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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 11-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
83/2019.(IX.11.) Petőfibánya Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodási tájékoztatójának 

elfogadása 

84/2019.(IX.11.) Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2018/2019-es tanévéről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

85/2019.(IX.11.) „Petőfibánya Általános Iskolásaiért” Alapítvány 2018. évről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

86/2019.(IX.11.) Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es tanévéről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

87/2019.(IX.11.) Önkormányzati választás lebonyolításához önrész biztosítása 

88/2019.(IX.11.) Jutalom osztása a bérmaradvány terhére 

Rendelet száma Tárgy 
16/2019.(IX.12.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.13.) önk. 

rendelet módosítása 

17/2019.(IX.12.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti És Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2014.(XI.27.) önk. rendelet módosítása 

18/2019.(IX.12.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2015.(VIII.13.) rend. 

módosítása 

19/2019.(IX.12.) A településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) rend. módosítása 

 

Petőfibánya, 2019. szeptember 11. 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 

11-én megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Pappné Lipták Edit, tanár 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Kiss Marianna, iskolaigazgató helyettes 

Kissné Tóth Kinga, Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 

Fáczánné Dobrocsi Julianna, tanár 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

            2. Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója 

  „Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

  Előadó: Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Vezetője 

     Alapítvány Elnöke   

  Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola Igazgatója 

 

 3. Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket az utolsó soros testületi ülésünkön. Szeretettel köszöntöm 

vendégeinket, dr. Szabó Csaba oktatási igazgatót a Baptista Szeretetszolgálattól, az iskola és 

óvoda vezetőit, képviselőit.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 

fő, dr. Csillag Imre képviselő úr szólt, hogy késik. Tomecz László képviselő úrról nem tudunk 

semmit. A testület határozatképes. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 
 

(Tomecz László képviselő megérkezik.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirend a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásról szóló 

tájékoztató. A szöveges tájékoztató második oldalán véletlenül 2018. év szerepel a 2019. év 

helyett, ezt kérem kijavítani. A Pénzügyi Bizottság ezt hétfőn megtárgyalta. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az előterjesztésben látható, hogy a bevételek időarányosan teljesültek. Építményadó már most 

több 2 millió forinttal, mint a tervezett. Saját bevételek közül még az iparűzési adó nagyon jól 
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folyt be, a vállalkozók az elmaradásaikat rendezték és van, aki a második félévet előre rendezte. 

Az iparűzési adó 60%-on teljesült, a vállalkozások működnek. Jó féléven vagyunk túl. A 

Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a tájékoztatót. Ha valakinek van valamilyen kérdése, 

kérem, tegye fel.  

 

Tomecz László, képviselő 

A térfigyelő kamera megjavítása folyamatban van? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A beruházásoknál látható, hogy a felmérés megtörtént a kapacitásbővítésre, reményeink szerint 

ez idén végrehajtásra kerül. 

 

Tomecz László, képviselő 

A körzeti megbízott tett arra jelzést, hogy mi nem működik? Úgy volt, hogy ezen az ülésen itt 

lesz.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt ígérte, hogy jönni fog, ha megérkezik, erre térjünk vissza.  

A beruházások féléves szinten alulmaradtak, ennek az az oka, hogy van, amit most fizettünk ki. 

Úgy néz ki, hogy minden felújítást kifizetünk idén. A térfigyelő kamerarendszer karbantartására 

szolgáltatót nem találtunk. Végül Molnár József vállalkozót beszéltük rá, hogy vállalja a 

karbantartást, de először a felújítást kell megcsinálni. Mivel sz óvoda felújításában is részt vett, 

emiatt a kamerák kicsit háttérbe szorultak, de ezek után már lesz ideje erre is.  

 

Tomecz László, képviselő 

A buszmegálló épületében lesz fűtés? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, az tervezés alatt van, az engedélyekre várunk. Úgy néz ki, hogy novemberben már lesz 

fűtés.  

Van a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. A 12. oldalon van a határozat. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

83/2019.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2019. év I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

(Dr. Csillag Imre képviselő megérkezik.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez kapcsolódóan van egy rendelet-tervezet is, ami az előterjesztés 10. oldalán kezdődik. 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt a rendelet-tervezetet elfogadja. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

6/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

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

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

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

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

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

3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét      533.783 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    533.783 ezer forintban állapítja meg. 

 

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

 

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

testület a következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 

260.240 eFt, ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       133.338 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:      25.132 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                  69.489 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            13.885 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:       18.396 eFt. 

  

 

(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

   

7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 59.106 eFt. 

 

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

 

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

a) a beruházások előirányzata:     16.496 eFt 

b) a felújítások előirányzata:        42.610 eFt. 

 

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



144 

 

8. § (1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) 

összege (finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 57.924 eFt. 

 

 

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

 

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

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 134.334 eFt. 

 

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

 

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

a) általános tartalék 71.048 eFt. 

2. § 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. § Ez a rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. 

 

 

 

II. NAPIREND 

Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója 

„Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az oktatási, nevelési intézmények és az iskolai alapítvány beszámolója következik. Köszöntöm 

dr. Szabó Csabát a Baptista Szeretetszolgálat oktatási vezetőjét, Hegedűsné Ivády Gabriella, 

iskolaigazgatót és Kiss Marianna, iskolaigazgató-helyettest. Van valami, amivel szeretnétek a 

beszámolót kiegészíteni?  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Nincs, de a kérdésekre szívesen válaszolunk.   

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Már küldtem egy levelet is ezzel kapcsolatban. Kérem, hogy a testület az iskolával kapcsolatban 

határozatot ne hozzon, a döntést halassza el október 13-i választások utáni első testületi ülésre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem értem, hogy mire gondol, mi a probléma. Már a levelet sem értettem, amit kiküldött. Most 

a tájékoztatót tárgyaljuk az iskola tevékenységéről és semmi mást. Ez egy előre tervezett 

tájékoztató, nem értem, miért ne tárgyalhatnánk.  

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Nem tudom milyen döntés előkészítési folyamat van a petőfibányai önkormányzatnál, én egy 

kivonatot kaptam, a 72. számú határozatot. Ezért kérdezem, hogy van-e bármilyen határozati 

javaslat, vagy a beszámolóval készüljek? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az a döntés már lezárult, ez az ülés nem annak a folytatása.  Most az iskola beszámolójáról van 

szó, erről külön határozatot kell hoznunk. Nincs folyamatban semmilyen előkészület. A 

tájékoztató az iskola kérésére van most megtartva, nem pedig júliusban, ahogy eddig volt. Nem 

hiszem, hogy azt az új Képviselő-testületnek kellene elfogadnia.  

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Jó, mert most szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet a felújításokról, ugyanis ebben a 

határozatban ezt kérték tőlünk. Szeretném jegyzőkönyvbe mondani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A felújításokról a beszámolót még nem kaptuk meg. Mi nem arra gondoltunk, hogy szóbeli 

tájékoztatást kérünk, az nem számviteli bizonylat. Sajnos a számviteli fegyelem az ÖNÖK 

részéről 2012-től lóg a levegőben. Semmi sincs lekönyvelve, ezeket az Önöktől kapott 

információk alapján sürgősen pótolnunk kell. Minden felújítást, átalakítást a könyvelésben 

nyomon kell követni, nem tudjuk ki mikor, mit újított fel, milyen értékben. Semmilyen írásos 

anyagunk nincs a könyvelésben ezekről.   

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Jó, de én ezt felsorolom a jegyzőkönyvbe.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennek nem ez a formája. Ez nem a testületi ülés témája, ezt le kell írni és be kell nyújtani.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Itt félreértés van. Nem negatív döntést akar hozni a testület. Ez a probléma – amiről beszélnek 

– a vizesblokk apropóján került elő. Félreértés ne essék, örülünk a vizesblokk felújításának, de 
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ez az épület önkormányzati tulajdon és ennek nem ez a módja, hogy az utcán egy pletykából 

tudjuk meg. Utólag persze hozzájárult a testület. Azt akartuk elérni a határozattal, hogy máskor, 

amikor az elhatározás megszületik, akkor szóljanak, ne akkor, amikor már kész a felújítás. 

Sajnos semmilyen kommunikáció nem működik évek óta az iskola és az önkormányzat között. 

A megkötött szerződést be kell tartani. Például az iskolaudvarral kapcsolatban már két éve nem 

kapunk semmilyen választ.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amikor kiderült ez az egész felújítás, az igazgató asszonyt kértem számon. Kiderült, hogy 2012. 

óta nem ismeri a megállapodásunkat, ezért kérem, hogy egy példányt adjanak már neki is. 

Ráadásul „feketemunkások” dolgoztak az iskolaigazgató felügyelete alatt. Ez kiverte nálam a 

biztosítékot. Ha előtte megbeszéljük, hogy ki csinálja, hogy csinálja, az más. Csak a szerződés 

betartását kérnénk, mert ennek nem az a módja, hogy az utcán véletlenül tudom meg, hogy az 

iskolában a vizesblokk szét van verve. Annak a határozatnak folytatása nincs. Leírtuk mit 

szeretnénk.  

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Rendes, hivatalos vállalkozási szerződésünk volt. Azt én nem tudom ellenőrizni, hogy talán 

volt feketemunkás.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Elismerték a munkások, hogy feketén dolgoznak, azonnal jegyzőkönyvet vettünk fel, amit az 

igazgató asszony is aláírt. Bármi baleset történik, engem vesznek elő. Be kell tartani minden 

szabályt, akkor semmi baj nem történhet. De ennek most folytatása nincs. Kérem, hogy térjünk 

vissza a tájékoztatóhoz.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Mi a helyzet a hatodik osztályosokkal? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Inkább önmagukhoz képest romlott a teljesítményük.  

 

Juhász Péter, képviselő 

A tornateremben az ablak miért nem nyitható? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Be lett szigetelve, így nem tökéletes a szellőzés.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Az iskolaudvart próbáltuk intézni, de Önök nem válaszoltak.  

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Összesen 11 db árajánlatunk van. Már egyeztettünk egy vállalkozóval, nem tudom, milyen 

levélről van szó.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

2017-ben írtunk egy levelet, hogy ha felújítás megtörténik, az 50%-át álljuk. Erre nem kaptunk 

választ.  

 

 



147 

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Elnézést kérek, ennek utánanézek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ugyanaz a helyzet, mint a konyhánál, egy évig vártuk a pénzt. Az igazgató asszony az utcán 

kapott el, hogy küldjek már egy megállapodást, mert nem találják, hogy tudják utalni a pénzt. 

Nagyon döcögősen mennek ezek a dolgok. 

 

Juhász Péter, képviselő 

A pedagógusokat sikerül pótolni? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Sajnos nem sikerül, ez országos gond. Még a lakással sem tudjuk őket idecsábítani.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ez nem helyi sajátosság, a multik elviszik őket. A kompetenciamérés tavaly egy kicsit rosszul 

sikerült. Mi ennek az oka? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Sajnos a teszt nem az életkoruknak megfelelően van összeállítva, sajnos már maga a szöveges 

feladat is néha olyan szavakat használ, hogy egy felnőtt is kétszer meggondolja. 

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Az oktatási hivatal pozitív listáján szerepel az iskola, mert a tanulók jobb eredményt értek el, 

mint ami várható lett volna tőlük a családi háttér alapján. Ezen a területen jó az iskola, 

lemorzsolódás alig van, vagy nincs is.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? 

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

Egy művészeti iskola telephelyet akart nálunk létesíteni, a testülethez irányítottuk őket. Kérem, 

hogy ennek a lehetőségét vizsgálják felül.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Megkaptuk a kérelmet, de abban arról nem volt szó, hogy Önök ehhez a hozzájárulásukat adták. 

Ez már megint a kommunikáció teljes hiánya. Ha ezt Önökkel megbeszéltük volna, akkor 

írhattunk volna egy háromoldalú megállapodást. Mi nem tudtuk, hogy Önök ehhez 

hozzájárultak, így nem is engedtük őket ide, hiszen volt Önökkel élő szerződésünk.  Kérjük, 

hogy máskor szóljanak és kommunikáljunk, másképp ezeket a dolgokat nem tudjuk rendezni 

és az ilyen félreértéseket el lehet kerülni.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Semmilyen információnk nem volt erről az iskoláról. Miért nem lehetett legalább telefonon 

átszólni, hogy ez van? Az iskola tájékoztatójához van még valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, az előterjesztés 30. oldalán lévő határozati javaslatot felolvasom. 

/Felolvassa./ 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

84/2019.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2018/2019-es 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt 

elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Petőfi Sándor Baptista 

Általános Iskola igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az Alapítvány tájékoztatója következik.  

 

Fáczánné Dobrocsi Julianna, iskolai alapítvány 

Köszönjük az anyagi támogatást, és azt is, hogy a művelődési házat is mindig megkaptuk, 

amikor szükségünk volt rá, nagyon jó az együttműködés közöttünk. Nagyon szépen köszönjük 

a gyerekek nevében is, hiszen minden értük van. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez így igaz, ebben sosem volt vita. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. A 33. oldalon van a határozati javaslat.  

/Felolvassa./ 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

85/2019.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 2018. évről 

szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány titkárát értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Mini Manó Óvoda és Bölcsőde beszámolója következik. Ildikó, van hozzáfűznivalód a 

beszámolóhoz? 
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Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Nincs, de a kérdésekre szívesen válaszolok.  

 

Tomecz László, képviselő 

Közel egy korosztály van egy csoportban? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Vegyes csoportok vannak, 7 éves is van. Már régen nincs korcsoportos felbontás. Ez az 

adottságunk, hogy „kiscsoportos” van 43, „nagycsoportos” meg 5.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én azt kérem a két intézményvezetőktől, hogy kommunikáljanak egymással. Egymás mellett 

vannak, de nem jó a kapcsolat, az információk ott sem mennek át. Az óvónőket nem hívják meg 

az évnyitóra. Baráti kapcsolatnak kellene, hogy legyen. Ez így nem jó, ezen javítani kellene. Ez 

az én privát véleményem. Ha jobb lenne a kommunikáció, akkor jobb lenne a gyerekeknek is. 

Már 9 éve, hogy az óvodavezető nem volt meghívva egyetlen iskolai rendezvényre sem. A 

vezetőknek össze kellene fogni.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ezt megerősítem. A település nem nagy, de a kistelepülés minden előnyét jól ki lehetne 

használni. 

 

Pappné Lipták Edit, tanár 

Én még részese voltam a jó kapcsolatnak is. Akkor még nem volt a kétféle pedagógus 

megkülönböztetve. Mindkét pedagógusközösség ugyanolyan értékeket hordoz. Miután baptista 

iskola lettünk, rendre elmaradtak a közös kirándulások, rendezvények. Mi mindig meg voltunk 

becsülve a részetekről? Én azt gondolom, hogy ezt mindkét félnek meg kellene vizsgálni. Ez 

mindenkinek feladata, az egységet a vezetőknek kell sugározni. Szeretetben kellene egymáshoz 

állni. Másik pedig az iskolában és az óvodában a gyermekek elszivárgása. Köztünk is van olyan, 

akinek máshová jár a gyermeke.  

Megfelelő-e az óvodai nevelés? 15 iskolás korú gyermekből 12 hozzánk jött. A 12 elsősnek 

nehézségeik vannak, megdöbbentő, hogy már nincs alap, amire dolgozhatunk. Még színezni 

sem tudnak. Jó, ha félévre elérjük velük az iskolaérettséget. A vegyes csoportok nem hozták 

meg azt a célt, amit vártunk tőle. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Ezt visszautasítom! Ennyi gyerek van, hogy csak vegyes csoportokat tudok kialakítani. A 

gyerekanyag és szülőanyag ugyanúgy nálunk is jelen van, mint az iskolában. Az óvodában még 

nem szobatiszták a hároméves gyerekek, enni-inni önállóan nem tudnak. Sajnos ezeket kell 

nekik megtanítanunk, nem pedig ceruzát fogni! Pelenkázót kell venni az óvodába az öltözőbe, 

mert nem szobatisztán jönnek a gyerekek óvodába. Nem akarok a szülőkre mutogatni, de nekem 

ezzel kell dolgozni! Van pedagógiai programom, a mi óvónőink tudják, hogy hogyan kell 

felkészíteni őket! Már sokan most iskolaérettek az óvodásaink közül! 

 

Juhász Péter, képviselő 

A két intézménynek meg kell ismernie egymás nehézségeit, kommunikálni kell. Ez legyen a 

következő lépés, üljetek le és beszéljétek meg.  

 

Dr. Szabó Csaba, Baptista Szeretetszolgálat 

DIFER-t csináltok? Azt óvodában is el lehet végezni. Javaslom, hogy a méréseket egyeztessük.  
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Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Nem, mi mással mérünk. A DIFER nem ovisoknak készült, ráadásul azt csak évente egyszer 

lehet! Az iskolának kötelező, akkor decemberben hogy csinálja ő? 

 

Pappné Lipták Edit, tanár 

Ezt nem lehetne indulat nélkül? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, térjünk vissza a tájékoztatóhoz. A vegyes csoportokat már ezerszer megbeszéltük. A 

70. oldalon határozati javaslat. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

86/2019.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2018/2019-es 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Mini Manó Óvoda és 

Bölcsőde vezetőjét értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az óvoda dolgozóinak köszönöm a 2 éves jövés-menést, a felújítások miatti felfordulást. Már 

két éve csak pakolunk, de nagyon jól megoldottak mindent, a gyerekek kirándulásnak, mókának 

fogták fel az egészet. 

Javaslom, hogy a következő napirend előtt tartsunk egy kis szünetet. 

 

(Szünet) 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik napirendi ponttal folytatjuk. A 71. oldalon az SZMSZ módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Kormányhivatal idei évben azt az ellenőrzési feladatot kapta, hogy még a választások előtt 

ellenőrizte az SZMSZ-eket, még mielőtt a testület mandátuma lejár. Így valójában ez már az 

októberi választásokat követően megalkotandó SZMSZ előkészítése. Ennek az a célja, hogy 

minél kevesebb probléma legyen az új rendelettel. Ami változott, hogy már nem Ket. van, 

hanem Ákr., a feltett kérdésekre válaszolni 15 nap helyett 30 napja van a polgármesternek, 

illetve a jegyző helyettesítését kell kijavítani, ha nincs jegyző hat hónapig, akkor a 

Kormányhivatal jelöli ki a helyettest. 6 hónapon belül pedig a polgármester jelöli ki a 

köztisztviselők közül. Ennek az a célja, hogy egy település se maradjon jegyző nélkül.  
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Tomecz László, képviselő 

Bármilyen felsőfokú végzettségű lehet jegyző? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ez nem a munkavégzésről szól, hanem az aláírásokról, a kötelezettségvállalásról. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mindegy milyen végzettségű, ha itt dolgozik, biztos, hogy szakvizsgája van. Van még kérdés, 

vélemény? Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

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

az alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.27.) rendeletének módosítására a következő rendeletet 

alkotja. 

 

1. § 

(1) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(5) Önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a Képviselő-testület jár el az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek megfelelően. Ezt a hatáskörét 

e rendeletben a polgármesterre és a bizottságokra átruházhatja. 

 

(2) A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (1) bekezdésben előírt határidőn túl nyújtották 

be, vagy a testületi ülésen szóban terjesztették elő, úgy az érintettnek csak abban az 

esetben kell az ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. 

Ellenkező esetben a felvilágosítást kérőnek az ülést követő 30 napon belül írásban kell 

válaszolni. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. 

 

(3) A R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A Képviselő-testület és az átruházott önkormányzati hatósági jogkörben eljáró 

bizottság és a polgármester hatósági határozataira – a Mötv.-ben foglalt eltérésekkel – 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

(4) A R. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetére a 

jegyző helyettesítésére a polgármester jelöli ki a polgármesteri hivatal köztisztviselői 

közül felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőt legfeljebb hat hónap 

időtartamra. 

 

(5) Az SZMSZ 8. számú melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki: 

 

062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 

 

2. § Ez a rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát 

veszti. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 72. oldalon a temető rendelet.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A temető jobb oldala meg lett nyitva. Ezt le kellett szabályozni, hogy egységes legyen. A cél 

az, hogy a megkezdett új oldalon lévő urnás sírhelyek méretei egyformák legyenek, igazodjanak 

egymáshoz. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tájékoztatom a Testületet, hogy a Magyar Falu Programban megpályáztuk az temetőutat, hogy 

ezen az oldalon is rendben legyen. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

22/2015.(VIII.13.) rendelet módosítását. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2019.(IX.12.) rendelete  

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

22/2015.(VIII.13.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 

145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 22/2015.(VIII.13.) rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) A Rendelet 13. §-a és 14. §-a hatályon kívül kerül. 
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(2) A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(5) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. Új urnafülke építésénél 

az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm. Az urnasírhely mérete 60x80cm, 

mélysége 100cm. A temető jobb oldali, a temetésekre újonnan megnyitott részén az 

urnasírhely körüli terület maximális mérete 160x200cm lehet, az egymás melletti 

sírhelyek között oldaltávolságot tartani nem kell, viszont az urnasírhely körüli terület 

méretének mindenképpen igazodnia kell a mellette lévő urnasírhelyekhez.  

 

2. § 

(1) A Rendelet 13. §-a és 14. §-a 2020. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát veszti. 

 

 

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 73. oldalon a településkép védelméről szóló rendelet módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Kormányhivatal ezt is felülvizsgálta az SZMSZ-hez hasonlóan. Ez abból a szempontból 

különleges rendelet, hogy több hatósággal is egyeztetni kellett. A rendelet módosításában így 

nemcsak a kormányhivatali javaslatok, hanem az Állami Főépítész és más hatóságok 

észrevételeit is figyelembe kellett venni. Röviden annyi a változás, hogy a Natura 2000-es 

területet be kellett jelölni a térképen, az ingatlan nyilvántartásban a jegyzőnek szükséges kérni 

a változást a polgármester helyett, az EU rendeletet ki kell venni, a reklámrendeletet pedig ebbe 

a rendeletbe kell beilleszteni. A településkép-védelmi bírságot egy kicsit lejjebb vettem a 

legutóbbi rendeletben foglaltakhoz képest. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 

28/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
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településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására a 

következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

(1) A R. bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

(2) A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(5) A helyi egyedi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba 

lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzést. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség 

hatályát nem érinti. 

 

(3) A R. 7. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(4) A R. 31. § (1) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(5) A R. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Reklámokra vonatkozó szabályok 

 

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem 

változtathatja meg hátrányosan. 

(2) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is 

közzétehető. 

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi 

területi védelem alatt álló területeken. 

(4) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető 

el. A más célú berendezés reklámcélra nem használható. 

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

Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az 

abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz 

más hatósági engedély nem szükséges. 

(6) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő 

közérdekű információ közlésére létesíthető: 

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel 

kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 

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

információk. 

 

(6) A R. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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49. § (1) A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi 

kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati 

településkép-védelmi bírságot szab ki, amelynek összege összege 10 000 forinttól 200 

000 forintig terjedhet.  

 

(2) A bírság kiszabására a Polgármester jogosult. A kiszabott településkép-védelmi 

bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell az 

elkövetőnek megfizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára. 

 

2. § 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe a rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete hatályon kívül kerül. 

 

(3) A R. 3. számú melléklete hatályon kívül kerül. 

 

(4) A R. 4. számú melléklete hatályon kívül kerül. 

 

(5) Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 26/2017.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet. 

 

3. § Ez a rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát 

veszti. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                Jegyző 
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1.számú melléklet 

 
 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Van még egy javaslatom a rendeletmódosításokhoz. A közösségi együttélés szabályaiban benne 

van, hogy a címerhasználatot kérni kell, de nem fűződik ahhoz szankció, ha valaki úgy 

használja, hogy nem kért engedélyt. 

/Felolvassa a javaslatát./ 
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Én ki vagyok zárva az eljárásból össszeférhetetlenségi okok miatt, az eljáró hatóság a 

választások idején a Kormányhivatal.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Kérhető a címerhasználat? Kitől? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Polgármestertől. 

 

A Képviselő-testület hosszasan megvitatja a címerhasználatra tett javaslatokat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tegyük bele a szankciót, de a 2019. évi kampányidőszak legyen kivétel, hiszen már kiment egy 

szórólap engedély nélküli címerhasználattal. Használatára legyen előírás, hogy csak méltó 

módon lehet felhasználni, és a használatát kérni kell. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

egyetért. 

 

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

az alábbi rendeletet hozta: 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2019. (VI.27.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésben foglalt 

feladat-körében, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2019. (VI.27.) rendelete módosítására az alábbi rendeletet 

alkotja 

 

1. §  

(1) A R. 7. § 2. pontját követően az alábbi 3. pont lép hatályba: 

 

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 

 

3. aki engedély nélkül vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére szórólapon, 

hirdetményen, reklámordozón jogosulatlanul feltünteti Petőfibánya község címerét, 

 

(2) A R. 7. § 3. pontját követően az alábbi 4. pont lép hatályba: 

 

4. az önkormányzati választás során 2019. október 13-ig az önkormányzati választáson 

induló képviselő-, illetve polgármesterjelöltek engedély nélkül és illeték fizetése nélkül 

tüntethetik fel a választási kampány során a szórólapjaikon, továbbá plakátjaikon 

Petőfibánya község címerét. Ennek feltétele, ha a település címerének feltüntetése során 

annak ábrázolása nem sérti a címer és a település méltóságát.  

 

2. § 

(1) A Rendelet 7. § 4. pontja 2019.10.14-én hatályon kívül kerül. 
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(2) A rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát 

veszti. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                    Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 76. oldalon a HVI 80.000 Ft hozzájárulást kér a választás lebonyolításához. Van kérdés, 

vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

87/2019.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásának helyi lebonyolításához a 

tartalékkeret terhére 80.000 Ft önrészt biztosít saját forrásként. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a költségvetésen belüli átcsoportosításról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző az átcsoportosításra 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tájékoztatom a testületet, hogy a gyermekorvos felmondott, február 29-ig marad. Tudomásom 

szerint nem árulja a praxist. A két önkormányzatnál kb. 600 betegkártya maradt.  

 

A 78. oldalon „Segítő szívvel, jó szándékkal” Alapítvány megkeresése, most a légi mentőknek 

gyűjtenek.  

 

/Több javaslat érkezett/ 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Utaljunk közvetlenül a légi mentőknek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tehát nincs határozat, megválaszoljuk nekik, hogy részükre nem utalunk, jövőre pedig 

közvetlenül megkeressük a légimentőket. 

 

A 80. oldalon beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Kérem, számozás nélküli 

határozattal elfogadni.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással és ellenszavazat és nélkül elfogadta a 

beszámolót. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm! 

A 83. oldalon jogszabályi tájékoztató. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 

tudomásul venni. 

Beszéljünk a térfigyelő kamerákról. Úgy látom, hogy a körzeti megbízott nem tudott jönni. A 

3 bevezetőnél lévő kamera nem jó, a többi működik. A körzeti megbízott elmondta, hogy ki 

tudja a felvételeket menteni. A kamerák javításához kosaras kocsi kell és szakember. 

Van még egy témám, a dolgozók jutalmazása. Kiszámoltuk, hogy várhatóan mennyi lesz a 

bérmegtakarítás, ez kb. 7 millió lesz. A Pénzügyi Bizottsággal megbeszéltük, 4 millió forintot 

szeretnénk belőle a dolgozóknak adni. Jövő héten önkormányzati találkozó lesz az összes 

dolgozóval, biztosan jól esne nekik, ha a leköszönő testület búcsúzóul jutalmat osztana. 

Decemberben úgyis odaadtuk volna. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

88/2019. (IX.11.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2019. évi bérmaradvány 

terhére 4.000.000 forint + járulékai összegben jutalom kifizetéséről dönt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak részére. 

Felkéri a Képviselő-testület az intézményvezetőket, hogy az általuk vezetett intézmények 

dolgozói között osszák szét a jutalmat. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a 

bérmegtakarítás átcsoportosításáról és utalásáról gondoskodjon. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Jegyző 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én szeretném tájékoztatni a testületet, hogy állampolgári megkeresés érkezett azzal 

kapcsolatban, hogy a Dózsa György úton a múltkori esőzéskor a lépcsőn zubogott le a víz a 

társasház pincéjébe. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez szakembert kell hívnunk.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Ehhez kapa kell, nem szakember. Rendben kellene tartani az árkot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mindenképp meg fogjuk nézni. 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 


