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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november30-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 
T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

113/2016.(XI.30.) I-III. negyedévi tájékoztató elfogadása 

114/2016.(XI.30.) 2017. évi munkaterv elfogadása 

115/2016.(XI.30.) Közmeghallgatás időpontja 2017. évben 

116/2016.(XI.30.) Belső ellenőrzés 2017. évi munkaterve 

117/2016.(XI.30.) Ifjúság út 5.sz. alatti társasház kérelme támogatásra 

118/2016.(XI.30.) Ajánlati felhívás tervezői feladatok ellátására 

119/2016.(XI.30.) Folyószámlahitel 2017. évre 

120/2016.(XI.30.) Ecséd Község településrendezése 

121/2016.(XI.30.) 102/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat visszavonása 

122/2016.(XI.30.) Településfejlesztési koncepció, jövőkép, fejlesztési irányok elfogadása 

123/2016.(XI.30.) Tagi kölcsön visszafizetési határidő módosítása 

124/2016.(XI.30.) Polgármesteri tiszteletdíj módosítása 

Rendelet száma Tárgy 

17/2016.(XII.01.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  4/2016. (II.11.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

18/2016.(XII.01.) Az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2017. évi szabályairól 
19/2016.(XII.01.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

20/2016.(XII.01.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Petőfibánya, 2016. november 30. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016. november 

30-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 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

            Előadó: Polgármester 

 Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

2. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének kialakítása 

Előadó: Polgármester 

       

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntök mindenkit, megnyitom az ülést. Ruzsom Lajos képviselő jelezte, hogy betegsége 

miatt nem tud megjelenni. Dr. Csillag Imre valószínűleg később érkezik, illetve remélhetőleg 

Tomecz László is megjön, ők nem jelezték, hogy nem jönnének. Megállapítom, hogy a testület 

határozatképes, mivel a testület 7 tagjából 4 fő jelen van. Javaslom a napirendet meghívó szerint 

elfogadásra. Kérem, hogy aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4  tagja 4 igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

I. NAPIRENDI PONT 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGTÁRGYALÁSA, 

JAVASLATTÉTEL 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirendi pontunk Petőfibánya Községi Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Megkaptátok a szöveges részt és a mellékleteket is. Van-e 

valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 

 

Juhász Péter, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.   

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki az előterjesztés 14. oldalán lévő javaslattal egyetért, kérem nyújtsa fel a kezét. 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

113/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 12. oldalon van a költségvetési rendelet módosítása. Kérem tegye fel a kezét, aki a rendelet 

elfogadásával egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

4/2016. (II.11.) 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 

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.11.) 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 – 2016. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 426.113 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 426.113 ezer forintban állapítja meg.” 
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(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: 242.355 

eFt, ebből: 

 

a) személyi juttatások:                     105.658 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:    26.400 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                76.400 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:          23.306 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:     10.591 eFt.” 

  

 

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

   

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 39.174 eFt.” 

 

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

 

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

a) a beruházások előirányzata: 33.620 eFt, 

b) a felújítások előirányzata: 5.554 eFt.” 

 

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

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

összege: 15.396 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 58.638 eFt.” 

 

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

 

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

b) céltartalék 27.444 eFt.” 

 

(8) A R. 10. § (2) bekezdését követően a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  

 

„10. § (3) Az óvoda intézmény 10. melléklet óvodapedagógus sora 7 főről 8 főre módosul. 

Ennek megfelelően az óvoda létszám összesen sora 19 főről 20 főre módosul.” 

 

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. 
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(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 2016.12.02-án lép hatályba és 2016.12.03-án hatályon kívül kerül. 

 

K.m.f. 

 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

II. NAPIRENDI PONT 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKATERVÉNEK KIALAKÍTÁSA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 15. oldalán van a javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére. Jegyző 

úrnak átadom a szót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A zárszámadás időpontjának változása miatt májusra került a 2016. év gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató megtárgyalása. Eddigi tapasztalatok miatt későbbre terveztem, júniusra a 

polgárőrség és rendőrség beszámolóját, a többi támogatott szervezet áprilisban tart beszámolót, 

a PKTK pedig májusban. A tavalyi tapasztalatok alapján pedig szeptember 13-án lenne az 

óvoda és iskola beszámolója, tájékoztatója. Ennyi változás van a korábbi évekhez képest.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a 

kezét, aki egyetért a Képviselő-testület 2017. évi munkatervével. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

114/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a 2017. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

 

III. NAPIRENDI PONT 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, RENDELTMÓDOSÍTÁSOK, EGYEBEK 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 17. oldalon a közmeghallgatás időpontjára tett javaslat található. Kérem, hogy aki egyetért a 

november 22-i időponttal, tegye fel a kezét.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

115/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

polgármester javaslatát a közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan és a 

következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben a 

közmeghallgatást 2017. november 22-én 17.00 órakor tartja a Művelődési 

Ház dísztermében. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról tájékoztassa a lakosságot. 

 

/Tomecz László, képviselő megérkezett./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 18. oldalon a belső ellenőrzés munkaterve látható a következő évre vonatkozóan. A 

leltározást és az iparűzési adóbevallásokat szeretnénk leellenőriztetni. Van valakinek esetleg 

más javaslata? Amennyiben nincs, kérem tegye fel a kezét, aki egyetért az önkormányzat 2017. 

évi belső ellenőrzési ütemtervével.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

116/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 21. oldalán a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatóját olvashatjuk a helyi 

adók maximális mértékéről. A Pénzügyi Bizottság nem javasolta, hogy változtassunk a helyi 

adókon. Van-e valakinek kérdése a helyi adókkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem 

vegyük tudomásul a tájékoztatót. 

 

A 22. oldalon egy rendelet-tervezetet láthatunk az átmeneti gazdálkodásról, melynek lényege, 

hogy amíg a költségvetés el nem készül, addig is az átmeneti gazdálkodás szabályait alkalmazva 
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működnünk kell. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért 

ezzel a javaslattal.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

18/2016.(XII.1.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2017. évi szabályairól 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető 

bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen 

rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.  

  

3. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít, kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatban másként 

dönt. 

 

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 

2016. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2016. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó 

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2016. évi eredeti előirányzat alapján 

időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-

ed része.  

 

4. § 

 

(1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó 

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  
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(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2016. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2016. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2016. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege 

képezi. 

 

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás 

csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési 

kiadások finanszírozásához használható fel.  

 

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben 

rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét 

veszélyeztető esetekben eltérhet. 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és a 2017. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2017. március 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

           Juhászné Barkóczy Éva                                                     Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 24. oldalon az orvosi körzetek rendeletére vonatkozóan érkezett törvényességi felhívás 

olvasható.  

 

/ Dr. Csillag Imre képviselő megérkezett./ 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az orvosi körzeteket megállapító rendeletünkből kimaradt a védőnői körzet, a gyermekorvosi 

és iskolaegészségügyi körzet, valamint kérték, hogy név szerint ne nevezzük meg az orvosokat. 

Változott a jogszabály, és a NEFI-től meg kellett kérni, hogy az általunk megállapított körzetek 

megfelelnek-e a körzetek szerinti felosztásnak.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Az igaz, hogy január 1-től megváltozik majd az ügyelet telefonszáma? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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Kaptunk hivatalos értesítést, a Hírlevélben közöljük majd a lakossággal a tudnivalókat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki az előterjesztés 27. oldalán lévő egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

szóló rendelet-tervezettel egyetért, kérem tegye fel a kezét. 

 

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

következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2016.(XII.01.) rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 5. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi ellátásról, 

b) a házi gyermekorvosi ellátásról, 

c) a fogorvosi alapellátásról, 

d) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

e) a védőnői ellátásról, 

f) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

2. § 
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya község 

közigazgatási területén 1 háziorvosi alapellátási körzetet alakít ki, a település 

közigazgatási területe 1 háziorvosi körzet. 

 

(2) A háziorvosi orvosi rendelő helye: Orvosi Rendelő, 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 

8. 

 

3. § 

 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya község 

közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi alapellátási körzetet alakít ki, amelyben 

Petőfibánya község és Apc község alkot együtt 1 házi gyermekorvosi körzetet. 

 

(2) A házi gyermekorvosi rendelő helye: Házi Gyermekorvosi Rendelő, 3023 Petőfibánya, 

Akácfa utca 1/A. 

 

4. § 
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(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya község 

közigazgatási területén 1 fogorvosi körzetet alakít ki, a település közigazgatási területe 

1 fogorvosi körzet. 

 

(2) A fogorvosi rendelő helye: Fogorvosi Rendelő, 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 8. 

 

5. § 
 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Petőfibánya Községi Önkormányzat 

központi ügyeleti szolgálat formájában biztosítja Hatvan Városban, amely ügyelet 

területi ellátási kötelezettséggel működik. 

 

6. § 

 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya község 

közigazgatási területén 1 védőnői ellátási körzetet alakít ki, a település közigazgatási 

területe 1 védőnői körzet. 

 

(2) A védőnői tanácsadás helye: Védőnői Szolgálat, 3023 Petőfibánya, Akácfa utca 1.  

 

7. § 
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi ellátást 

a házi gyermekorvosi és a védőnői ellátás keretén belül biztosítja. 

 

8. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) A rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszíti Petőfibánya község orvosi 

körzeteinek megállapításáról szóló 8/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet. 

 

 
K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                Dr. Gyirán Viktor  

      Polgármester                        Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 29. oldalon egy rendelet hatályon kívül helyezése olvasható. Arról van szó, hogy amennyiben 

az általunk kiadott helyi újságban hirdetésért kérünk pénzt, abból adóznunk kell. Évente egy-

két alkalommal hirdetnek csak a mi újságunkban, ezért nem érdemes nekünk a NAV-hoz 

bejelentkezni. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem tegye fel 

a kezét, aki a 29. oldalon lévő rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért. 

 

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

következő rendeletet hozta: 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat 

20/2016. (XII.01.) rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 13. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezése nem érinti ezen önkormányzat rendeletek alapján e rendelet hatályba lépése 

előtt keletkezett, megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat által kiadott 

időközi lapban történő hirdetés ár- és díjtételeinek meghatározásáról szóló 25/2010. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet.  

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                   Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                           Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 30. oldalon van az Ifjúság 5. sz. társasház kérelme. Kérem a véleményeket, hozzászólásokat.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Nagyon jó, hogy ezt megcsinálják, saját komfortjukat emelik, de nagyon sok társasház van a 

településen. Azt gondolom, hogy amennyiben mi ehhez anyagilag hozzájárulunk, az precedenst 

teremt, illetve akkor akár magánházak is jöhetnének anyagi támogatásért. Járuljunk hozzá, 

engedjük meg, de anyagilag ne támogassuk őket. Ha egy jól gazdálkodó társasháznak adunk, 

akkor a rosszul gazdálkodó társasházak is joggal kérnek majd.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

A lépcső az önkormányzat területén van, vagy a társasházé? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A társasházé.  

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja az Ifjúság 5.sz. alatti társasház kérelmét./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy erkölcsileg igen, de anyagilag ne támogassuk 

az Ifjúság út 5. sz. alatt lévő társasház területén lévő munkálatokat. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

117/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Ifjúság 5. számú 

társasház közös képviselője által beadott kérelmet.  

A Képviselő-testület helyesli a társasház által tervezett beruházást, azt erkölcsileg 

támogatja, viszont anyagi támogatást részére sajnálatos módon nyújtani nem áll 

módjában.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

44. oldalon a Mini Manó Óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez beadott pályázathoz 

kapcsolódóan láthatjuk az előterjesztést. Még nem tudjuk, hogy a pályázatunk nyert-e, de hozzá 

kell fognunk a tervezéshez, hogy amennyiben nyerünk, minél hamarabb el tudjuk kezdeni a 

munkálatokat. Három cégtől kérnénk ajánlatot.  Kérem tegye fel a kezét, aki a 44. oldalon 

található TOP1.4.1-15-HE1-2016-00022 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges 

tervező kiválasztásáról szóló határozati javaslattal egyetért.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

118/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Petőfibányai Mini Manó 

Egységes Óvoda-Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” projekt 

megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátása tárgyú ajánlati 

felhívásokat küld ki az erre szakosodott vállalkozások részére. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 45. oldalán folyószámla hitelkeretre vonatkozó határozati javaslat olvasható. 

Ennek lényege az, hogy ha likviditási problémáink keletkeznének, akkor tudjunk hová nyúlni, 

ez egyfajta biztosíték az Önkormányzat számára. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a határozatot 10 mFt-tal. Van valakinek kérdése, véleménye?  

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

egyetért az előterjesztés 45. oldalán található 2017. évre vonatkozó 10 mFt folyószámla 

hitelkeretre vonatkozó határozati javaslattal.  

 

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

következő határozatot hozta: 
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119/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a napi likviditást biztosító 2017. évre vonatkozó 

folyószámla hitelkeretre vonatkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy folyószámla 

hitelkeret-szerződést köt a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 2017. évre. 

A Képviselő-testület a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 2017. évre kötött 

folyószámla hitelkeret-szerződéshez a 10.000.000 Ft likvidhitel mögé 28.000.000 Ft 

keretösszeg erejéig az Önkormányzat az alábbi 4 db ingatlanát ajánlja fel: Ingatlanok 

helyrajzi száma: 276/A/2; 276/A/13; 309/3; 310/A/1 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hatvan és Vidéke 

Takarékszövetkezettel kösse meg a folyószámla hitelkeretre vonatkozó megállapodást. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 46. oldaltól Ecséd Község településrendezési tervét olvashatjuk. Ecséd a szomszédunk, ezért 

kell a jóváhagyásunk. Van valakinek ellenvetése a tervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

kérem tegye fel a kezét, aki az 59. oldalon található, Ecséd Község településrendezési tervével 

kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

120/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Ecséd Község 

településrendezési eszközei módosításának előzetes véleményeztetése és környezeti 

értékelés szükségességének megítélése tárgyban megküldött dokumentációját. 

Ecséd Község településrendezési eszközei módosításának előzetes véleményeztetése és 

környezeti értékelés szükségességének megítélésével kapcsolatban Petőfibánya 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifogást nem emel, véleménye szerint nem 

várható olyan jelentős környezeti hatás, amely miatt szükséges lenne környezeti 

értékelés készíttetésére. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési eljárás 

további szakaszaiban részt kíván venni, kér véleményezési dokumentációt. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Ecséd Község Önkormányzatát 

értesítse. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 60. oldalon Guzsal Dávid kérelme található, mely a közmeghallgatáson is elhangzott. A 

Pénzügyi Bizottság is tárgyalta hétfőn, és arra jutott, hogy a rendőrség felé írjunk egy levelet, 

hogy adjanak szakmai tanácsot a kialakult helyzettel kapcsolatban.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Arra is kérni kell a rendőrséget, hogy a traffipax mérési pontját áttegyék, illetve helyezzünk ki 

radar kontroll táblát. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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Ezzel az a gond, a rendőrségnél az a szabály, hogy nem traffizhatják a települési határt. Endrétől 

kaptam azt a felvilágosítást, hogy úgy nem készíthetnek fotót, hogy rajta legyen a 

településtábla, mert a képen a beérkező autós joggal hivatkozhat arra, hogy ő még a településen 

kívül volt, ahol nagyobb sebességgel is haladhat. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja Guzsal Dávid kérelmét./ 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ugyanez vonatkozik az alagútra is, a gyorshajtók megkeserítik az arra lakók életét. Guzsal 

Dáviddal egyetértek az Apci úttal kapcsolatban. Támogatom, hogy kérdezzük meg a 

rendőröket, hogy ilyenkor mit lehet tenni. A közmeghallgatáson Bozónénak is valóban igaza 

volt, az Akácfa úton a gyalogosok nem látják be az utat az ott parkoló autók miatt.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Én azt gondolom, hogy az Akácfa útra egy gyalogátkelőt lehetne festetni.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Sőt, a piac lépcsőjének a folytatásában a Tárna úton is lehetne zebrát felfesteni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 2017-es költségvetésbe ezt bele kell tervezni.  

 

Tomecz László, képviselő 

Most van a településrendezési terv felülvizsgálata, érdemes átgondolni a lakó-pihenő övezetet. 

Így a sebességmérésnek személyi, jogszabályi akadálya van.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Arra viszont felhívom a figyelmet, hogy lakó-pihenő övezetben 20 km/h a maximum haladási 

sebesség! 

 

Juhász Péter, képviselő 

Akkor nem az Apci útra, hanem a Fenyőfa utcára kellene a lakó-pihenő övezetet kiterjeszteni, 

nehogy a forgalom átterelődjön a szomszédos utcákra.  

 

/A Képviselő-testület megvitatja a lakó-pihenő övezet lehetőségét./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Rendőrkapitányságtól az Apci úton lévő helyzet megoldására kérünk javaslatot. Van még 

további kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, folytatnám. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 66. oldalon a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló. Van-e kérdés? 

Amennyiben nincs, akkor kérem a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadni.  

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a beszámolót számozás nélküli 

határozattal elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 69. oldalon lévő tájékoztatás a jogszabályi változásokról. Ezzel kapcsolatosan 

van-e kérdése valakinek a jegyző úr felé? Ha nincs, kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 
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Az ASP-ről korábban beszéltünk, a továbbképzések folyamatban vannak. Úgy gondoljuk, hogy 

az adatok migrálását házon belül is el tudjuk végezni, ezért amennyiben úgy látja a Képviselő-

testület, a 102/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozatot vissza kellene vonni.  

Az ASP-vel kapcsolatban van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem nyújtsa fel a kezét, 

aki úgy gondolja, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat, az önkormányzati 

szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja feladatra bruttó 1.320.000Ft, illetve a 

tesztelés, élesítés feladatban nyújtott segítségért bruttó 120.000 Ft  összegben  ne az E-

Szoftverfejlesztő Kft.-ét (4964 Fülesd, Fő utca 25.) bízza meg. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

121/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 102/2016.(IX.27.) 

határozatát. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Településrendezéssel kapcsolatban elkészült a megalapozó vizsgálat. Leírták, hogy a település 

jövőképe hogyan alakul, milyen várható javulás következik be 10-20 év múlva. Kisvárosias 

település vagyunk, a gazdasági fejlődés fontos lenne. Negatívum, hogy a lakosságot kellene 

egy kicsit aktivizálni, nagyobb hangsúlyt fektetni az összejövetelekre. Lehetőséget látnak a 

turisztikában, erre kellene kihegyezni a településfejlesztést. Megfogalmazták, milyen kulturális 

értékeink vannak, pl.: bányászmúlt. Úgy érezték, hogy a helyi vállalkozásokkal jó a kapcsolat. 

Célként fogalmazták meg a településkép védelmét, építészeti értékvédelmet, szolgáltatások 

körének bővítését.  

 

/Juhászné Barkóczy Éva, polgármester felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

településfejlesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

122/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy a településfejlesztési dokumentumok megalapozó vizsgálata – az 

önkormányzati észrevételek javítását követően - megfelel a tervezés alapjának. 

2. úgy dönt, hogy Petőfibánya településfejlesztési koncepciójának jövőképét és a 

kiválasztott fejlesztési irányokat elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület írt egy kérelmet, melyben kérte, hogy az 

Egyesület számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határidejét módosítsuk 2017. 

december 31-re. Azt gondolom, hogy kaptunk az egyesülettől annyi támogatást, hogy ennek a 

kérésüknek eleget tegyünk. Van ezellen valakinek ellenvetése? Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a tagi kölcsön 

visszafizetésének határidejét módosítsuk 2017. december 31-re.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

123/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvaság 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelmét, és úgy döntött, hogy az Egyesület 

számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Minden évben meg van állapítva a polgármester tiszteletdíja. Én a megállapított bruttó 224.300 

Ft/hó összeg helyett havonta mindössze bruttó 200.000 forint tiszteletdíjat szeretnék felvenni 

2017.01.01–től kezdődően 2017.12.31-ig bezárólag. Kérem a Képviselő-testület 

hozzájárulását. 

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

következő határozatot hozta: 

 

124/2016. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Juhászné 

Barkóczy Éva polgármester nyilatkozatát, melyben az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján 

a társadalmi megbízatású polgármester illetménye meghatározott részéről lemondott és 

azt tudomásul veszi. 

Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a kérelemben foglaltak alapján a polgármester számára 

megállapított bruttó 224.300 Ft/hó összeg helyett havonta mindössze bruttó 200.000 

forint tiszteletdíj számfejtéséről intézkedjen 2017.01.01–től kezdődően 2017.12.31-ig 

bezárólag. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm szépen. Vélemény, hozzászólás? Mivel nincs senkinek több kérdése, bejelentése, az 

ülést bezárom.  

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

   Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


