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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 

22-én megtartott soros nyílt üléséről. 

 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ambrus Zoltán 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Molnárné Szatmáry -Révai Erzsébet, iskolaigazgató helyettes 

Pál Nándor, Horgász Egyesület Elnöke 

Ludvigné Dévai Ilona, óvónő 

Dorner Gábor, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt helyi szervezetének titkára 

Ficsór Miklósné, PKTK titkár 

Körmös Gáborné, Lövészklub elnöke 

 

 

  

 

 

II. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYÁÉRT KULTURÁLIS ÉS TESTNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2010. 

ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a megjelent vendégeket! A II. napirendi pont a Petőfibányáért Kulturális és 

Testnevelési Közalapítvány beszámolója. A kiküldött anyag második oldalán kezdődik a 

beszámoló a 2010. évi közhasznúsági jelentéssel, majd a szöveges beszámoló és a számszaki 

mérleg és eredmény kimutatás következik. 

Van-e szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz? 

 

Ficsór Miklósné, PKTK titkár 

Annyi kiegészítést szeretnék mondani, hogy a kapott 6.801 eFt-os támogatásból 965 eFt-ot a 

Sportkör kapta, ez a sportrezsit takarja. Ezt a beszámolót a kuratórium 2011. június 14-én 

megtárgyalta és elfogadta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben másnak nincs, nekem van véleményem. A beszámoló elég teljes körű ahhoz 

képest, ahogyan a P.K.T.K. létszámmal dolgozik, magyarul 1 fővel. Nyilván vannak kisegítői, 

az önkormányzat próbál segíteni közcélú dolgozókkal. Ehhez képest nagyon sok rendezvényt 

szerveznek és gyakorlatilag a művelődési ház üzemeltetését is Judit viszi egy személyben. 

Székelyné Szécsy Judit nagy segítség volt, mind szellemi, mind gyakorlati téren a 

szervezéstől a takarításig. Megköszönöm a P.K.T.K.  dolgozóinak tevékenységét és az 

önkormányzattal való szoros együttműködést.  

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs javaslom a beszámolót elfogadásra. 

Aki a javaslattal egyetért, kérem az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

230/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

 

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

szervezet beszámolóját a 2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

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

értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

III. NAPIREND 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A III. napirendi pontban a polgárőrség beszámolóját átugorjuk, mert ők már a rendőrséggel 

együtt leadták a 2010. évi beszámolójukat még márciusban. A következő a kiküldött anyag 

25. oldalán van, a Horgász Egyesület beszámolója. 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Pál Nándor, H.E. elnök 

Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a beszámoló 2. oldalán a 2009-es év teljes kiadása az 

természetesen a 2010-es évi teljes kiadás, itt csak elírás történt. Amit még el szeretnék 

mondani, hogy a vezetőségi tagok mind társadalmi munkában csinálják ezt a tevékenységet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Köszönjük a társadalmi munkát, tisztelet nekik! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom, a Horgász Egyesület 2010. évi beszámolóját elfogadásra. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kérem az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

231/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2010. 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 

A következő a Lövészklub beszámolója.  

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Körmös Gáborné, Lövészklub elnök 

Nincs. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Miből működnek? 

 

Körmös Gáborné, Lövészklub elnök 

Saját pénzünkből. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, javaslom a beszámolót elfogadásra. 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

 

232/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Lövészklub, mint támogatott szervezet beszámolóját a 

2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

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

értesítse. 
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Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a Petőfibányáért Egyesület beszámolója. 

 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Dorner Gábor, Petőfibányáért Egyesület elnöke 

Csak annyival egészíteném ki a beszámolót, hogy a tavalyi év volt az, amiben nagyobb 

volumenű, települést érintő dolog nem volt. Csak a szokásos rendezvények kerültek 

megrendezésre, mint például a bányász emléknap. Nálunk is mindenki társadalmi munkában, 

szabadidejét és néha anyagi eszközeit feláldozva teszi a dolgát, és ezt mindig minden tagnak 

megköszönöm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tiszteletre méltó, amit ők e pár év alatt létrehoztak. Például a bányászemlék nap, az iskola 

névadása, ezek mind-mind Petőfibányának előnyére válnak. Csak gratulálni tudok! Tényleg 

szép eredményeket értek el. Köszönjük! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

 Én is megköszönöm a tevékenységüket. 

 

Aki a 35. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, kérem, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

233/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányáért Egyesület, mint támogatott szervezet beszámolóját a 

2010. 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 

Következik a Vöröskereszt beszámolója. Erről annyit, hogy Katika mindig pénzfelvételtől 

pénzfelvételig csinálja a beszámolót. Gyakorlatilag két félévről szól a beszámolója. 

 

Szóbeli kiegészítés? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Nincs. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az a bizonyos gyermeküdültetés mennyire hatott ki a Vöröskereszt munkájára? 

Volt ellenszenv? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Két fő, aki ezért kilépett, és nem fizette be a tagdíjat. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Cégek részéről? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

A Bosch nem volt hajlandó támogatni. Azt mondták, hogy nem adják a nevüket ehhez az 

egészhez. De a véradást azt megtartották. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm, hogy szívvel lélekkel csinálja, minden elismerésem az övé és a Vöröskereszté. 

Idén 800 embernek osztottak csomagot. A leszervezés és kiosztása nem kis munka és ez csak 

egy kis szelete a Vöröskereszt munkájának.  Katika és a tagok mindig ott vannak, ahol kell. 

Nagyon szépen köszönjük, csak így tovább! 

 

Aki a 41. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, kérem, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

234/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Vöröskereszt, mint támogatott szervezet beszámolóját a 

2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

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

értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

IV. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi anyag, beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról. 

 

Van ezzel kapcsolatos kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, akkor tájékoztatásképpen elmondom, hogy a Vízmű megemberelte magát, 

és ahogy mi kitisztítattuk az árkot, ő is kitisztítatta a derítőig. 
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Amennyiben nincs kérdés, javaslom a beszámolót elfogadásra számozás nélküli határozattal. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

beszámoló elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi anyag a tájékoztató a jogszabályi változásokról. 

Kérdés? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Most akkor, hogy lesznek a járások kialakítva? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Megyén belül lesznek járások. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ma volt kistérségi ülés. A járások 2013.01.01-től lépnek életbe. Gyakorlatilag, ami most 

kistérség, az lesz a járás. Szücsit akarták még bevonni, de nekik Gyöngyös közelebb van, 

ezért maradt. A mostani állás szerint a gyámhatóság, építésügy, okmányiroda lesz járási 

feladat. A többi marad. Gyakorlatilag a megye a regionális pályázatelbíráló tanács helyett a 

pályázatokat fogja elbírálni.  A szociális ügy marad az önkormányzatoknál. Termék alapú 

támogatást fognak bevezetni. Ami azt jelenti, hogy a segélyek nagy része természetben lesz 

nyújtva.  A megyei önkormányzatoktól elveszik az iskolák és intézmények fenntartását és azt 

a kormányhivatal veszi át. Még nem tudják, hogy csak a pedagógusok bére, vagy az oktatási 

törvény szerinti személyzet bére is átmegy-e. A pedagógusok bére az biztos, hogy átmegy. A 

pedagógus létszámot biztos, hogy le fogják szabályozni a gyereklétszámhoz képest. Iskolák 

összevonását még nem tudjuk, de arról is volt szó, hogy ha az iskola felső tagozatán nincs 

párhuzamos osztály, akkor ott nem működhet önállóan az iskola. Hogy ezt hogy fogják 

megoldani, hogy összevonnak-e két iskolát, és azt mondják, hogy van párhuzamos osztály, 

hát ez még képlékeny.   Azt, hogy az iskola üzemeltetését az önkormányzat elvállalja-e vagy 

sem, azt a testület fogja eldönteni. Az üzemeltetésre nem kapunk egy fillért sem, a normatíva 

megszűnik. Ha az üzemeltetést az önkormányzat nem akarja elvállalni, akkor teljes egészében 

a kormányhivatal fogja üzemeltetni. Az iparűzési adót meg fogják határozni 1,4%-ban és 

mindenkinek be kell fizetnie, és el lesz osztva úgy, hogy aki sokat szed be, attól elvonnak, és 

aki keveset, ott kiegészítik. A kórházak központosítva lesznek. Úgy néz ki, hogy a hatvani 

kórház kiemelt baleseti kórház lesz. Ennyit tudtam meg. Azt, hogy mikor? A járás 2013-ban 

biztos. A többit pontosan nem lehet tudni. Azt, hogy az önkormányzat önállóan maradhat-e, 

azt 1500 vagy 2000 főnél határozzák majd meg. Valószínű, hogy a 2000 fő lesz a vonal. A 

jegyzőknek nem a testület lesz a munkáltatója, hanem a polgármester. A polgármesterek 

nagyobb döntési szabadságot kapnak. A testülettel szemben is dönthet, ha úgy gondolja. 

Nyilván ez nagyobb felelősséggel is jár. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor minek a testület? Felesleges. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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A mostani helyzet szerint ez van. Aztán, hogy mi lesz az őszi időszak eredménye? Majd ha 

kijön, akkor tudjuk meg. A járás, az igazgatók kinevezése, a pedagógusok bére is biztosnak 

látszik. Az óvodák maradnak az önkormányzat fenntartásában. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Mindenhová újra nevezik az igazgatókat? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez nem volt téma. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Gondolom, ha új lesz a fenntartó, akkor új lesz az igazgató. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hát ez attól függ, hogy ha összevonnak iskolákat, akkor nyilván egy igazgató lesz. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Felújítottuk az államnak az iskolát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem az államnak, a mi gyerekeink tanulnak benne. Az épület a miénk marad, csak az 

üzemeltetést veszik át, ha úgy döntünk. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Jó, de nem a két szép szemünkért üzemelteti az iskolát az állam, elviszi az adóbevételt is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha azt nézzük, hogy amennyi normatívát kapunk, az a kiadások 40%-ára elég, és a 60%-ot az 

önkormányzat fizeti. Ha most elviszik a bért, az üzemeltetés kevesebbe fog kerülni, mint amit 

most az önkormányzat fizet.   

Más kérdés? 

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor egyebekben a pályázatokkal folytatjuk. Megnyílt a Leader IV. tengely, ez a Zagyvaság 

kezelésében van. Szeptember 29-ig kell a pályázati adatlapot benyújtani, illetve október 30-ig 

lehet a pályázatot benyújtani. A Leader IV. tengely 8 célcsoportot irányzott meg. Van 

önkormányzati és alapítványi lehetőség. Az alapítványinál a P.K.T.K. fog pályázni a kis 

értékű projektben. A kis értékű az 1 mFt alatti. Itt pályáznának a színpad alsó borítására, 

háttér függönyre, vászonra és egy projektor beszerzésére. Illetve a nagy értékű pályázati 

lehetőségnél fog pályázni gyerekek táborozására. Ezt Szécsy Judit szerette volna már idén 

megcsinálni, de nem nyílt meg a pályázati lehetőség ezt most a P.K.T.K. fogja megpályázni. 

Az önkormányzat két kis értékű pályázatot adna be. Az egyik lenne a kulturális turizmus 

fejlesztése. Itt hasonló rendezvényre lehet pályázni, mint a bányásznap, maximum 2 mFt-ot 

lehet nyerni és a keret 10 mFt. Úgy tudom, hogy 2012-től nem lesz pályázat, ha most nem 

pályázunk, akkor nem tudunk pályázni. Voltam bent a Zagyvaságnál és elmondták, hogy már 

18 mFt összegű pályázati adatlap van beadva máig és még nincs ott a miénk. De azért 

pályázzunk, legfeljebb szerényebb rendezvény lesz. Az áfát kell megfinanszírozni az 

önkormányzatnak. Tehát az önerő 500-540 eFt lenne, attól függően mennyire emelik fel az 
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áfát. Arra gondoltam, hogy meg lehetne célozni a színpad előtti rész térkövezését és egy 

szerényebb rendezvényt. Nem tudom, mit szóltok hozzá? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Mindenképpen pályázzunk, amíg lehet. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Adjuk be a pályázatot. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Szerintem is pályázzunk. 

 

Mizser László, képviselő 

Adjuk be a pályázatot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

Az imént felolvasott határozati javaslatot annyiban változtassuk meg, hogy kihúzzuk azt, 

hogy „a lekötött betét terhére” mert ez a jövő évi költségvetésben lesz benne. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

beszámoló elfogadta. 

 

235/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zagyvaság 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett „Az életminőség javítása, 

falufejlesztés” címen a LEADER támogatási programban meghirdetett, a Zagyvaság 

LEADER Helyi Akciócsoport „Kulturális turizmus fejlesztése a térségben” célterületére az 

elnyerhető nettó 2.000.000 Ft összegre pályázatot nyújt be. 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, az elnyert 

pályázati összeg általános forgalmi adó összegére a fedezetet költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:   pályázat beadására, szerződés aláírására értelem szerint 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő pályázati lehetőség civil szervezetek, egyházak és önkormányzatok 

közösségépítő tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzéseinek és infrastrukturális 

beruházásainak támogatása, kiadványok készítése célterület. Elnyerhető nettó összeg 1 mFt. 

Itt is az áfa az önerő. Ebből lehetne egy kiadvány, vagy folyóirat amelyben képekkel 

illusztrált helyi történetek lennének. Petőfibányának nincs történeti kiadványa. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ezt a kiadványt minden egyes lakoshoz eljuttatnánk, vagy csak korlátozott számban jelenne 

meg? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Nem kell minden egyes lakosnak. Az újságban is benne lennének a történetek. Lenne egy 

könyvecske, és ezt lehetne például a vendégeknek adni, vagy ha a testület megy valahová, 

viheti ajándékba. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Reprezentatív célra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, jól mondod. Ebből az 1 mFt-ból nemcsak a kiadásra kell költeni, hanem arra, hogy az 

egész kiadvány megszülessen, hogy valaki megírja, összegyűjtse az anyagot. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A lakosság vásárolhatna is belőle. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Persze. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nyomdával már felvettem a kapcsolatot, kértem árajánlatot. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Van olyan személy, aki összeállítaná? 

 

Mizser László, képviselő 

Balogh tanár úrral mi már erről beszéltünk egyesületi szinten, úgy tudom, hogy már el is 

kezdte írni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jegyző úr már ezzel készült, hogy a pályázatot be tudjuk adni. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot/ 

Ebből a határozati javaslatból is vegyük ki, hogy a „lekötött betétek terhére”. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

236/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zagyvaság 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által 2011.09.06-án támogatott a „Petőfibánya 

történetét bemutató kiadvány készítése, folyóirat megjelentetése” címen a LEADER 

támogatási programban meghirdetett, a Zagyvaság LEADER Helyi Akciócsoport Civil 

szervezetek, egyházak és önkormányzatok közösségépítő tevékenységéhez kapcsolódó 

eszközbeszerzéseinek és infrastrukturális beruházásainak támogatása, kiadványok készítése 

célterületére az elnyerhető nettó 1.000.000 Ft összegre pályázatot nyújt be. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, az elnyert 

pályázati összeg általános forgalmi adó összegére a fedezetet költségvetésében biztosítja. 

Határidő:   pályázat beadására, szerződés aláírására értelem szerint 
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Felelős:  Polgármester, Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő, amit szeretnék megbeszélni veletek, az a Dózsa György úti lépcső. A gondom az, 

ha újra pályáznánk az óvodára, akkor nem tudjuk, meddig érne el az ovi. Péterrel megnéztük a 

lépcsőket. Az biztos, hogy az óvoda feletti lépcsőt megcsináljuk, ez benne is van a 

költségvetésben. A másik két lépcsőre az volt a javaslat, hogy az egyik felét csináltassuk meg, 

a másik felét pedig földdel temessük be. De idén erre már nincs pénz, nem lett betervezve a 

költségvetésbe. Ha felújítjuk a felét, akkor kellene közvilágítást is csinálni. Péternek az volt a 

javaslata, tegyünk ki egy korlátot és tegyük ki rá az „életveszélyes” táblát és lezárjuk a másik 

két lépcsősort.  

 

Vélemény? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Inkább tábla, és akkor később még fel lehet újítani. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha levágatnánk a korlátot és lezárnánk, akkor használhatják az ovi feletti lépcsőt. Ott van 

közvilágítás. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az a tábla előbb-utóbb le fog esni, ha valaki ott elesik... 

 

Dr. Gyirán Viktor 

Korláttal le lehetne zárni alul is, és felül is. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Én azt mondom, bontsuk el! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A középsőt nem kellene lebontani, mert ha bővítik az ovit, akkor szükséges a középső lépcső. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ha befedjük egy fél méteres földréteggel, akkor még az állagát is megóvjuk. Ha pedig kell, 

akkor csak ki kell ásni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem rossz ötlet. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Fedjük be! 

 

Papp Tamás, képviselő 

Fedjük be! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Képviselőtársaim javaslata alapján javaslom, hogy a Dózsa György út mögötti lépcsők közül 

az óvoda felőli lépcsősort újítsuk fel, a másik két lépcsőt fedjük be földdel! 
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Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

 

237/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a Dózsa György út 

mögötti lépcsők állapotát, és úgy határozott, hogy a lépcsők közül az óvoda felőli lépcsősort 

teljes egészében felújíttatja, a másik két lépcsőt pedig – mivel életveszélyes és gyalogos 

közlekedésre alkalmatlan – befedeti földdel és korlátokkal elzárja a balesetveszély elkerülése 

végett. 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db lépcsősor felújításához, illetve a 2 db 

járda földdel való befedetéséhez, elzárásához szükséges összeget a költségvetésében 

biztosítja. 

Határidő: szerződés megkötésére, munka elvégeztetésére értelem szerint 

Felelős:   Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, bejelentése? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem két dolog lenne.  Most, hogy elkészült az iskola, akkor meg is kéne óvni. Szükség van 

a kerítésre. Hátulra drótkerítés kellene, oldalra pedig egy viszonylag olcsó, gyorsan építhető. 

Olyan, mint amilyennel Kókai Iliék tanyája van körbekerítve. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én őt megkérdeztem. Azt mondta, hogy van nekik eladó. Egy 2 méter széles 180 cm magas 

kerítéselem bruttó 10.000 Ft oszloppal együtt. Akkor csináljuk azt, hogy felméretem, hogy 

mennyi kerítés kell, és utána egy rendkívüli ülést tartunk. 

 

Mizser László, képviselő 

Az iskolával kapcsolatban annyit szólnék, hogy egy kerékpártároló kellene oda, mert nem 

tudják máshová támasztani a biciklit, csak a falhoz, és előbb-utóbb tönkre megy a lábazat. 

Gabriella nem lehetne kérni egy kerékpártárolót a Március 15-ből? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Majd megkérdezem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérjünk mástól is árajánlatot? 

 

Mizser László, képviselő 

Ettől olcsóbbat senki nem tud adni, főleg oszloppal. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Jó-jó, de kérjünk írásos árajánlatot! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Jó, akkor megnézzük a költségvonzatát és megbeszéljük. A kaput meg megcsinálja a brigád. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A másik dolog, régóta szeretném, hogy legyen műfüves kézilabdapályánk. Arra vártunk, hogy 

kész legyen az iskola, hogy utána lehessen az iskolához csinálni egy műfüves pályát. Erre 

működött az Ollé program, ami már nincs. Végül is ez egy hitel volt, ami mögött az FHB állt. 

A beruházási hitelt műfüves nagypálya létesítéséhez lehetett igényelni. Kb. 20 mFt-os 

beruházás lenne egy ilyen pálya létesítése. Ennek én próbáltam utána járni és felvettem egy 

olyan pályaépítő céggel a kapcsolatot, aki nem ragaszkodik a teljes kivitelezéshez. Ő a 

technológiát megcsinálja, tehát a műfüvet, a kerítést, palánkokat és a tervezést. Ennek 

körülbelül a költsége 8 mFt. Azt mondta, hogy ha vannak helyben vállalkozók, akik a pálya 

alapját megcsinálják, akkor azt megcsinálhatjuk. Ha ezt is ő csinálná, akkor a költség kb. 20 

mFt lenne. Gondolkodjunk el egy esetleges hitelkonstrukción. Ezt a pályát ki lehetne adni, 

hiszen most átjárnak a szomszédba focizni. Télen is lehetne használni ezt a pályát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez a témához kapcsolódva szeretném elmondani, hogy ma voltam Zagyvarékason a 

Zagyvaprojekttel kapcsolatban. Ez a projekt arról szól, hogy a Zagyva forrásától a torkolatáig 

kb. 200 km hosszan kerékpárút épülne végig a töltésen. Ezt is pályázati úton lehetne csinálni. 

Már harmadszor ültünk össze ez ügyben. Úgy néz ki, hogy a pénz megvan rá. Ezt a projektet 

öt, Zagyva menti Leader csoport kezdeményezte. Úgy néz ki, hogy 500 mFt-ként lehet 

megpályázni, ami azt jelenti, hogy 50 mFt/km lehet a maximum pályázati összeg. Maximum 

500 mFt-ra lehet pályázni. Ehhez a Zagyva menti önkormányzatoknak konzorciumot kellene 

kialakítani. Ez úgy néz ki, hogy akkor is meglesz, ha az önkormányzatok nem mennek bele. 

Ez 95%-os támogatású projekt, de lehetséges, hogy az 5%-ra is lehet majd pályázni. Nagyon 

nagy most már az érdeklődés. A következő lépés október 5-én Jánoshidán, ott lesz még egy  

megbeszélés. Ide az összes Zagyva menti polgármester és országgyűlési képviselő meg lesz 

hívva és reméljük, hogy ott is lesznek. Ott egy szándéknyilatkozatot kellene beadni – nyilván 

nem fognak beadni, mert ehhez testület kell, hogy él-e a lehetőséggel vagy nem. Erre 

egyébként bárki pályázhat, nem csak önkormányzatok. Ez mellett, ezzel kapcsolatosan aktív 

turizmus pályázat fog nyílni. Kerékpárút pályázat egyedül nincs, ezt fel kell fűzni valahogy az 

aktív turizmussal kapcsolatosan. A Zagyva menti településeknek el kell gondolkozni azon, 

hogy ha valaki végigbiciklizne a 200 km-en, akkor mit tudnak a települések megmutatni ezen 

az útvonalon. Van, akinek pl. a kápolnája szép. Van, akinek műemlékei vannak. Ehhez mi is 

becsatlakozhatnánk, mert ebben nem csak a Zagyva menti települések vehetnének részt. 

Mivel Petőfibányára a Zagyvától van kerékpárút, így például lehet műemlék felújításra, 

kápolna felújításra, panziók létesítése. Én egyébként a sporttelepre gondoltam. De lehet 

játszótereket, túra utakat is csinálni. Kaptunk prospektusokat, és például abban műfüves pálya 

is van. Akkor ennek a keretében meg lehetne célozni a műfüves pályát és esetleg a szállót fel 

lehetne újítani. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ami miatt úgy érzem, hogy most kellene lépnünk, az két dolog. Az első, hogy ha megemelik 

az áfát, akkor eleve minden drágább lesz, és az infláció nő, akkor is veszítünk, minél tovább 

húzzuk a dolgot. Ha azt mondom, hogy az egy éves inflációt és az áfát meg tudnánk spórolni, 

már akkor a hitel kamatát megspóroltuk. Akkor már a hitelünk ingyen van, ha nem egy év 

múlva döntünk. A másik, hogy drágább lesz a munkaerő, 93.000 Ft-os minimálbérről 

beszélnek és magasabb járulékokról. Biztos, hogy többe fog kerülni minden, amit építeni és 

venni akarunk. Ha most csak arról beszélünk, hogy esetleg sokba kerül? A kérdés, hogy mi a 
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drága? Egy időben történő döntés, esetleg azt eredményezhetné, hogy ezzel mozgósított hitel 

kamatát simán meg tudnánk spórolni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezt a pályázatot december 5-től január 31-ig lehet leadni. Jövő májusban lenne elbírálva. 

Szerintem érdemes lenne megpróbálni pályázat útján és nem hitelből felépíteni. A kerékpárút 

majdnem 100%, hogy meg fog épülni. Hitelt felvenni most nem szerencsés, persze nagyon jó 

lenne a műfüves pálya. De még ott van a felső ovi, azt előbb-utóbb be kell zárni. Inkább az 

óvodával kell foglalkozni. Idén még nyílik az ovi pályázat, inkább erre fektetném a hangsúlyt. 

Az óvodánknak nagyon jó híre van. Nem viszik, hanem inkább hozzák a gyerekeket még más 

településekről is. Annak ellenére, hogy igazad van. Szerintem mindenképpen pályázni 

kellene, nem szabad kihagyni a lehetőséget. Ezen a pályázaton belül meg lehetne csinálni a 

műfüves pályát. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ha most mindenre lehet pályázni, akkor én inkább egy tanuszodára pályáznék. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, csak 17 km-re van Hatvanban uszoda. Szerintem a kerékpárúthoz nem kapcsolódik 

szervesen a tanuszoda. Úgy gondolom, hogy nem lenne nyerő pályázat. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Szerintem sport-sport mind a kettő. Nekem inkább az a problémám van, mit akar az állam az 

ingatlannal?  Odaadjuk, vagy nem adjuk. Megépítjük a műfüves pályát az iskola mellé és 

leválasztjuk belőle? Aztán meg, nem megépíteni nehéz valamit, hanem fenntartani. Az 

uszodának csak a megépítésére kapnánk támogatást, nem a fenntartására. Ingünk-gatyánk 

rámenne a fenntartására. A műfüves pályát rossz időben nem használhatod. Rossz időben 

Apcra átmehetnek a fedett pályára. Nyáron ki nyitna? A gondnok? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az iskolákat a szerint ítélik meg, hogy mit nyújt.  Minél több „látványelemmel” rendelkezik, 

annál jobb híre van. Ha híre megy, több lesz a tanuló. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

De az államnak? Lehet, hogy lesz műfüves pálya, de tanár meg csak három lesz. Nem a pálya 

miatt fogják idehozni a tanulókat, hanem a megszerezhető tudás miatt. Jónak tartom az ötletet, 

csak nem most, ebben a helyzetben. Ha ez 5 évvel ezelőtt merül fel, akkor egyetértenék. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az, hogy az ingatlan kinek a tulajdona, az teljesen mindegy lesz. A szülő dönti el, hogy hova 

viszi a gyereket, és a körülmények fognak dönteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Többiek véleménye? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban másra kell fordítani az energiát. 

 

Mizser László, képviselő 

Jó ötlet, de nem most. Még várjunk vele. 
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Papp Tamás, képviselő 

Jó mindkét dolog. De én még várnék vele. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szavazzunk róla most? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Akkor halasszuk el a döntést. 

 

Mizser László, képviselő 

Most ez a 8 mFt csak a műfüvezésre lenne elég? A betonozás meg az alapozás nincs benne? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Azt saját erőből lehetne csinálni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én akkor ezeket felírom, és 5-én megkérdezem a projekt megbeszélésen. Én felírnám a 

templomot is, és azt is megkérdezem. Lehetne még gondolkozni, hogy mi az, amit még 

esetleg az aktív turizmus keretében meg lehetne pályázni.  

 

Mizser László, képviselő 

Például túraútvonal Apccal összefogva. A két egyesület összefoghatna.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, egyesület is pályázhat, a túraútvonal az biztos, hogy jó. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Igen erről már beszéltünk. Sőt a két település természeti értékeiről közös kiadványt is lehetne 

csinálni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, akkor eddig van a túraútvonal, a szálló felújítása. Lehetne lovas turizmus, lovas 

hagyományőrzés. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Most, hogy bevezették kötelezően a honvédelem tantárgyat, lehetne egy túlélőtábor-

szerűséget kialakítani. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha egy család eljön biciklivel, szerintem az nem akar túlélő táborba menni. 

 

Mizser László, képviselő 

Akkor kalandpark. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor ezeket felírtam. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 
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A Petőfi téri lakosok jelezték, hogy sok az avar. A buszmegálló mögött, azt össze kellene 

szedetni. A településen vannak olyan fák, amelyek 4 méternél lentebb lógnak, ezeket kellene 

megnézni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor Bocskaival végig kell menni. Kell az iskola udvarában is fát vágni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A kicsiket még a brigád is meg tudná metszeni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azokat szokták metszeni. Bocskaival is beszélünk 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az árkot nyírták felfelé a Fenyőfa úton, tovább nem lesz csinálva? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem, most máshova vannak irányítva. Annyi munka van a településen, hogy nem győzik az 

emberek. Nem csak a Fenyőfa útból áll a település. Ma beszéltem Juhász Gyurival, azt 

mondta, hogy minden ember le van foglalva. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Azt szeretném még mondani, hogy lesz a Rákellenes Ligának szombaton egy rendezvénye. A 

Ficsórné Jutka azt mondta, hogy a terem az ingyenes, de az energiaellátás költségét nekünk 

kell kifizetni. Az a kérdés, hogy ezt a költséget át tudja-e vállalni a testület.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ugyan úgy, mint az egyesületnek, ezt a kérelmet írásban kell benyújtani. Mit szóltok hozzá? 

 

Papp Tamás, képviselő 

A közért megy? A közért megy. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor ezt szavazzuk meg.  

 

Aki egyetért a Rákellenes Liga rendezvényének támogatásával, az kézfelnyújtással jelezze. 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

238/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga 

petőfibányai alapszervezetének kérelmét megvizsgálta, és úgy határozott, hogy a 2011.09.24-i 

rendezvényéhez az energiaköltséget Petőfibánya Községi Önkormányzat a Rákellenes Liga 

helyett kifizeti. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az energiaköltség összegét a nem várt 

bevételek terhére biztosítja. 

 

Határidő:  költség kifizetésére értelem szerint 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Még lenne ezzel kapcsolatban egy kérésem. Az étkezésre szeretnék még hozzájárulást kérni. 

Ez kb. 40 fő lenne. Ennek 28.000 Ft lenne a költsége. Ebben kérnék segítséget. Rácz Ádámék 

főznének, tehát helyi vállalkozóval oldanánk meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom, hogy álljuk a felét és a másik felét pedig a Rákellenes Liga a nem várt bevételek 

terhére. De ezt is kérem írásban. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta 

 

239/2011. (IX. 22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga 

petőfibányai alapszervezetének kérelmét megvizsgálta, és úgy határozott, hogy a 2011.09.24-i 

rendezvényen részt vevő 40 fő étkezési ellátásának 28.000,- Ft-os költségéhez fele arányban, 

azaz 14.000,- Ft-tal járul hozzá. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14.000,- Ft-os étkezési ellátás 

költségének összegét a nem várt bevételek terhére biztosítja. 

 

Határidő:  költség kifizetésére 15 nap 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A múltkori ülésen itt volt a Magnum Bt. vezetője, azóta adott be árajánlatot? Hol tart az ügy? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, adtak be. Ilyenkor az a szokás, hogy még másoktól is kérünk árajánlatot. Én nyolc céget 

kerestem meg, ebből öten adtak ajánlatot. A Magnum Bt. 4.000 Ft-ért vállalná el az iskolát és 

az óvodát. Volt még egy ugyanilyen ajánlat. Aztán, volt egy budapesti cég, ők 3.520 Ft-os 

ajánlatot adtak. Illetve a mostani cég is adott új ajánlatot, ők az óvodát ingyen és az iskolát 

3.500 Ft-ért vállalnák. Tehát volt értelme az ajánlatkéréseknek, eddig ugyanis mindkét 

intézmény 3.500-3.500 Ft-ba került. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Nekem lenne még pár dolog. A játszótér mellett a járdán a szigeteletlen vezetékekre az 

akácfák ágai rálógnak. Ez kellene megnézetni. A másik, hogy még nem láttam az ovi melletti 

sportpályán a „kutyát sétáltatni tilos” táblát.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tábla meg van rendelve, hamarosan meglesz. 

Van még valakinek valami? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekem még lenne egy. A múltkor beszéltük, hogy a Fenyőfa úton, az útpadka melletti gödröt 

fel kellene tölteni. Ha van jármű, van kő, akkor meg lehetne csinálni. Nem kérem, hogy 
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hengereljük le, de legalább töltsük fel a gödröket. Úgy gondolom, hogy 5-6 kocsi kővel fel 

lehetne tölteni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megkérdezem Pétert, hogy érdemes-e így megcsinálni. Egyirányú az út, úgy gondolom, hogy 

nem megy le a padkára az autó. Jó, majd megnézzük. 

Van még valakinek valami? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Igen, én csak annyit szeretnék mondani, hogy az iskolában nem történt meg a 

mellékhelyiségek kötelező tisztasági festése. Beszéltem a Március 15. Szakmunkásképző 

igazgatójával. Az ő szobafestő diákjaiknak nincs gyakorlati helye. Ők örömmel és ingyen 

elvállalnák a festést, csupán a festéket kellene biztosítani. Gondoltam, hogy a pincét is ki 

lehetne festeni és egyúttal akkor a mellékhelyiségeket is meg lehet csinálni. 

 

Mizser László, képviselő 

Az anyagszükséglet kb. 10 zsák mész. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A mellékhelyiség festése az rendben van. A pince előbb legyen kitakarítva, és utána lehet 

festeni. A brigád és a közcélúak kitakarítják akkor, ha már olyan az időjárás. Abban a 

pincében annyi szemét van, nem is értem, hogy miért a régi tablókat égették el. Kerestem a 

tablómat - nem azért, hogy most annyira magamat akarom nézegetni, de ez egy örök emlék – 

és akkor mondták, hogy elégették őket. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ki volt az? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előző iskolavezetés. De szemét az annyi van, a vasasztaloktól kezdve mindenféle. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Az alsós tanítók kérdezik, hogy kaphatnak-e kulcsot a játszótéri kisházhoz?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most ősszel már fagytalanítva lesz, el lesz zárva a víz. De tavasszal visszatérhetünk rá. 

Arra kérek mindenkit, még ugyan korán van, de már most kezdjen el mindenki gondolkozni. 

Novemberben lesz a testületi ülésen a jövő évi koncepció megtárgyalása. Arra kérek szépen 

mindenkit, hogy írjátok össze, mit szeretnétek látni a feladatok között. Lehet ötletbörze, majd 

szelektálunk. Azért olyat, amit meg lehet megvalósítani. Gondolkodjatok rajta, írásban 

kellene beadni.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekem még a kerékpárutas pályázattal kapcsolatban eszembe jutott, hogy lehetne egy 

kerékpár pályát létesíteni. Olyat, mint Hatvanban van. Ez a „mountain bike” pálya. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, felírom, és ha eszetekbe jut még valami, akkor nyugodtan hívjatok. Azt akkor még 

elmondom, hogy Tamási helyére meghirdettük az állást az Ingyen Piacban is, villanyszerelőt 

és vízvezeték-szerelőt keresünk. Eddig 24 jelentkező van, elsősorban helyi lakost keresünk. 
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Most Juhász Gyuri vállalta el a feladatot, ő a megbízott vezető. Remekül csinálja a dolgát. 

Mindenki elégedett vele. Minden meg van oldva. A brigád rendesen dolgozik. Nem tudom 

meddig vállalja.   

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Azt még elmondanám, hogy van az iskolában egy darázsraj. Az épület végénél a kerítésben. 

Tegnap egy kisfiút ötször csípett meg.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem lehet lefújni? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Gázperzselővel lehet elintézni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek még kérdése? 

 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az 

ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester        Jegyző 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


