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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. szeptember 13-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

62/2017.(IX.13.) 2017. I. féléves tájékoztató elfogadása 

63/2017.(IX.13.) Óvoda tájékoztatójának elfogadása 

64/2017.(IX.13.) Iskola és alapítvány tájékoztatójának elfogadása 

65/2017.(IX.13.) Közmeghallgatás időpontja 

66/2017.(IX.13.) Zagyvakörnyéki Társulás 1. 

67/2017.(IX.13.) Zagyvakörnyéki Társulás 2. 

68/2017.(IX.13.) Zagyvakörnyéki Társulás 3. 

69/2017.(IX.13.) Zagyvakörnyéki Társulás 4. 

70/2017.(IX.13.) Zagyvakörnyéki Társulás 5. 

71/2017.(IX.13.) Szolgálati lakás kiutalása 

72/2017.(IX.13.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása 

73/2017.(IX.13.) 8/2001.(II.8.) Képviselő-testületi határozat visszavonása 

74/2017.(IX.13.) Garázsok alatti földterület értékesítése 

Rendelet száma Tárgy 

18/2017.(IX.14.) 2017. évi 6/2017.(II.16.) költségvetési rendelet módosítása 

19/2017.(IX.14.) Nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 5/2017.(II.16.) 

rendelet módosítása 

20/2017.(IX.14.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról 

21/2017.(IX.14.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2017.(II.16.) rendelet 

módosítása 

 

Petőfibánya, 2017. szeptember 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 

13-án megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Dósa Johanna, sportkör elnök 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Reichardt Angelika, P.Á.I. Alapítv. titkár 

Kiss Marianna, iskolaigazgató h. 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szabó Andrea, óvodavezető h. 

Dr. Körhegyi Anna, fogorvos 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2017. 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 Egységes Óvoda-bölcsőde Vezetője 

     Alapítvány Elnöke   

  Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola Igazgatója 

 

 3. Indítványok, bejelentések, egyebek 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 

fő, tehát a testület határozatképes. Dr. Csillag Imre képviselő úr jelezte, hogy késik. Dr. 

Körhegyi Anna a napirendi pontok előtt szeretne szólni, kérem, hogy amennyiben nincs más 

javaslat, ezzel a változtatással fogadjuk el a napirendet. 

  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a javasolt 

napirendet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. Átadom a szót Doktornőnek. 

 

Dr. Körhegyi Anna, fogorvos 

Azért jöttem el, hogy megköszönjem a Képviselő-testületnek, hogy bizalmat szavaztak nekem, 

és segítettek abban, hogy a fogászati rendelő megújuljon. A fogászati gépcsere megtörtént, 

mindenkit szeretettel várok. Nagyon köszönöm a segítséget, hogy ezt lehetővé tették, sajnos 

saját költségen ezt a beruházást nem tudtuk volna megvalósítani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A testület egy emberként szavazta meg a gépvásárlást, ami 4.050.000 Ft-ba került.  

 

Dr. Körhegyi Anna, fogorvos 

Még egyszer nagyon köszönöm. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Első napirendi pontunk az I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató. Ehhez a napirendi ponthoz 

hívtam meg Dósa Johannát. A Pénzügyi Bizottság hétfőn összeült, és arra gondoltunk, hogy 

Johanna is hallja a beszámolóban leírtakat, esetleg annak orvoslását beszéljük meg közösen. De 

előtte nézzük át a tájékoztatót! Van valakinek kérdése, véleménye?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Hétfőn a Pénzügyi Bizottság összeült és megtárgyalta a tájékoztatót. Gyakorlatilag az látszik 

benne, hogy minden kiadás és bevétel időarányosan teljesült. Kiugró eltérések nincsenek. Az 

óvoda korszerűsítéséhez a pályázati pénzt megkaptuk, 72 millió forintot. A helyi működési 

bevételek időarányosan, vagy egy kicsit jobban teljesültek. Ami egy picit elszaladt, az a 

Sportkör rezsiköltsége, féléves szinten a tavalyi évet sikerült teljesíteni. Ehhez kérünk 

egyeztetést, megbeszélést, hogy a jövőben hogyan tudjuk ezeket a költségeket visszafogni.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése a féléves tájékoztatóval kapcsolatban? Vélemény? 

 

Tomecz László, képviselő 

Az apci hulladéklerakót meddig kell még fizetnünk? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Még kb. 10 év. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Térjünk rá a Sportkörre! Háromféle költségből áll a Sportkör 1.300.000 Ft-os félévi 

rezsiköltsége. 2014 óta vezetjük az analitikát. Azóta a víz 120-150.000 Ft-os éves szinten 

megáll. Jelenleg 74.000 Ft-on áll. Az áram szintén nem kiugró tétel, most többet használják az 

épületet, több áram fogy. Nézzük a gázt! 2014-ben 862.000 Ft-ot fizettünk. 2015-ben 858.000 

Ft-ot fizettünk. Az idei, amit eddig kifizettünk gázra, az 1.041.000 Ft. A tavaly év végi számla 

az idén érkezett meg. A 2016. évben 8734 köbméter gáz fogyott. 

 

Dósa Johanna, Sportkör elnök  

De nem fogyasztunk többet, csak a gáz ára növekedett.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, de tavaly januárban 845 köbméter ment el, idén 1410. A tél is nagyon hideg volt. Azért 

szeretnénk ezt megbeszélni, mert megjegyzéseket kaptunk még közösségi oldalakon is, hogy 

nem támogatjuk a sportot. Csak a rezsiköltség közel másfél millió forint lesz idén, és ez a 

gázköltségnek köszönhető. Valamit tenni kell, mert ha ez így halad, a 2 millió forint nem lesz 

elég.  

 

Dósa Johanna, Sportkör elnök  

Én ezt megértem, de fogyasztásban nincs több. A fűtés 15 fokra van állítva. Decemberben és 

januárban csak az ökölvívók edzenek, de ők nem veszik feljebb.  

 

Juhász Péter, képviselő 

És ha 13 fokra állítanánk be? Már azzal is spórolhatunk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Sajnos az épület szigetelésére most semmilyen pályázat nincs kiírva. Azt javaslom, üljünk 

össze, és nézzük meg, milyen lehetőségek vannak, és találjunk megoldást.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én azt gondolom, hogy mindenkinek az idén legalább 30%-kal nőtt a fűtésszámlája. Az olyan 

épület helyett, mint a buszmegálló, ahol még fűtés sincs, felújíthattunk volna egy olyan épületet, 

amit még használnak is. A kazán ki lett cserélve az épületben, csak nagyon vastag csöveken 

megy a víz, a radiátorok is nagyon régiek. Egy elavult, rosszul szigetelt, rossz rendszerrel biztos 

nem lehet kifűteni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, ezért vagyunk itt, hogy együtt, közösen megoldást találjunk. Nem kellene olyan dolgokra 

hivatkozni a Képviselő Úrnak, amikre nem is emlékszik pontosan! De akkor most 

emlékeztetem, ha még most sem tiszta a kép, amikor 2015. évben kiírták a pályázatot, akkor a 

Sport épületét szerettük volna bevonni, viszont a felújítási összeg olyan nagy lett volna, ami 

közbeszerzés alá esik, és az időszűke miatt már nem volt kivitelezhető a pályázat kiírása. Ezért 

döntöttünk a buszmegálló, a Strand épületének és a Művelődési Ház épületének 

energiakorszerűsítési felújítása mellett. Egyébként ezeknek az intézményeknek a felújítására 

100%-os támogatást kaptunk, tehát ingyen történt a felújítás, a Képviselő-testület akkor 

megszavazta. Úgy gondoltuk, hogy ha már kapunk pénzt, és van lehetőség, akkor a másik 

három épületet csináltassuk meg, hiszen egy fillérünkbe sem került. A buszmegálló épületébe 

egyébként a Polgárőrség költözik majd be, és ott is lesz fűtés, tehát nem volt haszontalan a 

felújítása. Tehát még egyszer, nem a Sport épülete helyett újítottuk fel a buszmegállót. 

Közbeszerzés híján ezeket az épületeket tudtuk felújítani.  
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Van még valakinek kérdése, véleménye a költségvetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

kérem, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 10. oldalán lévő 

határozati javaslattal egyetért! 

  

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

alábbi határozatot hozta: 

 

62/2017.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2017. év I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 11. oldalon kezdődik a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. Kérem, hogy aki a 

rendelet-tervezettel egyetért, nyújtsa fel a kezét.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

6/2017. (II.16.) 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 

2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.16.) 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 – 2017. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét     493.470 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    493.470 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: 241.377 

eFt, ebből: 

a) személyi juttatások:                       113.311 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:     24.652 eFt 
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c) dologi jellegű kiadások:                 70.297 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:           17.904 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:      15.213 eFt.” 

  

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

   

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 28.301 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:  17.992 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:     10.309 eFt. 

 

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

„8. §  

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege: 

59.128 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 64.687 eFt.” 

 

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

 

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

a) általános tartalék 100.873 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. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 15-én lép hatályba és 2017. szeptember 16-án hatályon kívül 

kerül. 
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             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

II. NAPIREND 

Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója, „Petőfi Sándor Általános 

Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az óvoda tájékoztatója külön dokumentumban került megküldésre. Kérdezem az óvodavezetőt, 

hogy szóban szeretné-e kiegészíteni a beszámolót? 

 

/Dr. Csillag Imre képviselő megérkezik./ 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Megpróbáltam ecsetelni, milyen nehéz személyi feltételeink voltak az elmúlt évben. Ez idén 

csak súlyosabb lett. Sajnos nincs az országban óvónő. Nehéz a helyzet. A nevelőtestület úgy 

döntött, hogy ebből a gyerekek semmit nem érezhetnek, továbbra is ők maradnak az elsők. 

Annak nagyon örülünk, hogy a nyugdíjas óvónőket vissza tudtuk csábítani. Ők most nagyon 

nagy segítséget adnak nekünk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Képviselő-testületnek van kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A beszámoló igen részletes. Köszönjük a munkátokat.  

 

Juhász Péter, képviselő 

A létszámhiányt meddig tudod áthidalni a régi kollégákkal? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Havi megbízással foglalkoztatjuk őket óraadóként. Amikor ők azt mondják, hogy elég volt, én 

megköszönöm, hogy eddig is ennyit segítettek az óvodának. Azt látom, hogy nagy szeretettel 

dolgoznak, élvezik, tetszik nekik.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Érdeklődő volt az álláshelyekre? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Igen, de csak érdeklődtek. Szakmai berkekben most nagy a mozgás.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jelenleg a nyugdíjasok megbízási díjjal 10 órát dolgozhatnak. Van még valakinek kérdése az 

óvoda beszámolójával kapcsolatban? Amint a költségvetésnél is elhangzott 72.000.000 Ft-ot 

nyertünk az óvoda felújítására. Az összeg el van különítve. Nem lesz egyszerű ekkora 

óvónőhiány és növekedett gyermeklétszám mellett a felújítást megcsinálni. Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 13. oldalán lévő határozati 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

63/2017.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2016/2017-es 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Mini Manó Egységes 

Óvoda-bölcsőde vezetőjét értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Petőfibányai Általános Iskolásaiért Alapítvány beszámolója következik. Van hozzáfűzni 

valótok a beszámolóhoz? 

 

Reichardt Angelika, alapítványi titkár 

Köszönjük a Képviselő-testület támogatását. Idén is jól sikerült a bálunk. Bevezettük az 

iskolarádiót, minden évben elég nagy beruházásokat tűzünk ki. Idén a nyelvi laborunkat 

szeretnénk felújítani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük szépen. Van valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

nézzük az általános iskola beszámolóját, ami a 17. oldalon kezdődik. Ehhez a beszámolóhoz 

van szóbeli kiegészítés, hozzáfűzni való?  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A helyzet nálunk is hasonló, mint az óvodában. A létszámhiányt tovább tetézte a nyugdíjazás. 

Sikerült az utolsó pillanatban nyugdíjas kollégákat visszacsalni, illetve gyakornokot 

alkalmazni. Lett volna egy jelentkező, aki lakást kért volna, de sajnos erre már nekünk nincs 

lehetőségünk. Ezúton is kérem a Képviselő-testületet, hogy az iskolában üresen álló gondnoki 

lakást bocsássa rendelkezésünkre.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e a Képviselő-testületnek kérdése a beszámolóhoz? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Engem ez meglepett, a testület nem tudott róla, hogy lenne olyan pedagógus, aki igénybe vette 

volna a lakást.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A gondnoki lakás már szolgálati lakás, és azért tartjuk fenn, hogy az érkező 

óvodapedagógusoknak, vagy más önkormányzati dolgozóknak legyen. Ha jönne az iskolába 

pedagógus, és találna albérletet, van albérleti hozzájárulásunk, de csak ha állandó lakcímre 

bejelentkezik, és fel tud mutatni lakásbérleti szerződést. Jelenleg öt óvónő hiányzik négy 

csoportból, elsősorban rájuk kell gondolnunk. Van még valakinek kérdése, véleménye a 
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tájékoztatóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 27. 

oldalon lévő határozati javaslattal egyetért! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

64/2017.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2016/2017-es 

tanévének nevelési tevékenységéről és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány 2016. évről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

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

Általános Iskola igazgatóját és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 

titkárát értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő témánk a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. A Képviselő-testület a költségvetésében is elfogadta, hogy az 

időskorúaknak évi egyszeri 6.000 Ft értékű támogatást ad. A rendeletben ez vásárlási utalvány 

formájában volt. Tomecz László képviselő úr szóvá tette, hogy ne csak egy boltot gazdagítsunk. 

A javaslatom az, hogy módosítsuk ezt az összeget készpénzre. Van valakinek más véleménye? 

Kérdés?  

 

Tomecz László, képviselő 

Amikor elfogadtuk ezt a költségvetést, mi indokolta, hogy 10.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra módosult 

a támogatás összege? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A települési támogatás nagyságrendje, az idén ennyit tudtunk erre a támogatási formára 

biztosítani. Van még további kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a 

kezét, aki elfogadja a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítását. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelete 

a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 

5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 
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Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdése 4., 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem 

jövedelemalapú helyi egészségügyi, szociális és gyermekjóléti természetbeni támogatások 

szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 

 

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

 

7. § (1) Települési támogatásként hivatalból egyszeri támogatás állapítható meg a 

Petőfibánya Községben állandó lakóhellyel rendelkező, adott év október 1-jén 65. 

életévüket betöltött öregségi nyugdíjasok részére 6.000 Ft összegben készpénzben. 

 

2. § A rendelet 2017. szeptember 15-én lép hatályba és 2017. szeptember 16-án hatályát veszti. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                   Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 29. oldalon határozati javaslat. Jegyző úrnak átadom a szót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A határozat lényege, hogy a településrendezéssel kapcsolatban célszerű falugyűlést tartani, ezt 

a közmeghallgatással együtt megtarthatnánk. A határidő tévesen szerepel, természetesen nem 

november 22. lesz.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, 

aki az előterjesztés 29. oldalán lévő határozati javaslattal egyetért. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

65/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a polgármester javaslatát a 2017. november 22-ére 

tervezett közmeghallgatás időpontjának módosítására vonatkozóan és 

a következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

115/2016.(XI.30) határozatát visszavonja; a településrendezésre 

tekintettel pedig 2017. évben a falugyűléssel egybekötött 

közmeghallgatást 2017. október 25-én 17.00 órakor tartja a 

Művelődési Ház dísztermében. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról tájékoztassa a lakosságot. 

 

Határidő: 2017.10.25. 

Felelős: Polgármester  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 30. oldalon kezdődik az előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában. 

Az alakuló ülés szeptember 19-én lesz. Az előterjesztést mindenki megkapta, elolvasta. 

Van öt határozati javaslat. Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, menjünk végig a határozati javaslatokon. Kérem, nyújtsa fel a kezét, 

aki egyetért az előterjesztés 32. oldalán lévő 1. határozati javaslattal, úgy, hogy én 

képviseljem a településünket.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

66/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa tagjának Juhászné Barkóczy Éva polgármestert delegálja.  

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a delegálásáról szóló 

határozatot legkésőbb a Társulási Tanács alakuló ülésén mutassa be a Társulásnak. 

 

Határidő: legkésőbb a Társulási Tanács alakuló ülésén 

Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az előterjesztés 32. oldalán lévő 2. határozati javaslattal! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

67/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa elnöki posztjának betöltésére Kómár Józsefet, Heréd község polgármesterét 

támogatja.  

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló 

ülésén szavazatával Kómár József polgármestert támogassa. 

 

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülésén 

Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért az előterjesztés 33. oldalán lévő 3. határozati javaslattal! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

68/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa Felügyelő Bizottságában az alábbi személyek tagságát támogatja: 

1. Bazan Tibor (Hévízgyörk Község Polgármestere)  

2. Maksa Mátyás (Ecséd Község Polgármestere)  

3. Schottner Norbert (Lőrinci Város Jegyzője)  

4. Szabó Mihály (Palotás Község Polgármestere)  

5. Sándor Sándor (Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja) 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló 

ülésén szavazatával a fenti öt jelöltet támogassa az FB tagságra. 

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülésén 

Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja az előterjesztés 33. oldalán lévő költségvetésről 

szóló 4. határozati javaslatot! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

69/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadni 

javasolja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. szeptember 1-jétől 2017. december 31-ig terjedően előterjesztett és a 

jegyzőkönyv mellékletét képező költségvetését.  

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló 

ülésén szavazatával az előterjesztett költségvetés elfogadását támogassa. 

 

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülésén 

Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

33. oldalán kezdődik. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

70/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megkötni 

javasolja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal közötti, a jegyzőkönyv mellékletét képező konzorciumi megállapodás 

megkötését.  

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló 

ülésén szavazatával a konzorciumi megállapodás megkötését támogassa. 

 

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülésén 

Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. A 38. oldalon Pollákné Vanicsek Judit hivatali adóügyi ügyintéző szolgálati lakás 

kérelme. Jelenleg három lakásunk van, de ha hirtelen három óvónő érkezne, természetesen Judit 

és családja kiköltöznének a lakásból. Ez majd a megállapodásban is szerepelni fog. Van 

valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a 

kezét, aki egyetért azzal, hogy átmeneti jelleggel szolgálati lakást biztosítsunk Pollákné 

Vanicsek Judit részére. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

71/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pollákné 

Vanicsek Judit köztisztviselő kérelmét, és úgy döntött, hogy a kérelemben foglalt 

időponttól kezdődően határozatlan időre biztosítja a Petőfibánya 310/A/4 hrsz-ú, 

Petőfibánya, Akácfa u. 1. Fsz/3. szám alatti 53m2 lakóingatlant szolgálati lakásként, 

azzal a feltétellel, hogy amennyiben az önkormányzat óvodapedagógus részére szeretné 

biztosítani a szolgálati lakást, abban az esetben a szolgálati lakásra való jogosultsága 

megszűnik, s az Önkormányzat nem biztosít részére másik szolgálati lakást. 

 

A Képviselő-testület felhívja a köztisztviselő figyelmét, hogy a szolgálati lakás 

lakbérfizetési és rezsiköltségeinek fizetési kötelezettségének elmulasztása a szolgálati 

lakás azonnali felmondását vonja maga után. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: 2017. november 01. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 39. oldalon kezdődik a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programunk négyéves lett. Ez minden Uniós pályázathoz szükséges. 

Ezt idén felül kellett vizsgálni. Majdnem minden teljesült, amit négy évvel ezelőtt beterveztünk. 

Jövőre újra kell alkotni az egészet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a 41. 

oldalon lévő határozati javaslattal egyetért. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

72/2017. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló 2003. évi CXXV. törvény kritériumai szerint a Türr 

István Képző és Kutató Intézet mentorálásával és a képzésben részt vevő köztisztviselő által 

2013. évben készített „Petőfibánya Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja” című dokumentum 2017. évi felülvizsgálatát elfogadja, illetve jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

elfogadásáról tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei 

Kirendeltségének esélyegyenlőségi mentorát, illetve az Esélyegyenlőségi Programot küldje 

meg a Munkacsoportokban résztvevők és intézményvezetők részére, továbbá gondoskodjon az 

abban foglaltak végrehajtásáról 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap, illetve értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 42. oldalon tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem számozás nélküli határozatban fogadjuk el.  

A 44. oldalon jogszabályi tájékoztató. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem tudomásul 

venni.  

A kiküldött anyaggal végeztünk, de még van pár dolog, amit meg kell beszélnünk.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Hétfőn a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a népszavazással kapcsolatos rendelet-tervezetet, és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A lényege, hogy Petőfibánya lakosságának 25%-

a népszavazást kezdeményezhet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Tomecz László, képviselő 

Milyen egyéb esetekben lehet népszavazást kezdeményezni? 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Mást nem szabályozhat a Képviselő-testület, egyedül a népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges lakosságszámot határozhatja meg rendeletben. Minden eljárási szabályra törvény, 

illetve kormányrendelet vonatkozik.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a rendelet-

tervezettel egyetért.  

 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  

választópolgárok számáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § Petőfibánya községben helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának 

megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet. 

 

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva         Dr. Gyirán Viktor 

     polgármester                                                                                jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A szociális rendelet módosítása következik. Hétfőn a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 

szociális rendelet azon módosítását, hogy a térítési díjakat tárgyhó 10-éig rendezni kell az 

étkezőknek. A házi segítségnyújtás térítési díját továbbra is utólag kell befizetni a gondozónő 

kimutatása alapján. Sajnos szükséges ezt leszabályozni, mert ahány ember van, annyi felé 

szeretne fizetni, de ez megengedhetetlen. Van még egy javaslatom a Képviselő-testület felé. 

Amikor a testület az étkezési térítési díjat lecsökkentette, az étel kiszállításának díját is 

mérsékelte. Sajnos jelenleg az a helyzet, hogy olyan is szeretné a kiszállítást igénybe venni, 

akinek az egészségi állapota nem indokolná, egész nap jön-megy a településen, strandra jár, 

kirándulni, csak éppen nem ér rá az ebédért menni, illetve átvenni. Jön a tél, az út csúszik, és 

nekünk nincs kapacitásunk a kiszállításra, főleg így nem, hogy az is igénybe veszi ezt a 

szolgáltatást, aki valójában nem szorul rá. Azt javaslom, hogy a kiszállítást ebben a formában 

október 1. napjától szüntessük meg. Aki igazán rászorul, és egészségi állapota nem engedi, 

hogy elmenjen a konyhához az ebédért, az igénybe tudja venni a házi segítségnyújtást. Házi 
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segítségnyújtáson belül szociális segítést nem csak szakember adhat, és ebben a tevékenységi 

körben az ebédet is kiszállíthatja. A jegyző által felkért szakértő és a háziorvos törvény által 

meghatározott szempontok alapján lepontozza a kérelmezőket. Aki nulla pontot kap, az nem 

rászoruló. Azt javaslom, hogy a szociális segítés térítési díja legyen 800 Ft/óra. Naponta 

átlagosan 15 percet vesz igénybe a kiszállítás ügyfelenként. Ezt nem kell szakembernek 

végezni, jelenleg egy gondozónőnk van, aki nagyon túlterhelt.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az önkormányzat fő profilja nem az ebédkiszállítás, teljesen egyetértek ezzel. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nekem is ez a véleményem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tehát összefoglalva: a szociális étkezés térítési díjak befizetésének határideje tárgyhó 10. napja, 

a kiszállítás hatályon kívül kerül októbertől, a szociális segítés térítési díja pedig 800 Ft/óra. 

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

a kezét, aki a rendelet-módosítással egyetért.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

4/2017.(II.16.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és 

g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

1. §  

(1) A Rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(2) A Rendelet 21. § (4) bek. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) A házi segítségnyújtás egy órára eső díja:    

b) szociális segítés esetén          800 Ft/óra (ÁFA-mentes). 

 

   (3) A Rendelet 21. § (6) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(6) A szociális étkezést havonta előre, az étkezés igénybe vétele hónapjának 10. napjáig 

a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel lehet igénybe venni. A 

házi segítségnyújtás gondozási díját a szociális gondozónők kimutatása alapján 

havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába befizetni. 
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2. § 

(1) A rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba és 2017. 

október 2-án hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet 1. § (3) bekezdése 2017. szeptember 15-én lép hatályba és 2017. 

szeptember 16-án hatályát veszti. 

 

     

 

Juhászné Barkóczy Éva                              Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még van egy téma, a garázsok alatti földterületek értékesítése. Volt már érdeklődő. Egy 2001-

es testületi határozat 200 Ft/m2 árat szabott meg. Gondolom, egyetért velem mindenki abban, 

hogy 2001-es áron ne adjunk már el földet. Azt javaslom, hogy vonjuk vissza ezt a határozatot 

és legyen a földek ára 1500 Ft/m2. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Újra lehetőséget teremtünk a földek megvásárlására? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen. De vannak garázsok, amik egy helyrajzi számon vannak, azt a területet vagy meg kellene 

osztani, vagy garázsszövetkezetet alapítani, és a szövetkezet venné meg a területet. De ehhez a 

garázsok tulajdonosai is kellenek. Ahhoz, hogy ez rendeződjön, nem elég a földvásárlás 

lehetőségének biztosítása. Annak idején az ügyintéző megpróbálta a helyzetet rendezni, de a 

tulajdonosok egyáltalán nem voltak segítőkészek, nem jelentek meg a hivatalban, nem voltak 

együttműködők. Volt olyan elhunyt, akinek a hagyatékába nem lehetett a garázst betenni, mert 

semmilyen földhivatali papírja nem volt arról, hogy az az ő tulajdonában áll, sőt hivatalosan ott 

nincs is garázs.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tehát, ha holnap azt mondaná az önkormányzat, hogy elkeríti a területet, akkor teljesen jogosan 

tenné, hiszen ott hivatalosan nincsenek garázsok és az övé a terület is. Ez egy szélsőséges eset 

lenne, de az önkormányzat jogosan járna el.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez így van.   

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A garázsok ügyét rendbe kell tenni. Nagy területről van szó, helyrajzi számokról, sok garázs 

van.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Legyen 2000 Ft/m2. 

 

Tomecz László, képviselő 

Szerintem ez az ár sok. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Szerintem nem.  

 

Tomecz László, képviselő 

Itt 2001 óta harmadik tulajdonosok lehetnek és még az önkormányzat is le akar húzni róluk egy 

bőrt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez nem igaz. Az illető, aki bejött, a garázsa alatti területet meg akarja venni. 700.000 Ft-os 

garázshoz nem lehet venni egy 40.000 Ft-os telket? A tisztességes ember rendezni akarja, az 

nem tisztességes támadást lát benne.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A kerteket is egymás között adják és veszik, pedig a terület sosem volt az övék.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A lehetőséget meg kell adni, de nem 2001-es áron. Van még valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a 2001-es 

határozatot vonjuk vissza.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

73/2017.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján megtárgyalta a település 

területén lévő garázsok alatt lévő még önkormányzati tulajdonban álló területek 

vételárát, és úgy döntött, hogy a 8/2001.(II.8.) képviselő-testületi határozatot 

visszavonja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

És most pedig nyújtsa fel a kezét, aki azt gondolja, hogy a garázsok alatti területet 2000 Ft/m2 

áron értékesítsük! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

74/2017.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján megtárgyalta a település 

területén lévő garázsok alatt lévő még önkormányzati tulajdonban álló területek 

vételárát, és úgy döntött, hogy a település területén lévő garázsok alatt lévő még 

önkormányzati tulajdonban álló területek vételárát egységesen 2.000 Ft/m2 árban 

határozza meg. 
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzati 

ingatlanokon lévő felülépítmények használói részére értékesítse a garázsok alatti 

földterületet, az adás-vételi szerződéseket írja alá.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy az önkormányzati ingatlanokon lévő 

felülépítmények használóit értesítse a földterület megvásárlásának lehetőségéről, 

feltételeiről, az adás-vételeket bonyolítsa.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egyéb kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, az 

ülést bezárom.     

  

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     


