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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. 10. 27-én megtartott alakuló üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

Határozat 

száma 

Tárgy 

71/2014.(X. 27.) Alpolgármester megválasztása 

72/2014.(X. 27.) Pénzügyi Bizottság tagjai 

73/2014.(X. 27.) Pénzügyi Bizottság elnöke 

74/2014.(X. 27.) Képviselő-testület 2014. évi Munkatervének módosítása 

75/2014.(X. 27.) Jegyző felhatalmazása az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára 

76/2014.(X. 27.) PKTK kuratóriumi tagság módosítása 

77/2014.(X. 27.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

Tanácsába delegálás 

  

  

  

Rendelet száma Tárgy 

16/2014.(X. 28.) A Képviselő-testület és szervei Szervezési Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

17/2014.(X. 28.) A polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati 

képviselők, a Pénzügyi Bizottság tagjainak tiszteletdíjáról 

  

  

 

 

Petőfibánya, 2014. október 27. 

 

 

 

   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 2014. október 

27-én megtartott alakuló üléséről. 

 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Juhász Péter, képviselő 

Nagy Katalin, képviselő 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Székelyné Szécsy Judit, képviselő 

Tomecz László, képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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I. napirend 

 

Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás 

eredményéről 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  

Köszönti a jelenlévőket. 

Kéri, álljanak fel és énekeljék el a magyar Himnuszt. 

 

/A jelenlévők felálltak és elénekelték a magyar Himnuszt./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti az új Képviselő-testületet, a választásokon résztvevőket, a tanácskozási joggal 

meghívottakat és minden kedves jelenlévőt. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület létszáma teljes, a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Átadja a szót a Helyi Választási 

Bizottság elnökének. 

 

Székely Ernőné, HVB elnöke 

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület, kedves Vendégek! 

 

Kérem, engedjék meg, hogy a Helyi Választási Bizottság elnökeként tájékoztassam Önöket 

a 2014. évi polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos 

petőfibányai eseményekről, illetve kihirdessem a választások eredményét. 

Idén 3 polgármester-jelölt, illetve a 6 képviselői helyre 27 egyéni listás képviselő-jelölt 

mérettette meg magát Petőfibányán. A választás napján a választásra jogosult polgárok 

száma 2.297 fő volt, amelyből 1.108-an döntöttek úgy, hogy eljönnek szavazni. A részvétel 

ez alapján 48%-os volt. Minden állampolgárnak, aki eljött szavazni, megköszönöm a 

részvételét, hiszen ezzel a magatartásával Petőfibánya érdekében, Petőfibánya jövőjéért 

adták le voksukat. Külön köszönöm a választás lebonyolításában részt vevőknek, így a 

Helyi Választási Iroda, azaz a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, akik már 

hónapokkal a választás előtt minden szükséges lépést megtettek azért, hogy a választás 

napján minden rendben, jogszabályszerűen történjen, és külön köszönöm a 

Szavazatszámláló Bizottság választott és delegált tagjainak is, hogy vasárnap hajnaltól 

hétfő hajnalig nem kevés munkával minden kétséget kizárva, hibátlanul elvégezték 

munkájukat. 

Mi, azaz a Helyi Választási Bizottság már a jelöltállítás kezdetétől figyelemmel kísértük a 

választást, és külön örömünkre szolgált, hogy semmilyen jogorvoslattal nem fordultak 

felénk, nem érkezett sem a választás folyamán, sem a végeredményt követően kifogás, 

jogorvoslati kérelem. Mindez azt bizonyítja, hogy senki nem vitatta a választások 

jogszerűségét és végeredményét. Az új választási törvény előírásainak megfelelően a 2014. 

október 12-én tartott választás eredményes és érvényes volt.  

Mivel a választás eredménye ellen jogorvoslat nem érkezett, így az jogerős!  

Mindezek alapján ünnepélyesen kihirdetem, hogy  

Petőfibánya Község Polgármestere:  Juhászné Barkóczy Éva 

Petőfibánya Község Képviselő-testületének tagjai: Dr. Csillag Imre, Juhász Péter, Nagy 

Katalin, Ruzsom Lajos, Székelyné Szécsy Judit és Tomecz László. 
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Mielőtt a Képviselő-testület tagjai leteszik az esküt, tájékoztatom a tisztelt jelenlévőket, 

hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény és az 

Alaptörvény módosítása alapján idén már öt évre, azaz 2019-ig választottuk meg a 

polgármestert és a képviselőket. Újdonság az is, hogy Petőfibánya történetében először a 

polgármesteri tisztséget elnyerő polgármester társadalmi megbízatásban fogja ellátni 

feladatait. 

Minden megválasztott önkormányzati képviselőnek, valamint a Polgármester Asszonynak 

szívből gratulálok, az elkövetkezendő 5 évre pedig sok alkotóerőt, kitartást és mindenkinek 

jó egészséget, a település érdekében végzett munkájukhoz pedig a Helyi Választási 

Bizottság és Petőfibánya község nevében sok sikert kívánok! 

 

II. napirend 

 

Az önkormányzati képviselők eskütétele 
 

Székely Ernőné, HVB elnöke 

Kéri a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke előmondja az eskü szövegét. 

A képviselők eskütétele szóban megtörtént, melyet írásban megerősítettek. /lásd melléklet./ 

 

 

III. napirend 

 

A polgármester eskütétele 
 

Székely Ernőné, HVB elnöke 

Kéri a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak fel. 

A Helyi Választási Bizottság elnöke előmondja az eskü szövegét. 

A polgármester eskütétele megtörtént, melyet írásban megerősített. /lásd melléklet./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javasolja, hogy a napirendet fogadják el azzal a módosítással, hogy a 6. napirendi pont 

megtárgyalását követően tárgyalják meg az 5. napirendi pontot, azaz az SZMSZ 

módosítását. 

 

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúan elfogadta. 

 

IV. napirend 

 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az alpolgármester személyének megválasztása következik. 

Szavazatszámláló bizottság tagjának javasolja: Juhász Péter, Nagy Katalin és Ruzsom 

Lajos képviselő-testületi tagokat. 

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúan elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az alpolgármester személyére Székelyné Szécsy Juditot javasolja. 

 

Van-e valakinek más javaslata? 

Felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.  

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Nagy Katalint választották. 

 

/A Képviselő-testület titkos szavazással dönt az alpolgármester személyéről./ 

 

Nagy Katalin, Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

/Ismerteti a végeredményt./ 

A Képviselő-testület 7 szavazattal Székelyné Szécsy Judit képviselőt választja meg 

alpolgármesternek. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

71/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Községi Önkormányzat Alpolgármesterének 

Székelyné Szécsy Judit önkormányzati képviselőt választja meg. 

 

Székely Ernőné, HVB elnöke 

Kéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételéhez álljanak fel. 

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke előmondja az eskü szövegét. 

 

Az alpolgármester eskütétele megtörtént, melyet írásban megerősített. /lásd melléklet./ 

 

 

V. napirend 

 

A bizottságok megválasztása 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A bizottságok megválasztása következik. 

Egy bizottság megválasztása kötelező, a Pénzügyi Bizottságé. 

Javasolja, hogy csak ezen egyetlen bizottságot állítsák fel. 

 

Tagoknak: Dr. Csillag Imrét, Juhász Pétert, Ruzsom Lajost, és külsős tagként Bodáné 

Kókai Ilonát és Dorner Gábort javasolja. 

 

Van-e valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 

Pénzügyi Bizottság tagjai Dr. Csillag Imre, Juhász Péter és Ruzsom Lajos, Bodáné Kókai 

Ilona és Dorner Gábor legyenek, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

72/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság tagjává  

1.) Ruzsom Lajos 

2.) Dr. Csillag Imre 

3.) Juhász Péter 

képviselőket és  

4.) Bodáné Kókai Ilona 

5.) Dorner Gábor 

külsős tagokat választja meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A Pénzügyi Bizottság elnökének javasolja: Ruzsom Lajost. 

 

Más javaslat? Amennyiben nincs más javaslat, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Ruzsom 

Lajos töltse be a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségét, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal (1 fő személyes 

érintettségre hivatkozva nem szavazott) a következő határozatot hozta: 

 

73/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság Elnökévé Ruzsom Lajos 

önkormányzati képviselőt választja meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Bizottság nem képviselő tagjainak, Bodáné Kókai Ilonának és Dorner Gábornak az 

eskütétele következik.  

 

Székely Ernőné, HVB elnöke 

Kéri a jelenlévőket, hogy a külsős bizottsági tagok eskütételéhez álljanak fel. 

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke előmondja az eskü szövegét. 

 

A külsős bizottsági tagok eskütétele szóban megtörtént, melyet írásban megerősítettek. 

/lásd melléklet./ 

 
VI. napirend 

 

Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most csak a jelenlegi döntéseinkről módosítjuk az SZMSZ-t, a következő ülésen átfogóan 

módosítani fogjuk az egész rendeletet. A most elkészített előterjesztés csak a jelenlegi 

döntést érintő módosításokat tartalmazza. 

 

/Felolvassa a rendelet-tervezetet, amely az SZMSZ módosítására vonatkozott./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 

rendeletet alkotta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

9/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. (Mötv.) 143. (4) bekezdése A) pontjában adott felhatalmazás alapján a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.17.) 

rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) Az SZMSZ 2. számú melléklete a következő mellékletre módosul: 

 

„Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselőtestülete tagjainak névsora és 

lakcíme 

 

Juhászné Barkóczy Éva   3023 Petőfibánya, Hársfa utca 2.     polgármester 

Székelyné Szécsy Judit   3023 Petőfibánya, Szabadság utca 15.  alpolgármester 

Dr. Csillag Imre    3023 Petőfibánya, Fenyőfa utca 15. 

Juhász Péter    3023 Petőfibánya, Szabadság utca 33. 

Nagy Katalin    3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc út 4.   

Ruzsom Lajos    3023 Petőfibánya, Apci út 14.  

Tomecz László    3023 Petőfibánya, Apci út 46/A.” 

 

 

(2) Az SZMSZ 3. számú melléklete a következő mellékletre módosul: 

 

„A bizottságok tagjainak névsora és lakcíme 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

Ruzsom Lajos   3023 Petőfibánya, Apci út 14.   elnök 

Dr. Csillag Imre   3023 Petőfibánya, Fenyőfa utca 15. 

Juhász Péter   3023 Petőfibánya, Szabadság utca 33. 

Dorner Gábor  3023 Petőfibánya, Liszt F. u. 6. II/1. 

Bodáné Kókai Ilona 3023 Petőfibánya, Deák F.u.1.fsz.4.” 

 

2. § 
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Ez a rendelet 2014. október 28-án lép hatályba és 2014. október 29-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

VII. napirend 

 

A polgármester, az alpolgármester, a bizottsági tagok illetményének, tiszteletdíjának 

megállapítása 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági tagok illetményének, 

tiszteletdíjának megállapítása. 

 

/Felolvassa a rendelet-tervezetet./ 

 

Hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 

rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete 

a polgármester, az alpolgármester, a  helyi önkormányzati képviselők és a Pénzügyi 

Bizottság tagjainak tiszteletdíjáról 

 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (Mötv.) 35. §, 71. § és 80. §-ában adott felhatalmazás alapján a 

polgármester, az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők és a pénzügyi bizottság 

tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester részére az Mötv. 71. 

§-a és a a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény 131. § (1) 

bekezdésének figyelembevételével az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:  

bruttó 224.300 Ft/hó. 

(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester részére az Mötv. 71. § 

(6) bekezdése alapján az alábbi költségtérítést állapítja meg:  

bruttó 33.600 Ft/hó. 

2. § 
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(1) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester részére az Mötv. 80. 

§-a és a Kttv. 131. § (1) bekezdésének figyelembevételével az alábbi tiszteletdíjat 

állapítja meg:  

bruttó 179.400 Ft/hó. 

(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester részére az Mötv. 80. 

§ (3) bekezdése alapján az alábbi költségtérítést állapítja meg:  

bruttó 26.900 Ft/hó. 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület a képviselő-testület tagjai és a pénzügyi bizottság külsős 

tagjai számára az Mötv. 35. § (2) bekezdésére figyelemmel az alábbi tiszteletdíjat 

állapítja meg:  

bruttó 20.000 Ft/hó. 

(2) A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság képviselő-testületi tagjai számára az 

Mötv. 35. § (2) bekezdésére figyelemmel az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:  

bruttó 30.000 Ft/hó. 

(3) A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság elnöke számára az Mötv. 35. § (2) 

bekezdésére figyelemmel az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:  

bruttó 75.000 Ft/hó. 

4. § 

 

(1) A tiszteletdíjat negyedévenként, a negyedévet követő hónap 5. napjáig 

folyószámlára utalja a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja. 

 

5. § 

 

(1) A rendelet 2014. október 28-án lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati 

képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről, valamint a 

költségtérítésekről szóló 25/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A korábbi testület – arra tekintettel, hogy az Áht. szeptember 30-ig hatályos előírása 

alapján október 31-ig kellett volna koncepciót készíteni – eredetileg október 29-re tervezte 

a 6. rendes ülés időpontját. Tekintettel arra, hogy az Áht. eltörölte a koncepció 
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készítésének kötelező előírását, javaslom, hogy október 29-e helyett 2014. november 26. 

(szerda) 16.30 órakor legyen a következő ülés. 

 

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

74/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2014. október 

29-re tervezett Képviselő-testületi ülés időpontját a következőre módosítja: 

 

A 2014. év 6. rendes ülésének időpontja: 2014. november 26. 

 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerinti időpontokban 

hívja össze a Képviselő-testületet. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: 2014.11.26. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az Mötv. szabályai szerint az alakuló ülést követően a testületnek felül kell vizsgálni a 

Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendeletét. Javaslom, hogy a testület bízza 

meg dr. Gyirán Viktor jegyzőt ezzel a feladattal. 

 

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

75/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 9/ 2011. (III.17.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát 

végezze el.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Képviselő-testület, mint alapító a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 

Kuratóriumába tagokat delegál. Mizser László és Papp Tamás mandátuma megszűnt. A 

kuratóriumba dr. Csillag Imre és Juhász Péter képviselőket javaslom delegálni. 

 

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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76/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület – mint alapító – a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 

(PKTK) Kuratóriuma tagjának jelöli: 

 

1) Mizser László 3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 12., és 

2) Papp Tamás 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. Fsz. 2.  

     szám alatti lakosok képviselő-testületi mandátumának megszűnése miatt a helyett: 

 

1) Dr. Csillag Imre   3023 Petőfibánya, Fenyőfa utca 15. 

2) Juhász Péter    3023 Petőfibánya, Szabadság utca 33. 

szám alatti lakosokat, képviselő-testületi tagokat. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvány (PKTK) Kuratóriuma Elnökét értesítse. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előző testület a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsába a 

polgármestert delegálta. A polgármester újraválasztása után ezt meg kell ismételni. 

 

Más javaslat a delegált személyére?  

 

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

77/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába 
Juhászné Barkóczy Éva polgármester asszonyt delegálja. 

 

(Juhászné Barkóczy Éva, 3023 Petőfibánya, Hársfa u. 2., 37/387-303, 70/338-1883, 

polgarmester@petofibanya.hu)  

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a delegálás alapján vegyen részt 

a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanács ülésein. 

 

 Felelős: jegyző 

 Határidő: 2014.11.14. (küldésre) 

 

 

VIII. napirend 
 

A polgármesteri program ismertetése 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület, jegyző úr, tisztelt önkormányzati tisztviselők, 

intézményvezetők, kedves vendégeink!  

 

Szeretettel köszöntöm Önöket önkormányzatunk alakuló ülésén!  

 

Négy évvel ezelőtt, október 13-án állhattam először így Önök előtt, Petőfibánya lakossága 

előtt. Négy esztendő munkája után most ismét itt állhatok, és számomra ma ez a 

legnagyobb öröm. Köszönöm minden embernek, aki szavazati jogával élve október 12-én 

véleményt alkotott, függetlenül attól, kit tisztelt meg választói bizalmával. Külön 

köszönöm mindazok szavazatát, akik jóvoltából ma polgármesterként állhatok ismét Önök 

előtt. Szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság munkáját, amit a választások 

szabályos és tiszta körülmények közötti lebonyolításáért végeztek, és éppen így köszönet 

illeti ezért a munkáért a polgármesteri hivatal dolgozóit, jegyző urunkat, a delegáltakat és 

minden munkatársat.  

Október 12-én Petőfibánya lakossága választott, véleményt mondott és bizalmat szavazott 

azoknak a képviselőknek, akik most itt a körünkben helyet foglalnak. Mielőtt azonban 

munkánkat megkezdenénk, szeretném köszönetemet nyilvánítani az előző önkormányzat 

azon képviselőinek, akik most nem ülnek közöttünk, de az elmúlt 4 évben minden 

tudásukkal és szorgalmukkal, ötleteikkel segítették munkámat. A jövőben is minden ember 

munkájára, szakértelmére számítunk, akik településünk érdekében tenni akarnak. Az 

embereket a tetteik alapján kell megítélni, aki segítő tagja akar lenni a települést vezető 

csapatnak, a lakók közösségének, annak a munkájára szükség van, aki ez ellen tesz, azt 

kiveti magából a közösség.  

Köszönöm jegyző úrnak, az intézményvezetőknek, az önkormányzat dolgozóinak eddigi 

tevékenységét is, bízom benne, hogy a jövőben is képviselőinkkel való egyetértésben, a 

lakosság megelégedésére végzik majd munkájukat. Polgármesteri céljaim alapján továbbra 

is biztosítani akarom közéletünk korrupciómentességét, a megfelelő érdekegyeztetéseken 

keresztül képviselő-testületünk döntésképességét, a polgármesteri hivatal és intézményeink 

működését.  

Az előttünk álló öt év legfontosabb feladatainak tartom a következőket: 

 Első és legfontosabb feladatnak tartom azt, hogy munkalehetőséget keressek az itt 

élő embereknek, hiszen mint tudjuk, a legnagyobb létszámot alkalmazó cég 

megszűnt, felszámolás alatt van, emiatt igen sok a munkanélküli községünkben. 

Meg kell indulnia valamilyen módon a most nem működő ipari területek 

fejlődésének. Ezen a területen a gazdasági válság megtorpanást okozott, de nem 

szabad letenni erről az elképzelésről. Településünk jövőjének, tervezhető 

fejlődésének alapfeltétele a helyi munkahelyteremtés és az adóbevételek 

növekedése. A cél érdekében befektetőket kell keresnünk és folyamatosan 

közvetítenünk kell a jelenlegi tulajdonosok és munkahelyteremtés érdekében 

idelátogató potenciális befektetők között.  

Nagyon szeretném, ha a kampány időszakában polgármester-, vagy 

képviselőjelöltként befektetőket ígérő emberek most is magukénak éreznék 

községünket és megkeresnének. Nyitott vagyok a tárgyalásokra, szeretettel várom 

őket. Ezzel azt bizonyítanák, hogy nemcsak buborékból jött ötletetekkel ígérgettek 

szórólapjukon, hanem tényleg érdekli őket Petőfibánya jövője. 
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 Nagyon fontos feladat az Óvoda mindkét épületének felújítása. Intézményeink 

közül már „csak” az óvoda vár felújításra, amit csak pályázati pénzből tudunk 

megvalósítani, mivel olyan nagyságrendű felújításról van szó. A két ovi felújítása 

cca. 100-150 millió Ft-ot kívánna. 

 Útjaink közül a Temető és a Bánya út felújítása vált aktuálissá, a Temető útra már 

van megállapodásunk, remélem, hogy pályázati források is megnyílnak ezen a 

téren. 

 A közvilágítás terén már megtettük az első lépéseket ahhoz, hogy olcsóbbá tegyük 

ezt a nagy terhet, a 12 db trafóhoz villanyórákat szereltetünk fel, hogy a mért 

áramfogyasztás után fizessünk az átalány helyett. Távlati cél pedig az lehet a 

jövőben, hogy ha már a tényleges áramfogyasztás után fizetünk, akkor energetikai 

pályázaton korszerű led-lámpás világításra cseréljük a jelenlegi elavult technikával 

rendelkező lámpákat, mellyel akár a tényleges díj tizedére is csökkenhet a 

fogyasztásunk. Ez lényeges megtakarítást jelentene községünknek, hiszen a 

közvilágítás jelenleg éves szinten mintegy 5 millió Ft-ba kerül. Összességében a 

több lépcsőben megvalósuló beruházással hosszútávon jelentős megtakarítást, 

illetve korszerű világítást remélhetünk. 

 A Sportcentrum területén szeretném felújítani a tekepályát, valamint a szállót, hogy 

lehessen versenyeket, táborokat szervezni, ezzel bevonzani a településre az 

idegenforgalmat is, hiszen a megígért zagyvagáti kerékpárút kiépítése során 

csatlakozik a mi kerékpárutunkhoz is. 

 A buszmegálló hasznosítását is meg kell oldani az elkövetkező időben, ami nem kis 

feladatot ró az önkormányzatra, hiszen forrást kell hozzá találni, mert önerőből ez 

nem fog menni. 

 Nagy gond a parkolás községünkben. Új parkolóhelyeket kell kialakítani az iskola, 

a lenti óvoda, valamint a társasházak környékén, elsősorban a Liszt Ferenc úton is 

ki kell találni valami okosat ez ügyben. 

 A szabadidőpark sincs elfeledve, sajnos az elmúlt ciklusban ezt nem sikerült 

létrehozni, de minden erőmmel azon leszek, hogy minél előbb a fiatalok már ott 

tölthessék szabadidejüket. 

A polgármesteri program ismertetésekor – melyet Önök a kampány során, a szórólapomon 

olvashattak – természetesen nem vállalkozom arra, hogy a teljesség igényével minden 

egyes kérdésre kitérjek. Szeretném megjegyezni, hogy ez a program iránymutató, nem 

tartom kizártnak a kampány során a polgármester-, és képviselőjelölt társaim által felvetett 

elképzeléseknek a beillesztését is a tervezetbe, amennyiben összeegyeztethető a miénkkel, 

és reálisak. 
Minden fejlesztés, beruházás tervezésénél és végrehajtásánál alapos figyelemmel kell 

fordulni településünk biztonságos pénzügyi gazdálkodása felé. Ezért a szigorú pénzügyi 

gazdálkodás továbbra is kiemelkedően fontos feladatunk lesz. A megvalósításnál pedig a 

törvények és saját lehetőségeink szerint a leghatékonyabb eszközökkel biztosítani kell a 

helyi vállalkozók bevonását. A támogatási rendszer megtartása mellett önállóvá kell tenni 

civil-és sportszervezeteinket, a megfelelő infrastruktúra biztosítása mellett hozzásegítve 

őket a pályázati forrásokhoz is. A társadalmi szervezetekkel való szoros kapcsolat pedig 

továbbra is elengedhetetlen kötelességünk lesz. Településünk egyik legfontosabb értéke 
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környezeti állapotának épsége és szépsége. Úgy kell ezt megőrizni és óvni, hogy 

közösségének és minden lakójának értéket jelentve unokáink is gyönyörködhessenek 

benne. Az októberi Polgármesteri Hírlevélben olvashattak arról, hogy ötletládákat 

helyezünk ki. Kérem, hogy írják le, mit szeretnének, hiszen mi nem láthatunk be mindenki 

fejébe, és nyitottak vagyunk az olyan ötletekre, melyek megvalósíthatóak, és Petőfibánya 

lakosságának javát szolgálják! 

 

Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt önkormányzati tisztviselők, kedves vendégeink!  

A felsorolt tervek és célok meghatározásán felül szeretném leszögezni, hogy 

polgármesterként a köz szolgálatára, Petőfibánya község lakosainak szolgálatára 

jelentkeztem. Önök pedig lehetőséget adtak nekem a további munkára. Ma erre a feladatra, 

erre a szolgálatra esküdtem fel. Hitemet, tudásomat és tapasztalataimat e célok 

szolgálatába állítom, munkámhoz pedig továbbra is várom partneri segítségüket és építő 

kritikáikat.  

 

Tisztelt Képviselőtársaim! 

Churchill-től származik a mondás: „Minél távolabbra tudsz visszatekinteni, annál 

messzebb látsz előre.” Az értékteremtés a fejekben kezdődik el. Majd a gondolat és a 

szándék közös akarattal és tettekkel válik valós eredménnyé. Ha mi nem hiszünk saját 

sikerességünkben, nem hiszünk magunkban, akkor azt sem remélhetjük, hogy bárki hihet 

bennünk. Én hiszek a Petőfibányaiakban. Tudom, hogy polgárai hitének, és szorgalmának 

köszönhetően folytathatjuk, amit négy éve elkezdtünk. A település egységet, békességet, 

nyugalmat és előrehaladó eredményes munkát kíván az új testülettől. 

A következő öt év mottójaként kérem, fogadják tőlem szeretettel a következő Márai 

Sándor idézetet: „Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye 

felé fordulunk”  

Kívánok képviselő-társaimnak megértést, egymás iránti lojalitást, valamint közös 

gondolkodást, és korrekt együttműködést a település érdekében végzett szép és nemes, 

azonban egyáltalán nem könnyű és egyszerű önkormányzati szolgálathoz. 

Még egyszer köszönöm az irányunkban kifejtett bizalmat, és remélem a következő öt év 

munkája igazol bennünket. Tamási Áron szavai szerint: „Azért vagyunk a világon, hogy 

valahol otthon legyünk benne”. Kívánok minden petőfibányai lakosnak egészséget, 

békességet és hogy településünk igazi „otthont” nyújtson számára! 

Végezetül pedig, ahogy polgármester és képviselőtársaim szerte az országban, személyes 

köszönetet is szeretnék mondani. Szeretném megköszönni családomnak is kitüntető 

türelmüket és segítségüket abban a munkában, aminek eredményeként ma itt ezt a beszédet 

elmondhattam, ami miatt további munkámat megkezdhettem!  

 

Kívánok valamennyinknek jó munkát, kitartást és egészséget! Köszönöm szépen a 

megtisztelő figyelmüket! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Felhívom képviselő-társaim figyelmét, hogy a választástól számított 30 napon belül 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van, továbbá a választástól számított 30 napon 

belül kötelesek kérelmezni felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba! Kérném a 
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képviselő-társaimat, hogy a határidőket tartsák be, nemsokára 12-e van! Annak a 

képviselőnek, akinek köztartozása van, annak megszűnik a mandátuma. 

 

 

IX. napirend 

 

Egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? Hozzászólás? 

 

Papp Tamás, lakos 

Papp Tamás vagyok. Tisztelettel gratulálok mindenkinek. Kívánok a munkájukhoz 

csapatmunkát. Remélem, hogy a település tovább fog fejlődni ugyanígy, mint ahogy eddig! 

Köszönöm szépen. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Köszönöm szépen a bizalmat azoknak, akik rám szavaztak, de nyilván nem csak őket 

fogom képviselni. Szavaztunk a tiszteletdíjunkról. A civilszférában 8 éven keresztül a 

települést szolgáltam. Azt a tudást kívánom ide is behozni. Ezt a munkát javadalmazásért, 

de lemondva róla fogom végezni. A képviselői tiszteletdíjamat, ahogy választóimnak 

megígértem és most Önöknek is megígérem, társadalmi és civil szervezeteknek fogom 

átutalni. Ugyanis ők is hasonló munkát végeznek, legjobb tudásuk szerint nevelik az 

ifjúságot és vigyáznak az öregekre, vigyáznak a rendre. Én ezzel jutalmazom őket, engem 

a közpénzből jutalmaznak. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. 

 

Tomecz László, képviselő 

Én is köszöntök mindenkit. Csatlakozom képviselő-társamhoz. Tiszteletdíjamról én is 

lemondok és petőfibányai civil szervezeteknek ajánlom fel. Köszönöm szépen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tisztázni szeretném a lemondás kérdését. Lemondani nem lehet róla. Megszavazta a 

Képviselő-testület. Átutaljuk, és azt, hogy a képviselő utána mit tesz vele, már a saját 

dolga. Meg kell jegyeznem, hogy ez a tiszteletdíj nem 5 évre szól. Azt mondja a jogszabály 

– így először mondja ki –, hogy amennyiben a képviselői tiszteletdíjak az önkormányzat 

gazdálkodását veszélyeztetnék, akkor nem adhatóak. A Polgármesternek vétó joga van. Így 

a tiszteletdíj minden költségvetési évben felülvizsgálat tárgyát képezi. El kell mondanom, 

azzal, hogy a képviselői tiszteletdíjakat így szavazták meg, illetve, hogy én társadalmi 

megbízatásban végzem a munkámat, ezzel évente 5-6 millió Ft-ot takarítunk meg. 

Ennyivel kevesebbe fog kerülni az elöljáróság munkája. Ennek többsége nyilván az én 

társadalmi megbízatásom miatti tiszteletdíj és a főállású fizetés közötti különbség. A 

kampányidőszakban megjelent rám nézve negatív „szórólapokban”, már ha azokat 

szórólapoknak lehet nevezni leírt dolgokkal ellentétben megjegyezném, hogy a 

nyugdíjamat nem azért kapom, hogy polgármester vagyok, hanem azért, mert ledolgoztam 

42 évet. A polgármesteri tiszteletdíjat, pedig azért kapom, mert jelenleg társadalmi 

megbízatású polgármesterként tevékenykedem. A kettőt nem lehet összekeverni. Ez nem 

azt jelenti, hogy napi 2 órát fogok dolgozni. Szeretném, hogy aki a „szórólapokon” leírta, 

hogy ezért nekem napi két órát kell dolgoznom az megkeresne, és elmondaná, hogy milyen 

jogszabályi helyről vette ezt az információt A jegyző úrral kerestük az ide vonatkozó 

jogszabályt, de nem találtuk. Hol van ez leírva? Nem szeretnék törvényt sérteni. 
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Megjegyzem, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a polgármesteri állás nem 8 órás munka, 

hanem 24 órás szolgálat.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Alig egy órája ültünk össze és már ennyit megtakarítottunk. Nagyon hatékonyak vagyunk! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Egyéb vélemény? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Szeretném folytatni kollégáim hozzászólását. Köszönöm azoknak a szavazatát, akik rám 

szavaztak. Egyetértek azzal, hogy az önkormányzati képviselők díjazás nélkül végezzék 

ezt a munkát. Ez így, mint hallottuk nem lehetséges. Én is át fogom utalni a díjazásomat. 

Azt nem mondom, hogy csak petőfibányai célra. A környező települések oktatási 

intézményeinek is, ahol petőfibányai gyermekek tanulnak. Köszönöm szépen.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
További hozzászólás? Vélemény?  

 

Mivel több megtárgyalandó ügy nincs, az alakuló ülést bezárja  

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                             Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester                                                   Jegyző 
 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

Mag Erika Erzsébet 

                                                  Jegyzőkönyvvezető 


