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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 3-

án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Papp Tamás 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

 Dorner Gábor, külsős pénzügyi bizottsági tag 

 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Vízmű vagyonátadás 

2. Rendeletmódosítások, Egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti Szabó Zsolt országgyűlési képviselő urat, aki 

megtisztelte jelenlétével a rendkívüli testületi ülést. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő. Ambrús Zoltán jelezte a távolmaradását. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

Napirend-módosítást javasol. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

I. NAPIREND 

 

         EGYEBEK 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A meghívót megkaptátok. Rendkívüli ülést tartunk, Szabó Zsolt Képviselő úr jelezte, hogy 

szeretne részt venni a testületi ülésünkön. Átadom a szót Szabó Zsolt úrnak. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Köszönöm szépen a megtiszteltetést és azt a lehetőséget, hogy itt lehetek. Orbán Viktor 

miniszterelnök úr megbízásából jöttem. A kormány tisztában van azzal, hogy az 

önkormányzatok olyan pénzügyi lépésekre kényszerültek, melyek nem a hosszú távú 

gazdálkodást szolgálják. Hiteleket vettek fel. A kormány elhatározta azt, hogy átalakítja az 

egész hivatali rendszert. Ez úgy korrekt, hogy tiszta lappal van az indulás. Korábban már 

elindult a falvak, községek hiteleinek átvállalása és ez évvégéig befejeződik a városok 

maradványtartozásainak átvállalása is. Ezzel egyidejűleg megszorították a költségkereteinket, 

de úgy gondolom, hogy akinek van pénze és lehetősége, az tud gazdálkodni. Én nagy 

szeretettel átnyújtom ezt a „Bizonyságlevelet”, melyben Miniszterelnök úr Petőfibánya 

település lakóit biztosítja arról, hogy a tartozás tovább nem áll fenn.  

/Átnyújtja a tekercset./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm az önkormányzat és a Képviselő-testület nevében. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

További jó munkát kívánok! Ha szabad felajánlanom, hogy ha kérdésük van, akkor szívesen 

állok a tisztelt Képviselő-testület rendelkezésére. Elöljáróban annyit, hogy megjelent a Magyar 

Közlönyben a 21-es út építése - téma. Ez annyiban érinti a települést, hogy a selypi elágazóban 

körforgalom lesz, ez egy kétsávos elágazó lesz, illetve lesz felüljáró és egy aluljáró is a 

gyalogos átkelésre. A jobbágyi 2x2 sávos utat köti majd össze. Erre 13 milliárd forint van uniós 

forrásból. Ez jövő tavasszal indul. Az utat csináltuk, mindenki látta. Elnézést kérek, hogy 

kimaradt egy szakasz, de úgy ítéltem meg, hogy ez a petőfibányai szakasz még jobb állapotban 

van. Selyp széle és így a Petőfibánya közötti szakasz kimaradt. Ezek a pénzek az úthasználati 

díjból vannak. Most első lépésként 1,3 milliárd forintot kaptunk. Az egri és a gyöngyösi térség 

prüszköl, de a korábbi években 10 forintból fél jutott ide. Úgy gondoltam, hogy most fordítsuk 

meg a rendszert.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én elmondanám és megköszönném, hogy a fejezeti tartalékból – melyre pályáztunk – a 22 

millió forintból 7,1 millió forintot kapott az önkormányzat. A mai napon meg is érkezett a pénz 

a számlánkra. Arra szeretnélek kérni, hogy egy pár szót mondj a hulladékudvarral 

kapcsolatban. Van egy felügyelő bizottsági tag az érintettek között és még ebben az évben nem 

volt felügyelő bizottsági ülés. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

A rendszer úgy néz ki, hogy van egy Társulás és van egy Kft. A Kft csak gyűjt. A Kft-hez lehet 

csatlakozni, ide engedünk be. A társulás, amiben képződik a vagyon, oda már nem engedünk be 

mást magunk közé. Korábban 130-140 km-re szállítottuk a hulladékot. Petőfibánya nem volt 

benne, ez nagyon okos dolog volt. Mi megpályáztunk egy lerakót, mellette pedig egy szelektív 
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válogatót. Minden családnál lesz 2 kuka. Egyik a lerakóba menő szemét, másik a szétválogató 

szemét gyűjtésére szolgál majd. Ami a lerakóba menő szemét, azt is beengedjük majd egy 

géprendszerbe, és ami komposztálható, azt kiszedi belőle. Ez lerakói díjnál tonnánként 4000 

forinttal olcsóbb lesz. Nem kellenek a szelektív szigetek, tudjuk, hogy ezek alkalmatlanok. 

Összesen 20 település van benne, és van egy olyan konszenzus közöttünk, hogy önköltséges 

alapon zajlik az egész. A lerakók a következő 40-50 évre megoldják a hulladékproblémánkat. 

Azt kell még eldönteni, hogy aki jön még hozzánk újonnan, és nálunk akarja letenni a szemetét, 

attól mennyi pénzt szedjünk be. Nyilván neki nem lesz önköltségi alapú. Márciusra tervezzük 

körülbelül a tájékoztatást a lakosság felé. Jövő őszre fejeződne be az egész beruházás. GPS 

alapon mérlegelik majd a súlyt. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy a nyugdíjasoknak, akiknek 

kevesebb a szemete, tudunk nekik kedvezményt adni. Ezzel is próbálunk segíteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az jó lesz, mert nálunk a nyugdíjasok 60 literes kukát szeretnének, de akkor meg nem kell 

beruházni. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Lesz egy általános rezsiköltség. Ez azért van, mert a kocsi akkor is elmegy, ha 1 kg szemét 

sincs az utcában, és lesz egy teljesítménydíj. Az árrendszer kialakítása közös feladat, mi húszan 

egyformák vagyunk. Ebben benne van Jászfényszaru is, aki Szolnok megyei település. Már 

benne van Lőrinci is. A dél-nógrádiak vannak még benne, Palotás és környéke, illetve Kál. 

Gyűjtésben például bevállaljuk Galgamácsát vagy Bagot, de ők a lerakóban már többet 

fizetnek. Egész pontosan 19-en vagyunk benne, ez 60.000 lakos. Nem célunk, hogy gyorsan 

megteljen a rendszer. A komposztálóból kikerülő komposzt kertészetekbe, illetve ide-oda kerül. 

Nem biztos, hogy el tudjuk adni! A kikerülő műanyag hulladék, a papír, a fém piacra kerül. 

Ennek normál piaca van.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Abban kérném a segítséged, említette Polgármester asszony, hogy nem volt még felügyelő 

bizottsági ülés. Ennek mi az oka? Elméletileg félévkor kellett volna, hogy legyen. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

A Vörös Józsi helyett más lesz az ügyvezető. Józsinak rengeteg munkája van. Lehet ez az ok. 

Az is lehet, hogy nem történt semmi olyan, ami szükségessé tette volna. Megadom a számát, 

nyugodtan hívd fel, de én is rá fogok szólni. Mozgás nem volt benne. Annyit kell még tudni, 

hogy a többi településtől nem kérünk pénzt. Hatvan finanszírozza a rendszert.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Ez a 21-essel összekötő szakasz mikorra várható? 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Szerintem, ha bejön a jó idő. Januárban már területátadás van.  A nagy indulás márciusra 

várható. Kell egy fél-háromnegyedév. Úgy gondolom, hogy a jövő év. Ha többet fogok tudni, 

akkor propagálom kifelé. Indul a 32-es út is. A Csányi és a Jászfényszarusi körforgalom között.  

Ami az autópálya és a Lőrinci közötti szakasz, arra még nincs meg a zöld jel. Az a tuti, amikor 

már a nemzeti színű szalagot vágjuk. Küzdök érte.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
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A kerékpárút? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Zagyvaparti. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Most az új európai ciklusban lesznek új projektek, ilyen a turisztika. Utat nem építhetünk, de 

ha úgy csináljuk, hogy mellette építünk kerékpárutat, fogadót és kerékpárpihenőt, akkor 

csinálhatunk utat. Ebben fog megvalósulni. Egy baj van, hogy Petőfibányáig van gátja a 

Zagyvának, fölfelé már nem nagyon van. Ki kell találni valamit! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ivóvíz-minőségű bányavizünk van, ami megy a Zagyvába. Hihetetlen mennyiségű víz! 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Azt érdemes lenne kihasználni! Az ivóvíz pályázati lehetőséget 1,5 milliárdra növelték.  Ez új 

terv, ami most indul 14-től.   

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Széchenyi pályázatokból ez a településnagyság kimaradt.  

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Igen, LEADER volt. A vállalkozás érdekes kérdés. Oda kell tőke, egy nagyon jó ötlet és 

kitartás, hogy végigcsinálja. Nem egyszerű.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen csak visszavetette a kedvet, mert ismerek olyat, akinek van hozzá tőkéje, és pályázni is 

szeretne. Viszont eddig nem tudott pályázni. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Nagyon jó ötlet a szociális szövetkezet. Nagyon sok pénz lesz rá. Közétkeztetésbe be lehet 

vinni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nincs hozzá földünk. Körülöttünk csak erdő van, nagyon minimális terület a mi mezőgazdasági 

külterületünk. Privatizálva van. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Bevezették a mindennapos testnevelést. Ehhez a szükséges feltételek biztosítása megoldott lesz 

majd? Nekünk van egy pici tornaterem. Nyolc osztálynak nem lehet megoldani a mindennapi 

testnevelést. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Nyilván jó lenne mindenhol tornaterem, de ezeket üzemeltetni is kell. Az ember elkezdi szívni 

a fogát, amikor meglátja a gázszámlát. A következőt tudom mondani. Kötelező úszásoktatás. A 

térségben fog épülni egy uszoda. Busszal lesznek behordva a gyerekek a környező 

településekről. Ahol kicsi a tornaterem, ott csináltunk olyat, hogy néptáncoktatás. Egy termet 
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átalakítottunk. Ami volt a tornateremre pályázat, az már elment, és most már nem nagyon lesz. 

Kell, hogy legyen rá más megoldás, és előbb-utóbb lesz is! Most nem tudok.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A lovasoktatást, hogy lehet bevonni? Nálunk 2 civilszervezet is van. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Semmi akadálya nincs. A pedagógusokon óriási felelősség van.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én most töltöm az első ciklusomat. Azt elmondhatom, hogy sok mindent sikerült nyerni. 

Köszönjük szépen a segítséget! 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Nagyon szépen köszönöm. Teszem a dolgom. Számítanak számomra a környező falvak is. 

Azokkal a Képviselő-testületekkel jó együtt gondolkodni, akik kitalálják az ötletet. Hozzák a 

terveket. Nekem már csak nyomni kell a háttérben, hogy segítsek. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha a 20 millióhoz hozzászámoljuk az aprókat, nyári étkeztetés, tűzifa, és sok tétel még, az nem 

kevés.  

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

A Petőfieknek tudom, hogy nem számít annyira az apci összekötő út, de Apcnak most van rá 

lehetősége, szerintem Polgármester úr megcsináltatja. 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az úttal kapcsolatban az az én bánatom, hogy pont kimaradt a petőfibányai szakasz. Készen 

lesz Gyöngyöspatáig, készen van a 21-esig. Félő, hogy most 20 évig nem fognak hozzányúlni. 

Annyira viszont nincs olyan jó állapotban. Kár volt kihagyni. Előttünk is megvan, utánunk is 

megvan, csak ez a 1,5 km maradt ki.  

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Maradjunk a következőkben: Itt a környéken nekem még dolgom van. Az egyik az Ecséd 

szélétől Rózsáig, a bekötő út, a másik Rózsa és az Apc közötti szakasz, Apc és a 21-es közötti 

út, és akkor tegyük bele ezt is! Nem ígérem. Hangsúlyozom, hogy csak megpróbálom elérni 

azt, hogy a következő fejlesztési csomagból megcsináljuk ezt a szakaszt is, hogy ne legyen 

ebből gond. Tényleg az volt, hogy végigjártam az összes utat, néztem a forgalmat, néztem a 

lakosság számát, mennyi töltelékanyag lett felhasználva az elmúlt 5 évben. Ez alapján 

döntöttem. Enyém a felelősség, hogy ez az út kimaradt! Ez alapján döntöttem el. Úgy 

gondoltam, kevésbé rossz ez az út! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Esőben el kell jönni és megnézni. Este és reggel is megteszem mindennap ezt az utat. Amikor 

rossz idő van, akkor a sínek fölött különösen rettenetes. 
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Papp Tamás, képviselő 

Hosszú egyenes szakasz és elég nagy sebességre ad lehetőséget.  

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Nem ígérem, de megpróbálom.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A végén majd megköszönöm. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A nagy sebességre visszatérve. Ott az a kerékpárút, szalagkorlát jó lenne oda, hogy a 

gyalogosok ne lássák kárát. Sokszor tapasztaltam már azt is, hogy szó szerint lehajtottak 

autóval a kerékpárútra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Még nem voltál nálunk testületi ülésen a ciklusban, és ha már így együtt vagyunk, szeretném 

megköszönni az önzetlen segítségedet. Elmondtam már többször, hogy bármikor bementem 

hozzád, soha nem zártad be előttem az ajtót, mindig meghallgattál és mindig megpróbáltál 

maximálisan segíteni. Valóban nemcsak nekem, hanem a kistérségben, illetve a járás minden 

polgármesterének kivétel nélkül és hovatartozás nélkül. Én ezt szeretném megköszönni és a 

továbbiakban is remélem, így tudunk majd együtt működni. 

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Köszönöm szépen! Az ember igyekszik mindig a legjobb szándékkal és a legjobb indulattal 

hozzáállni. Nekem mindig az időbeosztással van gondom. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi azt tapasztaljuk, hogy az embereket nem érdekli a közélet dolgai, lásd a közmeghallgatást. 

Bár most mi nem panaszkodhatunk, mert azt mondja a jegyző úr, hogy most voltak a legtöbben 

mióta ő itt van. Jó lenne, ha az emberek eljönnének, meghallgatnának és nem az utcán 

beszélnék meg a problémákat! 

 

Ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm a részvételt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rátérnénk a temetőrendelet módosítására. Megkaptátok az előterjesztést. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013.(X.25.) Korm. rendeletben foglaltak 

szükségessé teszik a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát és módosítását. A 2014. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezés szerint a 

szociális temetés lehetőségét biztosítani kell a temető fenntartójának szociális sírhely 

kijelölésével, és üzemeltetőjének a temetés szolgáltatásához szükséges eszközök és szakmai 

felügyelet biztosításával. A szociális temetéshez a sírhelyet (az első megváltásig), a koporsót 

vagy urnát, illetve sírjelet az állam térítésmentesen biztosítja a BV. Intézeteken keresztül. 

Elvileg így 0 Ft-os költséggel el lehet temetni a hozzátartozót, ha saját maga intézkedik. A 
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temető fenntartója viseli ugyanakkor a köztemetőben történő tárolás, hűtés, illetve hamvasztás 

költségét. A hamvasztás költsége 10.000 Ft, melyet az önkormányzatnak kell megfizetni. A 

szociális temetést igényelni kell. A szociális parcellát ki kell jelölni és ezt jövőre a 

Kormányhivatal ellenőrizni fogja. A szociálisan rászorultak esetében külön parcellában kell 

eltemettetni az elhunytat, ez nem éppen a leghumánusabb, de az önkormányzatnak ezt 

teljesíteni kell.  

Ennek a rendeletnek van egy plusz része. A szomszédos településeken és elsősorban 

Lőrinciben jóval magasabb a temetési szolgáltatások díja. A mi 2000 Ft-os sírhelyünkhöz 

képest ott 20.000 Ft-ot kérnek. A melléklet tartalmazza a január 1-től érvényes sírhely árakat. A 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolta a testület felé elfogadásra.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A temetőrendelethez a bizottság megtárgyalta a módosítást és elfogadásra javasolja a 

mellékletekkel együtt. Megnéztük a környékbeli díjakat, ezekhez képest még így is 

alacsonyabb ár került jóváhagyásra, de ezt most már rendezni kellett. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Másrészt javult a szolgálattatás színvonala is. Megújult a ravatalozó, meg fogjuk csinálni az 

utat, kerítést kell építeni. Gyakorlatilag ami bejön sírhelybevétel és egyebek, az a karbantartás 

díját sem fedezi.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a Jobbágyiak temetnek, akkor van mindig 

hangosítás. Ha Marika temet, akkor miért nincs? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kötelezni nem lehet. Mindenki ott rendeli meg a temetést, ahol akarja. Van választási 

lehetőség. Fogom neki jelezni. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A másik, hogy László bácsi ott van a kanyarban, ott van egy nagy kő. Ezek az ide-oda 

eltemetek egyet-egyet… Nem lehetne ezt rendszerezni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kell is! A temetőkataszter lassan készen lesz. A Balázs Dávid megcsinálta a nyáron, ez 

rendeződni fog. A temetőrendelet módosításán kívül a bizottsági ülésen is beszéltünk róla, hogy 

ez a temetőgondnokság, ami van, nem jól működik.  Vannak problémák, szükségessé vált a 

változtatás. Be fogom hívatni a temetőgondnokot és meg fogom vele beszélni. Napirenden van 

a dolog. 

 

Egyéb vélemény? 

 

Aki a temető rendelet módosítást elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
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8/2007.(III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

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

XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 6. § (4) bekezdésében, figyelemmel a Tv. végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rend.) foglaltakra, a 

tisztességes és méltó temetés, a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga feltételeinek 

biztosítása, a temetés lebonyolításában résztvevők együttműködése feltételeinek megteremtése 

érdekében az alábbi rendeletet (továbbiakban: „R”) alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 3. § n.) pontját követően az alábbi ponttal egészül ki: 

 

„o.) szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 

közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő 

koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.” 

 

(2) A R. 14. §-át követően az alábbi szakasszal egészül ki: 

 

„Szociális temetés 

14/A. § 

 

(1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett akkor igényelheti, ha az elhunyt 

utolsó lakóhelye Petőfibánya volt. 

 

(2) A szociális temetés igénylését az eltemettetésre kötelezett írásbeli kérelem 

formájában nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalban. 

 

(3) A szociális temetéshez a koporsót, az urnát és a sírjelet az állam biztosítja, azok 

előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a büntetés-

végrehajtási szervezet útján gondoskodik. 

 

(4) Petőfibánya Község Önkormányzata a köztemetőben a koporsós temetések számára 

szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. 

 

(5) Szociális temetés esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok 

hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Abban az esetben viszont, ha az 

eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a 

temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás 

költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a 

költségviselő szervezet részére megtéríteni.” 

 

(3) A R. 14/A. §-át követően az alábbi szakasszal egészül ki: 

 

„14/B. § 

 

(1) Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták. 
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(2) Az eltemettető a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban köteles vállalni, 

hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat: az elhunyt temetésre 

való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), sír vagy urnasír kiásása és 

visszahantolása, koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és a sírba 

helyezés vagy urnaelhelyezés. 

 

(3) Az eltemettető vagy a szociális temetésben közreműködő a szociális temetés esetén 

köteles nyilatkozni arról, hogy az eltemettető nem ajánl fel, a személyes 

közreműködő pedig nem fogad el semmilyen ellenszolgáltatást. 

 

(4) A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. 

 

(5) A szociális temetési helyek újraváltás díjai megegyeznek a nem szociális temetési 

helyek újraváltás díjaival.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 24. §-a helyébe a következő szöveg lép:  

 

„24. §  

(1) A rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatási díjak 

fajtájáról, mértékéről Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

rendelet 4-5. számú mellékletében található díjszabást alkot. 

 

(2) Élő személy részére elhunyt hozzátartozó temetési helye mellett soron következő 

maximum 2 temetési hely váltható meg. Az ettől több temetési hely után a (3) 

bekezdésben meghatározott összeg fizetendő. 

 

(3) Amennyiben a temetési helyet előre kívánják megváltani, az alapár 5-szörösét kell 

megfizetni.” 

 

(2) A R. 4. számú melléklete helyébe a következő szöveg lép:  

 

„4. számú melléklet a 8/2007.(III.1.) Önkormányzati rendelethez 

A temetési helyek és az újraváltás díjai 

(Ft-ban, mely az ÁFA-át is tartalmazza) 

 

Sírhely árak 25 évre 

Egyes sírhely 15.000Ft 

Kettes sírhely 25.000 Ft 

Gyermek sírhely 10.000 Ft 

Urnafülke 15.000 Ft 

Urnasírhely egyes 10.000 Ft 

Urnasírhely kettes 20.000 Ft 

Sírbolt (kripta) 10.000 Ft/m2 

 

 

(3) A R. 5. számú melléklete helyébe a következő szöveg lép:  

 

5. számú melléklet a 8/2007.(III.1.) Önkormányzati rendelethez 
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A köztemetőben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

(Ft-ban, mely az ÁfÁ-át is tartalmazza.) 

 

Ravatalozó igénybevételi, használati díja 8.000 Ft 

síremlék építése (új, első alkalommal) 2.000 Ft 

Egyszeri hulladékszállítási díj 1.000 Ft 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a piactartás szabályairól szóló rendelet módosítása. A pénzügyi bizottság ezt is 

megtárgyalta. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az volt a bizottság felvetése, hogy támogassuk az őstermelőket. Mindannyian, akik járunk 

piacra, látjuk, hogy mi a jelenlegi helyzet.  

 

/Ismerteti az új díjszabást./ 

 

 Ruzsom Lajos, képviselő 

A probléma az, hogy az őstermelők kiszorultak a piacról, mert van olyan árus, aki lefoglalja az 

egész piacot. Ezt rendszabályozni kell! Hozzuk olyan helyzetbe az őstermelőket, hogy 

visszajöjjenek a piacra, és olyan árut tudjanak árulni, amely valóban az őstermelői 

tevékenységükből származik és olcsón megtehessék ezt. Egy őstermelőnek 2 m-nél több asztal 

nem kell! Aki meg tényleg kereskedő, és több terméket árul, az fizesse meg a helypénzt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés ezzel kapcsolatosan.  

 

Ha nincs, aki a piactartás szabályairól szóló rendelet módosítással egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő rendeletmódosítást elfogadta: 

  

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

39/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

A piactartás szabályairól szóló 

15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az önkormányzat által fenntartott 
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piac működési rendjének szabályozására – figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 

55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 

közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben foglaltakra – a 

piactartás szabályairól szóló 15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(4) A R. 8. §-a helyébe a következő szöveg lép:  

 

„8. § Az önkormányzat a piaci helypénz összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

(1) A kizárólag mezőgazdasági terméket árusítók 150,- Ft/m/nap (Áfa-mentes), a nem 

mezőgazdasági terméket árusítók 200,- Ft/m/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az 

árusítás megkezdésekor fizetni a 2 métert meg nem haladó asztalon történő árusítás esetén. 

 

(2) A mezőgazdasági terméket árusítók és a nem mezőgazdasági terméket árusítók 400,- 

Ft/m/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor fizetni a teljes 

elfoglalt terület után, amennyiben az asztalon történő árusítás a 2 métert meghaladja. 

 

(3) Amennyiben az áru jellege megengedi és indokolt, a nagyobb mennyiségű áru árusítás 

céljából földön való elhelyezéséért a piacfelügyelő által kijelölt helyen a mezőgazdasági 

terméket árusító őstermelő 100,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes), a nem mezőgazdasági terméket 

árusítók 300,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor 

fizetni a 2 métert meg nem haladó árusítás esetén. 

 

(4) A nem kizárólag mezőgazdasági terméket árusítók az árunak a földön való elhelyezéséért 

400,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor fizetni, 

amennyiben az árusítás a 2 métert meghaladja. 

 

(5) A bérelt elárusítóhely díja 6.000,- Ft/m/hó (Áfa-mentes), melyet havonta előre, a hónap 

20. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára készpénzfizetési 

utalványon a bérelt hely sorszámának feltüntetésével kell megfizetni. 

 

(6) Nagyobb mennyiségű áru árusítás céljából földön való elhelyezése esetén legfeljebb annyi 

métert lehet a földön elfoglalni, mint amennyi területet az árusító az asztalon már 

megfizetett.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló rendeletmódosítás. 

Mindig áprilisban történt a módosítás. Mindig az infláció mértékével módosítjuk a díjakat. 

Most ismert az infláció mértéke, amely 2,4%. Ez január 1-től életbe lépne, és nem kell a 

költségvetésben két árat szerepeltetni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? 

 

Aki a rendeletmódosítással egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

következő rendeletmódosítást elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló 

2/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

A Képviselő-testület a Lakástörvény, az 1993. évi LXXVIII. tv. 34.§-ában foglalt felhatalmazás 

alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló 2/2012.(II.11.) rendelete (a 

továbbiakban: Lakbér.R.) módosítására következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

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

 

„3. § (1)  A szociálisan rászoruló és rászoruló helyzet alapján bérbe adott lakások lakbére: 

Komfortos lakás esetén:  270 Ft/m²  (Áfa-mentes)” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

       

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                       Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ugyanez érvényes az Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú bérleményekre is. Itt 

szintén az infláció mértékével, 2,4 %-kal emeljük a bérleti díjakat. 

Kérdés? 

Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

következő határozatot hozta: 
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119/2013.(XII.03.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díját a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. §-ára 

figyelemmel 2014. január 1-jétől a közszolgáltatók részére egységesen 2,4 %-os 

mértékben emeli meg.  

 

A piaci értéken megállapított nem közszolgáltatási célú nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díját 2,4 %-os mértékben emeli meg. 

 

Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a bérleti díjak emeléséről a bérlőket 

értesítse, illetve a polgármestert, hogy a megemelt díjak beszedéséről a Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi ügyintézői útján gondoskodjon. 

 

Felelős:    jegyző, polgármester 

Határidő:  2014. január 1., majd folyamatosan 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a felnőtt étkezés díja. Szerettük volna a szociális díjakat is január 1-től rendezni, de 

a költségvetési törvény előírásait figyelembe kell venni, mely leírja, hogy az előző évi 

teljesítések alapján kell kiszámolni a térítési díjat. Nincs lezárt év, így ezt még nem tudjuk. 

Viszont a felnőtt étkezés díját mi határozzuk meg. A vendégétkezés nagyon kevés az óvodában, 

ennek igazán nagy jelentősége nincs is. Az óvodavezető javaslatára bevezetnénk, hogy a 

dolgozók is fizessenek térítést, mert ha tetszik, ha nem, úgyis esznek. Mi is ennénk, ha ott 

lennénk! A vendégétkezés díja magas. Olyan árat kellene kitalálni, amely megfizethető. Mi 500 

Ft-os árban gondolkodnánk. Az élelmiszer-önköltséghez plusz 50 Ft-ot (rezsi költség) kell 

fizetni. Az alkalmazotti térítési díj így 394 Ft plusz Áfa lenne. Az óvodai dolgozóknak viszont 

kötelező lenne megvenni az ebédet. Az óvónők étkezési kultúrát mutatnak be. Gyakorlatilag ez 

reális ár lenne. Pénzügyi bizottság megtárgyalta. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezen vitatkoztunk és még mindig vannak bennem kétségek. Azt mondtuk, hogy próbáljuk meg.  

Nekem az aggályaim azok, hogy be fogja fizetni, megeszi és haza is viszi. Annyi kiegészítést 

még csak tennék hozzá, hogy ha ez az alkalmazottak térítési díja, akkor ez csak az 

alkalmazottakra vonatkozik. Egy alkalmazott 3 adagot ne rendelhessen meg! Tisztázzuk ezt a 

kérdést! Javasoljuk elfogadásra, próba jelleggel. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kvázi ezzel is támogatjuk az alkalmazottakat.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

A kórházban is, ha nappali műszakot vittem, akkor kötelező volt a reggeli, ebéd, vacsora 

megváltása, mindenféle kedvezmény nélkül.  

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Van egy alkotmánybírósági határozat, amely kimondja, hogy a közoktatási intézményekben 

nem lehet kötelezni a dolgozókat, hogy étkezzenek. Viszont mindenki eszik, hiszen az 
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óvónőnek, a dajkának az étkezési időben mutatni kell, hogy hogyan étkezünk kulturáltan, a 

konyhások pedig azzal dolgoznak.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kollektív szerződésbe viszont bele lehet tenni, ha mindenki elfogadja. A köztisztviselőknek a 

cafetéria kötelező, a közalkalmazottaknak viszont csak adható. Úgy gondolom, hogy eddig is, 

és ezután is megkapják az 5000 Ft-os Erzsébet utalványt. Ahhoz még 5000 Ft-ot kell 

hozzátenni. Próbáljuk meg. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szeretnék arra reagálni, amit Lajos mondott. Soha még nem fordult elő, hogy 3 vendégebédet 

fizetett volna valaki. Volt olyan, hogy valaki elvitte egy időszakban, de polgármesteri 

engedéllyel, szabadság idején el lehetett vinni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Lajos ezt most azért mondta, csak a tisztán látás miatt! Kár ezen vitatkozni. Ez egy korrekt 

kezdeményezés volt.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezt azért kell tisztába tenni, és nem a dolgozók bántása ez, csak tegyük tisztába, hogy még a 

gyanúját is elkerüljük.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés? 

 

Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

120/2013.(XII.03.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület 2014. január 1-jétől a felnőtt étkeztetésben az étkezési díjak 

mértékét a következők szerint állapítja meg:  

 

                   a vendég étkezés díja                     795 Ft + Áfa 

                   az alkalmazottak térítési díja:              394 Ft + Áfa 

 

Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított díjakat a költségvetési 

rendeletbe építse be és a határozatról az intézményvezetőt értesítse. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Vízmű vagyonának átadása a következő téma. A Vízmű Zrt. még valamikor márciusban 

küldött ki anyagot. Az önkormányzatok 2013. december 31-ig dönthetnek, hogy átveszik ezt a 

vagyont vagy sem. Amennyiben nem, akkor az államra száll. Márciusban csak egy listát 

kaptunk, melyet visszaküldtünk. Kértük, hogy bontsák szét, és jelöljék meg, hogy egyáltalán 



 

 

308 

hol találhatóak ezek Petőfibányán. Egy félév alatt amit tudtak, megcsináltak. Az anyagot 

megkaptátok, ezt kellene átvenni. Jelentősége nincs, mert a karbantartást az üzemeltető végzi, a 

vizet ő kezeli.  

Mit szóltok hozzá? Én átnéztem. Pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A bizottság megtárgyalta és javasolja átvételre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennél részletesebb kimutatást már nem tudnak készíteni. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Legalább tudjuk, hogy mit keressünk a földben. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

121/2013.(XII.03.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 

- törvényi kötelezettségnek megfelelően - 2013. január 1-jén térítésmentesen átveszi a 

Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012. gazdasági év 

lezárását követő állapotnak megfelelő lista alapján.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátadásra vonatkozó 

megállapodást aláírja.  

 

Felelős:    polgármester 

Határidő:  2013. december 31. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a Szociális Társulás. Ez a Hatvani Társulás. Törvényességi észrevétel volt. Az 5. 

pontban volt egy ellentmondás. Ezt módosították.  

 

/Felolvassa a módosítást./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Erre van egy határozati javaslat.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot elfogadta: 

 

122/2013.(XII.03.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal 

közös megegyezéssel 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes 

szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

megállapodását. 

 

A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza Petőfibánya község polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő:  2013. december 20.  

Felelős:  polgármester 

 

 

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

ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


