós, 

abszolút nem lesz tartós.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pont ma jutott eszembe, hogy az autóbusz az ott bemehet. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Be is mennek, ott rövidítenek a buszsofőrök.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ami nagyon fontos, hogy hál’ Istennek Zagyvaszántónál elkezdték az utat. Szépen vissza 

lehetne terelni ezt a forgalmat, ami most az Apci úton van.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez nekem is eszembe jutott, hogy csak súlykorlátozás legyen és minden járműre.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Táblát kell cserélni, és kell hozzá a Testület döntése.  

 

Tomecz László, képviselő 

Legyen egységes, az elejére és a végére, 5,5 tonnás. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nincs ehhez más kérdés, vélemény, akkor szavazzunk.  

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

86/2018.(VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apci út nagy tehertömegű 

haszongépjárművek továbbra is fennálló közlekedési problémái miatt a korábban 

kialakított közlekedési rend módosításáról döntött: 

A Képviselő-testület a 14/2016. (II.22.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja; a 

korábbi súlykorlátozó táblákat kicserélteti, azaz az Apci út mindkét végére 5,5t 

súlykorlátozó táblát helyeztet ki a meglévő „Kivéve engedély” kiegészítő táblákkal. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a súlykorlátot meghaladó 

haszongépjárművek számára az Apci úton való közlekedéshez az egyedi engedélyeket 

kiadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a 

forgalmi renddel kapcsolatos változásokról, a szükséges táblákat vásárolja meg, illetve 

az önkormányzati brigáddal a munkát végeztesse el. 

Határidő: Július 15. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


