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 I. napirend 

 

Tájékoztató az Önkormányzat 2010-2014. évi 

munkájáról 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt, aki a mai délutánját arra szánta, hogy 

meghallgassa, hogy 2010. október 4-től napjainkig Petőfibánya életében milyen 

történések voltak. 

Két hét és letelik a ciklusidő, hihetetlen számomra, hiszen olyan, mintha most 

esküdtünk volna fel a Képviselő-testület tagjaival közösen azért, hogy községünket a 

legjobb tudásunk szerint fejlesszük, intézményeit üzemeltessük, állampolgárainknak 

élhető települést teremtsünk, hogy az életüket komfortossá tegyük. 
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Az elmúlt 4 év alatt annyi minden történt, annyi változás volt, úgy az országban, mint 

az önkormányzatiság területén, hogy a ránk rótt feladatok miatt szinte levegőt sem 

tudunk venni. Ez a tény igen nagy sebességet igényelt a Képviselő-testülettől, az 

önkormányzattól, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozóitól is. Az évi 

kötelező 6 testületi ülés helyett 2011. évben 21, 2012. évben 22, 2013. évben 21, 2014-

ben 10 testületi ülést tartottunk. Már csak egy ülés vár ránk, az pedig egy záró ünnepi 

találkozó lesz, ahol megköszönöm a Képviselő-testület tagjainak a 4 év munkáját, és 

elbúcsúzunk egymástól. Ha a 2010. évi 6 ülést is beszámítjuk összesen 80-szor 

üléseztünk. Hogy melyik képviselő, milyen aktív volt a 4 év alatt, az is mutatja, hogy az 

üléseken ki hányszor nem jelent meg.  

Senkit nem megsértve…… 

/Ismerteti, hogy ki mennyi ülésen nem vett részt./ 

A 2010. évben a Képviselő-testület megalkotta ciklusprogramját, amely tartalmazza 

azokat a célokat, amelyek megoldásra vártak, vagy várnak a településen.  Ez a program 

nagyon sok mindent felsorolt, nevezhetjük egy kívánságlistának is, mert ki ne kívánná, 

hogy Petőfibánya olyan település legyen, ahol szívesen élnek az emberek. Nyilván a 

Képviselő-testületnek ezek közül a célok közül ki kellett és kell választani azokat, 

amelyek halaszthatatlanok, illetve fontossági sorrendet kell felállítani. A célok 

megvalósítására az is hatással van, hogy mikor mire lehet pályázni, mert csak 

pályázatok elnyerése révén tudunk fejleszteni. Nyilván a pályázatokhoz az önerőt saját 

forrásból kell előteremteni.  

A ciklusprogramban elhatározott célok közül nagyon sok megvalósult, és menetközben 

az élet adta szituációk miatt olyan fejlesztések is történtek, amelyeket a ciklusprogram 

nem tartalmazott. Sajnos vannak olyan megvalósítatlan álmok is, amiket a legjobb 

akaratunk ellenére sem tudtunk kivitelezni, mert vagy nem volt rá kiírva pályázati pénz, 

vagy nem nyertünk a beadott pályázaton. Azt kijelenthetem, hogy amire lehetőséget 

láttunk, azt teljes erőnkkel igyekeztünk megteremteni, és elmondhatom, hogy a 

Képviselő-testület tagjai szinte egy emberként álltak az ügy mellé. 

2013. január 1-től teljesen új alapokra helyezték az önkormányzatok működését, ami 

nagy fejtörést és sok munkát okozott nekünk. 

Mint tudják, 2013. január 1-jével megalakultak a járások. A legnagyobb kihívást a 

Járási Hivatal létrejötte jelentette a tavalyi évben, amelyet hosszú hónapok előkészítő 

munkálatai előztek meg. Két ügyintézőt adtunk át a járásnak, Simonkovics Istvánnét és 

Kis Gyulánét.  

 

Röviden összefoglalnám, hogy mi történt 2010 és 2013 években, mert e témákat az aktuális 

közmeghallgatásokon már részletesen megvitattuk. 

 

2010. év 

 A ciklus elején minden képviselő net-bookot kapott saját használatra azért, hogy ne 

kelljen papíron kiküldeni a testületi előterjesztéseket. Ezzel az elmúlt négy év alatt igen 

sokat spóroltunk a papíron és a fénymásolási költségeken, nem beszélve arról, hogy 

igen sok munkaidőt is megtakarítottunk. Egy-egy testületi előterjesztés bizony több száz 

oldalból is állhat, képzeljék el ezt kinyomtatni 9 példányban, az mennyi papír, energia, 

fénymásolási költség, a munkatárs munkaideje, még ki is kellene hordani, stb. 
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 A választások után vállalkozói fórumot tartottunk, ez sajnos a következő években 

érdektelenség miatt elmaradt. Hagyományt szerettünk volna teremteni, nem rajtunk 

múlt. 

 2011. január 1-től a helyi adók közül a telekadót eltöröltük, az építményadót 60%-kal 

csökkentettük, és az iparűzési adót 0,4%-kal megemeltük. 

 2010. december hónapban TIOP pályázaton elnyert támogatásból az általános iskolában 

6 osztály interaktív táblát kapott, valamint 11 db számítógéppel is gyarapodott a 

számítástechnika terem, ezáltal a régi, az elavult számítógépeket lecseréltük. 

 

2011. év 

 „Mi újság Petőfibányán?” címmel újságot jelentettünk meg, ami kb. negyedévenként 

van a postaládájukba. Az újságot a képviselők eleinte saját területükön vitték Önöknek 

házhoz, egy idő óta ezt meg tudjuk oldani a közcélú, illetve az önkéntes diák 

munkásokkal. 

 A Képviselő-testület Díszpolgári címet alakított. A címet azok a Petőfibányán élő 

állampolgárok kaphatják meg, akik életükkel, munkájukkal példaképül szolgálnak 

minden itt élőnek. A mai napig 6 ember nyerte el e kiváltságot. Posztumusz díszpolgár 

lett 2011-ben Fekete László volt polgármestere úr, 2012-ben Ursitz József 

bányamérnök, 2014-ben Szabó Gábor, aki több cikluson keresztül volt képviselő. Az 

aktív díszpolgári címet 2011-ben Jónás János volt alpolgármester úr, 2012-ben dr. 

Hajszán Éva háziorvos, 2014-ben Juhász László ökölvívó nyerte el. 

 A könyvtár nyilvános könyvtárból mozgókönyvtárrá alakult át 2011. április 1-től, ami 

azt jelenti, hogy negyedévenként a megyei könyvtártól 100 db könyvet hoznak, és ezt 

folyamatosan cserélik. Ez nagyon jó dolog, hiszen saját magunk nem tudnánk ilyen 

választékot nyújtani olvasóinknak, e mellett folyóiratokat is kapunk, amit az olvasók 

szívesen lapoznak. Folyamatosan frissül az állomány. 

 Az ÉMOP pályázati kiírásában megnyert óvoda bővítés pályázatát visszaadtuk, mivel a 

megvalósíthatósági tervek, amik szerint a pályázatot elbírálták, az akkor érvényes 

szakhatósági előírásoknak sajnos már nem feleltek meg, ezért - amennyiben 

megvalósítottuk volna a beruházást - nem kaptunk volna szakhatósági engedélyeket a 

működésre, átdolgozni meg nem lehetett, mert az már nem az elfogadott pályázatnak 

megfelelő tartalom lett volna. 

 2011. március 16-án vásároltunk egy GAZ haszongépjárművet 6.237.500 Ft-ért, mely 

összeget részletekben 2014.03.05-ig ki is fizettük. Nagyon kellett már a település 

üzemeltetése szempontjából ez az autó, teljes mértékben kiszolgálja a karbantartó 

brigádot, és a felső oviba az ételszállítást is ezzel oldjuk meg.  

 A Fenyőfa úti lakók gondját igyekeztünk megoldani azzal, hogy a Fenyőfa utat 

egyirányosítottuk. A közúti táblák kihelyezése 149 eFt-ba került, és ez csak 

anyagköltség, mivel a táblákat a karbantartó brigád helyezte ki. A körzeti megbízott 

szerint jelentősen csökkent a gépkocsi forgalom az úton. 

 A Vízmű épületén közel 1 millió Ft összegű felújítást végeztünk oly módon, hogy csak 

az anyagokat vásároltuk meg, és a karbantartó brigád végezte el a felújítást, kivéve a 

rámpát, mert az Molnár Tamás vállalkozóval építettük meg. Az épületet a karbantartó 

brigád használja, ott parkol a GAZ, ott tároljuk télire a homokot stb. 
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 KEOP pályázat keretében az iskola energetikai felújítását valósítottuk meg 86.039 eFt 

összegben 2011. szeptember 30-i befejezéssel. Viszont a pályázati összeget csak 2013. 

február 22-én kaptuk meg. 

  Az energetikai felújítás után az iskolában teljesen ki kellett cserélni a vízvezeték 

rendszert, mivel a régi vezetékek már olyan porózus állapotban voltak, hogy nem 

lehetett felújítani, illetve sokkal többe került volna, mint új vezetékrendszert kiépíteni. 

A Vízmű szakembereivel egyeztetve az a megoldás született, hogy új vezetéket kell 

kiépíteni, amit a karbantartó brigád végzett el közcélú dolgozók bevonásával, ez 

belekerült az önkormányzatnak 157 eFt-ba. 

 XEROX fénymásoló gépet vásároltunk 369 eFt összegben a hivatal részére, mivel a régi 

fénymásoló karbantartását euró alapon számlázták, valamint az sem volt mindegy, hogy 

milyen papírt teszünk bele, ami szintén igen megdrágította az egyébként amúgy is 

költséges használatot. Gondoljunk bele, hogy az euro árfolyam most milyen magas. 

 Nyári gyermekétkeztetésre 453 eFt-ot nyertünk és 250 eFt-ot fizettünk saját erőből, 

melynek köszönhetően 42 gyermek 45 napon keresztül kapott ebédet. Az óvoda és 

iskola pedagógusok, valamint a PKTK látta el a gyermekfelügyeletet. Köszönet érte. 

2012. év 

 A gyermekorvosi rendelőbe vásároltunk új gázkazánt 220 eFt-ért. 

 Fűkaszát vettünk 136 eFt-ért, ezt a Munkaügyi Központ megtérítette a közcélúak 

foglalkoztatása miatt. 

 298 eFt összegben faszerkezetű pihenőt készítettünk, melynek forrása a Kopasz-

hegyaljai Vigadalom rendezvény keretein belüli pályázati forrás tett lehetővé.  Sajnos 

folyamatosan rongálják a pihenőt, nem győzi a karbantartó brigád javítani. 

  Pályázati kereteken belül vettünk egy net-bookot, 156 eFt-ért. 

 Az oviba 584 eFt értékű dagasztógépet vásároltunk. 

 Körbekerítettük az iskolát, 600 eFt-ba került az anyag, a munkát a karbantartó brigád 

végezte. 

 Pályázati pénzből sikerült egy Petőfibányáról szóló könyvet kiadni. 554 eFt-ot nyertünk 

rá. 

 Megrendeztük az I. Kopasz-hegyaljai Vigadalmat, amire 2 mFt-ot nyertünk MVH-s 

pályázati forrásból.  

 A Sportcentrumban az öltözők, fürdők és a volt vendéglátó egység felújítására, 

fűtéskorszerűsítésére, és a villamoshálózat korszerűsítésre került sor szintén MVH-s 

pályázati pénzből. Erre 14.514 eFt-ot nyertünk, 3.919 eFt volt az önerő. 

 2012 évben is pályáztunk nyári gyermekétkeztetésre, 633.600 Ft-ot nyertünk, és így 32 

fő rászorult a nyári szünetben 45 napon keresztül minden nap főtt ételt evett. 

 Lecseréltük az alagút világítását. A régi elavult lámpatestek helyére 2012. július-

augusztus hónapban 16 db 10 W-os LED reflektort szereltettünk fel. Ennek már érezzük 

a hatását, mivel 173 eFt-ba kerül, és már idén 180 eFt visszatérítést kaptunk, vagyis az 

ára már megtérült, és az áramdíjunk is 1/10-ed része a korábbiaknak. 

 A Művelődési házban kazáncsere történt 2.312 eFt összegben. Ugyanis nagyon sok 

alapdíjat fizettünk, mivel nagy kapacitású gázóra volt felszerelve, így havi 70 eFt + 
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ÁFA volt csak az alapdíja. A felújítás után évi 12.000 Ft + ÁFA az alapdíj, ami azt 

jelenti, hogy mintegy 800 eFt-ot takarítunk meg éves szinten. 

2013. év 

 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása céljából Petőfibánya Község 

belterületén a bűnelkövetés színhelyéül szolgáló közterületekre és a forgalmasabb, 

rongálásnak kitett területekre térfelügyeleti rendszert építtettünk ki közel 5 mFt értékben, 

melyet saját erőből finanszíroztunk. 

 

 Felújítottuk a ravatalozót, ami már nagyon aktuális volt. Úgy hiszem, hogy ez a beruházás 

kellett már Petőfibányának. A tervezőtől a kivitelezőig mindenki első osztályú munkát 

végzett. A község lakói és a szeretteikhez idelátogató nem Petőfibányán élő emberek 

megköszönték azt, hogy hosszú évtizedek elteltével méltó környezetben búcsúzhassanak, 

illetve látogathatják hozzátartozóikat. A ravatalozó felújításakor kiderült, hogy a 

Petőfibánya szélétől a víz nem jut el a régi vezetéken keresztül a ravatalozóig. Mivel nincs 

semmi rajz, műszaki dokumentum arra vonatkozóan, hogy merre volt építve vezeték, így 

heteken keresztül kerestük a nyomvonalat. Az itt élő emberek emlékezetére hagyatkozva 

sikerült megoldani a problémát. Új csővezetékeket kellett a település és a ravatalozó közötti 

szakasz több felénél lefektetni, melyet saját erőből fizettünk és 331.000 Ft-ba került. 

 Új útburkolattal láttuk el a Hegyalja-Fazekas-Szabadság utcákat, a végét sárrázóval, 

amelyekért 13.778 eFt-ot fizettünk ki. Megjegyzem, hogy Fekete László Polgármester úr 

idejében 42 milliós Ft-os árajánlatot kaptak, mi ezt 2013-ban 13,8 millió Ft-ból meg tudtuk 

oldani, amit szintén önerőből finanszíroztunk. 

 a Művelődési Ház előtti terméskő lépcsőjének javítása 470 eFt összegben. 

 Gázzsámolyt vásároltunk az oviba 108 eFt-ért. 

 Szolgálati lakás felújítás az iskolában 475 eFt-ért. Már nagyos romos állapotban volt. 

 szoc. program, és 2 db számítógép a Hivatalba 858 eFt-ért. Még 1 gép vár cserére. 

 

 

…és most térjünk rá az idei 2014. évre! 

 

2014. évben is új feladattal kellett megküzdenünk, ugyanis a költségvetést ez eddigi évektől 

eltérően teljesen új szemszögből kellett megalkotnia a Képviselő-testületnek. 

 

Az éves költségvetési főszámunk év elején 297.682 eFt volt, ami az I. félév végére 335.553 

eFt-ra módosult. 

 

Bevételek 

 

A bevételeit az önkormányzatnak 3 nagy csoportba oszthatjuk: 
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 Egyrészt működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről kapott 

bevételek, amiket havonta rendszeresen, illetve utólagos igénylés szerint kapjuk, ezek 

az állami támogatások, régi nevén normatívák. 

 A másik csoportba tartoznak a közhatalmi bevételek, ezek tulajdonképpen az 

adóbevételek. 

 Harmadik csoportba tartoznak a működési bevételek (étkezési térítési díjak, 

kamatbevételek, áfa, sírhely stb.). 

A működési és felhalmozási támogatások időarányosan alakultak, viszont a közhatalmi 

bevételekről is elmondható, hogy már teljesítettük az idei tervet. Itt csak az a baj, hogy már a 

tervezéskor tudtuk, hogy az adóbevételeink csak 30 millió Ft körüli nagyságrendben 

tervezhetők. Ha megnézzük, hogy 2010-ben 75 millió Ft adóbevételre tettünk szert, és most 

csak 30 millió Ft a reális… 

 

A gépjármű adó 100 %-a 2012. dec 31-ig itt maradt az önkormányzatnál, 2013. év januárjától 

már ennek az adónak csak a 40 %-a marad itt, a 60 %-át be kell fizetnünk a költségvetésbe. 

Kintlévőségek  

 

Olyan sok a kintlévőségünk, aminek nagy részével igazán nem tudunk mit kezdeni, mivel a 

cégek felszámolás alatt állnak. Az a baj, hogy az is pénzbe kerül az önkormányzatnak, és nem 

is kevésbe, ha jelzálogot jegyeztet be, vagy felszámolást indít. Csakhogy a felszámolási és 

végelszámolási folyamatok éveket vesznek igénybe, és amennyiben van az adósnak bank, 

NAV, felé tartozása, akkor azoknak jut a felszámolás eredményéből, az önkormányzat az 

utolsó helyen áll, és már neki nem tud fizetni a felszámoló.  

 

Az összes kintlévőségünk 131 mFt. Ez az összeg az önkormányzat éves költségvetésének kb. 

50 %-a, lefordítva magyarra 6 havi kiadásunkat fedezné, ha itt lenne ez a pénz. Ha hozzáadjuk 

az előbb említett adóbevétel kiesést, láthatjuk, hogy milyen nagyságrendű az adóhiányunk. Ha 

ezt a pénzt csak lekötnénk, még a jelenlegi alacsony kamatok mellett is lenne egy kis plusz 

bevétel. 

 

2010-ben a vállalkozókkal történt egyeztetés után jelentős adóváltozásokról döntöttünk, aminek 

akkor a vállalkozók nagyon örültek, ennek ellenére az adóbefizetési morál nem javult. Ez 

sajnos teljesen felborítja gazdálkodásunkat, ugyanis tessék elképzelni, hogy ezekből a 

bevételekből tudja fedezni az önkormányzat azokat a kiadásait, amit az állam nem fedez le.  

 

Az elmúlt 3 évben a vállalkozók nem nagyon fizettek, bár az idén már javult a fizetési morál.  

 

Petőfibányán eddig még nem volt kivetve lakossági adó, a képviselő-testületi üléseken ez nem 

jött szóba. A Kistérségben – ahová tartozunk – minden településen a lakosok hosszú évek óta 

kommunális adót fizetnek az önkormányzatnak, ezzel is hozzájárulva az önkormányzat 

feladatellátásához. A Képviselő-testület most sem kíván lakossági adót kivetni, nem szeretnénk 

megterhelni a lakosságot még ezzel is, viszont így nagyon takarékosan kell gazdálkodnunk. 

 

Kiadásaink közül a I-III. n.évben: 

 beruházásra, felújításra 9,3 mFt teljesült I-III. n.évben. 

 támogatásokra 10 mFt-ot (kistérség, alapítvány, sport, társadalmi szervezetek) 
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 személyi és dologi kiadásokra 117 mFt-ot (2012. év 129 mFt) 

 segélyekre 7,7 mFt-ot költöttünk (egyezik az előző évvel) 

 

 A térfigyelő kamerarendszert 2 kamerával bővítettük, egy a temetőbe, egy a játszótér 

rózsai úti sarkába került. Visszatartó ereje van, ugyanis a rendőrségi statisztika szerint 

40 %-kal esett vissza a bűncselekmények száma a községben. Összesen 12 kamera 

figyeli a települést. 

 A felújított ravatalozóhoz kapcsolódik, hogy az idén sikerült a temető belső útjának a 

kiépítése is, így már nem kell sárban járni az odalátogatóknak. Kicseréltük a temető 

kerítését, teljesen körbekerítettük. A temető most rendezett. 

 Megváltozott az államháztartás számviteli rendszere, január 1-től már nem 

használhatjuk a régi Tatigazd könyvelési rendszert. Teljesen új programot kellett 

vásárolni. Az a program felöli az egész gazdálkodás folyamatát a pénztártól a 

beszámoló készítésig.  

 Fűkaszát vásároltunk 1.039 eFt értékben.  

 Számítógépet és monitort vásároltunk a Polgármesteri Hivatalba. 

 Az óvoda konyhája új gázsütőt kapott, a régi már használhatatlan volt. 

 A nyári szünetben az iskolában megtörtént a villamoshálózat felújítása, ami már nagyon 

aktuális volt. 

 12 db ÉMÁSZ trafóhoz mérőóra szekrényeket szereltettünk fel, folyamatban van a 

mérőórák beszerelése, ezáltal már a tényleges fogyasztást fogjuk fizetni a 

közvilágításra. Ha az órák fel lesznek szerelve, akkor már a karbantartást illetően nem 

kell az ÉMÁSZ-hoz ragaszkodnunk. Meg tudjuk versenyeztetni ezt a munkát. Most 

átalányt fizetünk.  

 Felújításra kerültek a Művelődési ház vizes blokkjai, a színházteremben a parkettát 

felcsiszoltattuk és lakkoztattuk. Megvalósult a színházterem fűtése is. Jelenleg folyik a 

lámpatestek cseréje. Az elavult lámpatesteket led-es lámpákra cseréljük, ami sokkal 

nagyobb fényt ad és mindössze a tizedét fogyasztja. 

 A könyvtár új számítógépet kap.  

 A nyugdíjas klubba új asztalokat, székeket vásároltunk. 

 

Közfoglalkoztatás 

Ezt a témát két részre bontanám. Volt a hagyományos és ún. téli közfoglalkoztatás. Gondolom, 

hogy tudják, a kormány 2013. év november 1-től 2014. április 30-ig téli közfoglalkoztatás 

címszó alatt oktatásban részesítette a munkanélküli embereket. Petőfibányán 80 fő vett részt 

ebben a programban. 
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A közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól a tavalyi évben 11 m Ft-ot, idén 28,3 m Ft-ot 

kaptunk. A béreken és a járulékokon kívül tudtunk vásárolni a támogatásból fűkaszát, 

szerszámokat, munkaruhát és cipőt is. 

 

Jelenleg 13 közfoglalkoztatott munkatársunk van, akik október 31-ig dolgoznak nálunk. 

Valószínű, hogy a program folytatódik, de már nem lesz olyan volumenű, mint tavaly volt.  

 

Pályázatok 

 A 2013. évhez hasonlóan az idén is pályáztunk nyári gyermekétkeztetésre, 582 eFt-ot 

nyertünk, és így 27 fő rászorult a nyári szünetben 54 napon keresztül minden nap főtt 

ételt evett. Mellette még foglalkozások is voltak a gyerekeknek, amit az óvónők és a 

tanárok tartottak. Köszönet érte. 

 Ebben az évben pályáztunk közművelődési érdekeltségi hozzájárulás címén a 

művelődési házban eszközbeszerzésre. Meg is nyertük, folyik már a munka. 

Kicserélésre kerül a Művelődési ház minden lámpája led-es izzókra, erősítőt vettünk, és 

vásárolunk egy számítógépet. Szeretnénk a könyvtáron belül egy internetsarkot 

kialakítani, ahol az érdeklődők leülhetnek, és térítés nélkül használhatják az internet 

adta lehetőségeket.  

 Nagy lehetőséget látok még a jövőben a közvilágítás energiatakarékos átalakításában, 

korszerűsítésében. Még van egy nagy álmunk, mégpedig az, hogy az óvoda mindkét 

épületét KEOP pályázat keretében energetikai felújítással tegyük élhetőbbé a 

gyermekek számára. Sajnos eddig nem nyertünk, párhuzamosan beadtunk egy másik 

pályázatot is a felső ovi korszerűsítésére.  

 

Egyebek 

 

 A Hivatalban 2010-től kicserélődött a dolgozói létszám. 2 fő átment a járásba, Pollákné 

Vanicsek Judit szülési szabadságra ment, Juhász Zoltánné és Mizser Lászlóné 

nyugdíjba vonult.  

 Biztosan emlékeznek rá, hogy 2013. évben dr. Szőgyör Zita gyermekorvos elhagyott 

bennünket. Hatvanban praktizál tovább, és nagyon nagy gondot okozott nekünk a 

távozása. Az OEP-hez felmentem és azt az információt kaptam, hogy Heves megyében 

kb. 15-20 gyermekorvosi praxis üres már évek óta. Nekünk óriási szerencsénk volt, 

ugyanis a sülysápi gyermekorvos, dr. Laczkó Katalin – akit köszöntök – megkeresett 

bennünket és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttünk. Hosszas tárgyalások után végül 

a doktornő úgy döntött, hogy eljön hozzánk és vállalta a praxis átvételét. Azt gondolom, 

hogy ez egy kisgyermekes szülőnek megnyugvást jelent. Helyben tud orvoshoz menni, 

a beteg gyermekével nem kell utazni.  

 Tűzifa 2011. december: 221 eFt/35 család, 2012. december: 185 eFt/40 család, 2013. 

januári pályázat: 846 eFt/176 eFt szállítás 42 család,  2013. decemberi pályázat: 200 e 

Ft/40 család, és 2014 év elején is volt tűzifa, nyertünk rá 419 eFt-ot, amihez 100 eFt-ot 

http://www.nfu.hu/doc/3868
http://www.nfu.hu/doc/3868
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kellett önerőként hozzátenni. A négy év alatt összesen 211 család 1.926 e Ft összegben 

kapott télire való tüzelőt. 

 Csatlakoztunk a „Magyarország, szeretlek!” Szent Mihály napi két napos országos 

rendezvényhez, melyhez 250 eFt támogatást kaptunk tavaly, az idén 325 e Ft-ot.  A 

tűzgyújtás szombaton 20.30 órakor lesz, mindenkit várunk szeretettel. 

 2013. augusztus hónaptól havonta minden háztartás megkapja a „Polgármesteri 

Hírlevel”-et. Ezzel azt szerettem volna elérni, hogy a lakosság minden hónapban 

tájékozódjon arról, hogy mit tettünk, mit dolgoztunk, mi történt, mert az újság kb. 

negyedévente jelenik meg. Sajnos helyhiány miatt nem tudunk mindent abba beleírni. 

 A képviselők rendszeresen járják a saját körzetüket, ezzel is növelve a kapcsolattartást a 

lakossággal. 

 Kóbor kutyák, a kóbor ebek összefogatása folyamatos, megállapodás alapján a Lőrinci 

Kutyahűség Alapítvány fogja be őket, idén eddig 110 eFt-ba került. 

 Rendőrségi fórumot tartott a Hatvani RK két alkalommal is, de kicsi, 3-4 emberes az 

érdeklődés. 

 A Polgárőrséget anyagilag támogattuk a lakosság javainak megóvása érdekében. 

 A Vöröskereszttel együttműködve több alkalommal is kaptak a rászorulók 

adománycsomagot.  

 A Nyugdíjas szakszervezetnek a helyi alapszervezetével nagyon jó az 

együttműködésünk. 

 A rendezvények szervezésében igen nagy segítséget jelent az önkormányzatnak a 

PKTK. A nagyobb rendezvényeken túl komolyzenei koncerteket, író-olvasó 

találkozókat, kiállításokat szervez. Sajnos az a tapasztalat, hogy a lakosság olyan 

érdektelen, hogy alig van látogatója e rendezvényeknek, pedig azt hiszem, mindenkinek 

felüdülés lenne, hogy a hétköznapok monotonságából kilépve, átadná magát időnként 

egy kis kultúrának, kikapcsolódásnak. Köszönet érte. 

 

 Síkosságmentesítés. Az elmúl években a téli síkosságmentesítást Molnár Tamás 

vállalkozóval végeztettük, illetve a karbantartó brigád közcélú dolgozókkal együtt 

tisztította a község lépcsőit, járdáit. Hasonló felállásban tudjuk végezni a jövőbenis ezt a 

feladatot, remélem, hogy közcélú munkás is lesz, mert a brigád létszáma nem elég arra, 

hogy egyszerre mindenütt ott legyenek. Ugyanakkor mindenkinek kötelessége a lakása, 

háza, üzlete előtt takarítani a téli csapadékot! Önkormányzati rendelet szabályozza az 

útig való takarítást. 

 

 Hobbikert – villanyhálózat kiépítése megtörtént. 
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 A 2402. jelű út teljes felújítása van folyamatban a 21-es úttól Selyp széléig, illetve 

Petőfibánya és Szűcsi között. A 21-es út építéséhez a bányából szállítják a követ. 

Megállapodásunk van, hogy az utat a munkák befejeztével felújítják.  

 Minden évben kapnak az óvodás és iskolás gyermekek mikuláscsomagot. 

 A Polgármesteri Hivatal egyik szerencsére „láthatatlan” feladata a 

katasztrófavédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos folyamatos előkészület, 

karbantartás, aktualizálás. Nagy segítségünkre vannak ebben a Hatvani és Gyöngyösi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai tapasztalatokkal is rendelkező hivatásos 

dolgozói. 

 A Sportkör tevékenysége minőségi változáson ment át az elmúlt két évben. Köszönet 

érte az elnök asszonynak és segítőinek. 

 

 Minden évben köszöntjük az itt élő 90 éves kedves embereket. Itt említeném meg, hogy 

minden 90 éves részére a központi költségvetésből 90.000 Ft-t utalnak. Az idős 

emberek kapnak egy levelet, hogy kérik e, hogy az önkormányzat képviselői is 

köszöntsék őket. Amennyiben nem kérik, akkor mi erről nem értesülünk. Volt ebből 

kellemetlenség, ezt csak azért említettem meg. 

 

 Aki teheti, az látogassák honlapunkat, ha érdekli Önöket a munkánk. Sok információt 

kaphat első kézből. 

 

 Hallottam olyan hangokat, hogy az önkormányzatnak azért kellett felvennie hitelt, mert 

már minden pénzt elköltöttünk, hallottam 500 millióról, 300 millióról. Akik ezt 

terjesztik, azoknak üzenem, hogy ez nem igaz! Amikor polgármester lettem, 191 m Ft 

betétállománnyal rendelkeztünk. Ebből 112 m Ft-ot költöttünk el, és most 80 m Ft betét 

állománnyal rendelkezünk. A 112 m Ft-ot az előbb vázolt fejlesztésekre, beruházásokra 

költöttük el.  

 A Kormány által meghirdetett hitelkonszolidáció kapcsán községünk 20.370 eFt-ot 

kapott a 2013. és 2014. években. 

Még nagyon sokat tudnék beszélni, de hát nem akarom fárasztani Önöknek.  Ha valami 

kimaradt, akkor kérem bocsássák meg, és kérdezzenek rá! 

 

Tájékoztatóm végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden képviselőnek, akik a 

négy év alatt segítették a munkámat. Külön köszönöm Székelyné Szécsy Judit, 

alpolgármester asszonynak azt, hogy mindig a rendelkezésemre állt, ha szükség volt a 

segítségére; a rendezvények megszervezésében, lebonyolításában nagyon sokat tett. 

Köszönöm Ruzsom Lajosnak, mint a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy a költségvetés, 

beszámoló és a gazdálkodás terén óriási segítséget nyújtott ahhoz, hogy ilyen eredményeket 

tudjunk elérni. Papp Tamásnak köszönhetjük többek között az alagút világításának 

megújulását, az ő ötlete volt. Mizser László képviselő úr szakoktató a vörösmajori 

iskolában. A diákokkal nagyon sok munkát végeztek a településen, amiért külön köszönet 



 

 

11 

jár. A játszótér, az alagút, valamint a piactér megújulása nekik köszönhető. Két külsős 

bizottsági tagunknak Bodáné Kókai Ilonának és Dorner Gábornak is köszönöm a munkáját. 

 

Engedjék meg, hogy külön megköszönjem a hivatalban és intézményekben dolgozónak, a 

karbantartó brigádnak és a közfoglalkoztatott embereknek azt, hogy településünk életéhez 

becsülettel hozzátették a maguk munkáját. Megköszönöm a PKTK kuratóriumának, az 

elnöknek és a titkárnak is a munkáját, mert nagyon sokat segítettek nekünk. Itt kell 

megemlítenem Ficsor Juditot, aki alapítványi titkárként szinte jobb kezem volt, mindent 

megtett annak érdekében, hogy az önkormányzat és az alapítvány teljes összhangban 

dolgozzon. 

 

Megköszönöm a község lakóinak, hogy eljöttek a rendezvényeinkre, véleményükkel, 

kérdéseikkel megkerestek. Úgy hiszem, hogy akinek tudtuk, megoldottuk a problémáit.  

 

Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket mondják el. 

Ha tudunk, akkor most válaszolunk, amennyiben nem tudjuk most megválaszolni, akkor 

írásban kapja meg a kérdező. 

 

Köszönöm szépen. Várom a hozzászólásokat. 

 

/Ruzsom Lajos, képviselő távozik a teremből./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Elnézést kérek. A kérdésekre írásban válaszolok. 

 

Balogh Gyula, helyi lakos 

Azt szeretném kérdezni a Pénzügyi Bizottságtól, vagy a Testülettől, hogy Benus Jánossal az 

alagútnál a Havellant munkáját végeztük, az árkot ástuk ki, ami a világításhoz szükséges. A 

bakancsunk teljesen „trapára” ment. Én olyat hallottam, hogy mi azért lettünk elküldve, én is és 

a Benus János is, mert próbáltunk bakancsot kérni. Mi úgy gondolom, hogy rengeteg pénzt 

megspóroltunk, mert fűvágásra sokkal több embert tudnak kapni, mint arra a munkára. Nem 

érdemlünk meg 1-1 pár bakancsot? Az nem semmi munka volt, megmondom őszintén. 

Ráadásul egy köztiszteletben álló személy, alpolgármester asszony édesanyja mondta, hogy 

adjam be nyugodtan. A brigádból egy illető mondta, hogy szerinte, azért nem lett nekünk 

meghosszabbítva, mert kértünk egy (…) bakancsot. Már elnézést. Azt mondták, hogy maga 

nem bír engem. Szerintem, ha egy polgármesternek baja van velem, akkor mondja meg nekem. 

Ha nem is bír, de tudja, hogy én dolgozom, mert én dolgozom. Hogy van ez? Egy bakancs, 

illetve kettő, mert a Benus János is?! Én senkivel nem akarok összeveszni. Mi igaz abból, hogy 

már előre el lett döntve, hogy mi miért nem kapunk bakancsot? Én még azt is kértem, hogy 

adjanak egy használtat! Ennyit szerettem volna. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Más kérdés, hozzászólás? Addig, amíg gondolkodnak, válaszolnék. A közcélúakat a 

munkaügyi központ közvetíti ki. Jelenleg 70-80 fő kap foglalkoztatást helyettesítő támogatást. 

Szeptember 15-vel lejártak a szerződések. Új létszámot október 30-ig kaptunk. jelenleg 13 fő 

dolgozik közfoglalkoztatásban. Előtte való turnusban 20 főt tudtunk alkalmazni. A közcélú 

dolgozók javadalmának a fizetése úgy történik, hogy szerződést kötünk a munkaügyi 

központtal. A munkaügyi központ bért és járulékot finanszírozza. A tavalyi foglalkoztatásban 

tudott finanszírozni munkaruhát is. Azt hiszem, hogy te is kaptál. A mi költségvetésünkből ezt 

nem tudjuk finanszírozni. A munkaruha, védőruha biztosítását nem írja kötelezően elő törvény.  
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Kollektív szerződésben kell rögzíteni, ott, ahol van kollektív szerződés. Tessék abba 

belegondolni, hogy felveszünk másfél-két hónapra dolgozni közcélú embert, akkor mind a 100 

embernek kellene venni bakancsot, mert mindenki közterületen dolgozik. A bakancsnak régen 

a kihordási ideje 2 év volt, de ma már a Munkatörvénykönyv nem írja ezt elő. Nem tudom, 

hogy ha valaki másfél hónapig itt dolgozik, és abból a kevés pénzből az utolsó munkabéréből 

levonnánk, az hogy esne? Gyakorlatilag minden embernek nem tudunk bakancsot adni. Azt 

tudjuk adni, amit a munkaügyi központ ad. Gumicsizmánk van a brigádnál. Sajnos bakancsot 

nem tudunk biztosítani. Nem lett senki elküldve. Szeptember 15-vel mindenki leszámolt. A 70 

főt forgatni kell. Úgy gondolom Gyula, hogy te nem panaszkodhatsz, mert többek között te is 

az egyik legfoglalkoztatottabb ember vagy az önkormányzatnál. Mindenki csinálja és köszönet 

érte. A testületnek beadtátok az igényt. A rendes testületi ülésre bevisszük, de azóta még nem 

volt rendes testületi ülés. A kérdésedre még egy válasz, hogy nem a Havellant Laci munkáját 

végeztétek. Azt is hallottam, hogy az a hír járja, hogy azért ásatjuk ki az árkot a közcélú 

dolgozókkal, hogy Havellantnak tudjunk 6 mFt-ot fizetni. Ez nem igaz! Az alagút világítása 

tönkrement, és félő volt, hogy nem lesz világítás, ezt kellett kiküszöbölnünk, mivel az ÉMÁSZ 

közölte, hogy nem csinálja meg. A háromból az alagútban már csak egy fázis ment. Ha az is 

elmegy, nincs világítás a Felső-telepre közlekedőknek. Az ÉMÁSZ azt mondta, hogy nem az ő 

feladata. Havellant László teljesen díjmentesen megcsinálta a munkát, csak azt kérte, hogy 

ásassuk ki az árkot és vegyük meg a kábelt, ő pedig szabadidejében ingyen elvégezte a munkát, 

és nem 6 mFt-ért! Ennyit tudok mondani. A bakancsról pedig a testület dönt. 

 

Balogh Gyula, helyi lakos 

Jó, köszönöm. Csak egy kérdés? Ki ásta volna ki, ha mi nem? Akárhogy számolja, akármilyen 

jó könyvelő, mi sokat spóroltunk. Bárkivel csináltatja, többe került volna, mint két 8.000 Ft-os 

bakancs. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő kérdés? 

 

Urbán Etelka, helyi lakos 

Megköszönöm a Polgármester asszony beszámolóját. Sok szép terv megvalósult. Összefoglalta 

a négy év minden egyes rezdülését. Néha alig tudtuk követni, megjegyezni még kevésbé. A 

felsőtelepről most is csak ketten vagyunk. Én a Sport úton lakom, ott nincs járda. Télen nem 

megyünk le az úttestre a havat söprögetni, csak a feljárati lépcsőt. Ezek a feljárati lépcsők 

nagyon rossz állapotban vannak. Nem lehetne beütemezni, hogy a Jókai úthoz hasonlóan a 

lépcsőket megcsinálni? Nagyon óvatosan kell közlekednünk, főként télen. A másik, hogy a 

felsőtelep eléggé elöregedett. Sok a lábfájós, a nyögdécselős. Nincs a felsőtelepen egy kis bolt, 

ahol a mindennapi élelmiszereket beszerezhetnénk. Lehet-e szó róla? Felvetettem ezt a 

gondolatot. Cipekedünk nap, mint nap.  Arról nem beszélve, hogy az út keskeny. Nekünk, 

gyalogosoknak félre kell ugrani a domboldalra, ha autó közeledik. Minden évben egyre több 

föld jön le a domboldalról és egyre keskenyebb lesz az út. Mit lehetne tenni, én nem tudom. 

Gyerekek is játszanak ott. Az autók is ott parkolnak, ezzel is szűkítik a közlekedési lehetőséget. 

Ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdés? 

 

Tomecz László, helyi lakos  

Köszöntöm az egybegyűlteket. Az első kérdésem okafogyottá vált. Polgármester asszony 

elmondta, hogy az örökölt vagyon 2/3-a már el lett költve. Az második kérdésem, ami az 
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újságba is bekerült és foglalkozott vele az önkormányzat, azt hiszem úgy jelent meg, hogy 

Lőrinci árka, Petőfibánya átka. Mennyi közpénzbe kerül az, hogy ezt az árkot havi 

rendszerességgel kitisztítjuk? Milyen lépéseket tett az önkormányzat, mibe kerül?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő kérdés? 

 

Tomecz László, helyi lakos  

Szeretném, ha egyesével válaszolna a Polgármester asszony!  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Először, akkor az Etelkának kellene válaszolnom. Felírom a kérdéseket és fogok válaszolni. 

 

Tomecz László, helyi lakos  

A másik kérdésem a vállalkozásokkal kapcsolatos. Polgármester asszony elmondta, hogy 

milyen nehéz a vállalkozók helyzete. Néhány példa. A buszmegálló épületét hosszú időn 

keresztül Petőfibányám élő vállalkozó üzemeltette. Képviselő-testületünk a válság közepén 

hozott egy olyan döntést, hogy duplájára emelte a bérleti díjat. Kérdésem, hogy mekkora 

összeg folyt be az üzemeltetésből, miután ez a vállalkozó befejezte itt a tevékenységét? 

 

A következő kérdés, amit Ruzsom Lajos Úrnak szerettem volna feltenni, hogy a már-már 

menetrendszerinti többszázezer forintos polgármesteri jutalom ellenére miért nem jutott az idén 

gyerekeknek 2-3 eFt beiskolázási támogatás, vannak olyan Borsod megyei települések, mint 

például Taktaharkány, ahol 12.000 Ft-tal támogatják a családokat. 

 

Még egyet szeretnék kérdezni. Összegszerűen kérdezném, hogy mennyi volt a négyéves 

ciklusban a polgármesteri jutalom? Ez közérdekű adat. 

 

Köszönöm ennyi. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdések? Ameddig gondolkodnak, akkor válaszolok. 

 

Urbán Etelka, köszönjük a köszönést. A felsőtelep valóban furcsa szerkezetű, annak idején 

járda nélkül csinálták meg az utakat. A sikosságmentesítésről el kell mondani, hogy van egy 

sikosságmentesítési terv. Ez jogszabályokon alapul. A jogszabályok előírják, hogy ha leesik a 

hó, akkor mi élvez prioritást. Nyilván ha van közcélú dolgozó, akkor több ember van, ha nincs, 

akkor a brigád végzi a feladatot. Nem tudnak mindenhol ott lenni. A település szerkezete is 

olyan, hogy rengeteg a lépcső, a járda. A tervben elő van írva, hogy hol kezdik, az iskola, az 

óvoda, a központ stb. Ha vállalkozó csinálja, akkor is van, hogy egy nap többször esik a hó, 

mert a hóesés intenzitásától is függ a takarítás. Én lennék a legboldogabb, ha minden útra 

tudnék egy embert állítani. Az úttal, a járdával kapcsolatosan ha van valakinek ötlete, akkor 

szívesen vesszük. Lefaragni a dombból? Nem tudom, hogy lehet-e statikailag, a házak 

egyáltalán ott hogyan vannak? Mennyibe kerülne? Még pályázati pénzt sem lehet szerezni erre. 

Ez minden évben felmerül. Azt nem tudtam, hogy ott meccs alatt parkolnak. A bolt valóban 

hiányzik. Nem tudom, hogy a régi bolt gazdaságos volt-e. Megnézzük a lehetőségeket. Bennem 

is felmerült már. Ez valóban nagy hiány. A feljárati lépcsőket meg fogjuk nézni. 

 

Tomecz László kérdésre válaszolva az árok első tisztítása 3.100 e Ft-ba került. A vízmű is 

megcsinálta akkor az egyenes részét a Zagyváig. Lőrincié az árok, és felvettük velük a 
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kapcsolatot. Sajnos nem született egyezség. Beszéltünk már arról is, hogy átvesszük Lőrincitől. 

Petőfibányának és Fenyőfa útiaknak érdeke, hogy rendben legyen. Mennyibe kerül a 

karbantartás? Közcélú dolgozók takarítják. A közcélúakat a Munkaügyi Központ fizeti. A 

kiszélesítés után már nem áll ott meg a víz. A szélesítéssel kapcsolatosan a Lőrinci 

Szövetkezettel megegyeztünk, a felét kifizették. Ők bérlik a százegynéhány embertől ezt a 

területet. 2010-ben emlékszem ez volt a legnagyobb probléma. Jöttek a Fenyőfa útiak, hogy 

megáll ott a víz. A kiszélesítés óta nincs ilyen jellegű probléma. Nem olyan sokba kerül a 

karbantartás, de úgy gondlom, hogy a Fenyőfa útiak miatt ezt meg kell, hogy tegyük. Tavaly a 

vízmű emberei tették rendbe. Gyula ti voltatok!  

 

 

Tomecz László, helyi lakos  

Engedje meg Polgármester asszony, hogy vitatkozzunk, hiszen azért vagyunk itt. 

Ön említette, hogy mekkora tétel volt a fűkaszák vásárlása. Az üzemanyag sem kis tétel. Nem 

az a megoldás, hogy vegyük át! Kötelezzük már az árok tulajdonosát, hogy tartsa rendben! 

Tereljük jogi útra! Tartsuk rendben, ami nem is a mienk? Mi a helyzet az ipari üzemekkel, pl. 

fémhulladék felvásárló vagy a gépipari üzem? Nekik nincs tulajdonuk ott? Nekik ki van 

takarítva közpénzből, azt látom, a Fenyőfa út lakóinak nincs kitakarítva az árok. Az üzemeknek 

kitakarítjuk, a lakóknak nem? Hatalmas költség. Köszönöm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A vállalkozásokról. A bérleti díjat - nemcsak a buszmegálló bérleti díját - piaci alapokra 

helyeztük. Ilyen volt a posta stb. Nevetséges összegeket fizettek. Szeretnénk hasznosítani. 

Érdeklődő már volt. Fel kellene újítani. Olyan dolgot kell kitalálni a hasznosítására, amely a 

közcélt szolgálja. Nem kerül nekünk most semmibe, hogy ott van. 

 

Tomecz László, helyi lakos  

Összegezzük. A vállalkozó mióta kiment belőle, azóta egy fillér nem jön belőle az 

önkormányzatnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A testület így döntött. 

 

Tomecz László, helyi lakos  

Ez nem egy okos döntés! Itt pusztul le télen. Még jobban lerobban, és nem hoz egy fillért sem.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ruzsom Lajosnak továbbítani fogom a kérdést. Azt, hogy mennyi volt a jutalmam, nem tudom, 

nem volt több százezer. Nem számoltam össze, nem készültem erre a kérdésre. Amikor a 

testület jutalmat osztott, akkor nem csak én részesültem, hanem kapott minden dolgozó. A 

polgármester jutalmazásáról a Képviselő-testület döntött.  

 

Tomecz László, helyi lakos  

A kérdés másik részére is válaszoljon, akkor legyen szíve. Hogy lehet, hogy nem jut 2-3 eFt 

beiskolázásra?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Beiskolázásra most nem terveztünk. A testületi ülésen sem vetette fel egy képviselő sem. Az 

eredeti költségvetésben sem volt tervezve. Én úgy gondolom, hogy a gyermekes családokat 

kellőképpen támogatjuk. A testületnek nem kell emiatt szégyenkeznie. 
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Pappné Lipták Edit, helyi lakos 

Voltam képviselő és köszönetet szeretnék mondani a jelenlegi képviselőknek. A polgármester 

asszony név szerint említett 4 képviselőt. Én megköszönném Nagy Katalinnak és Ambrús 

Zoltánnak is a munkáját. Én is voltam képviselő és a mi munkánk nem volt látványos, mint 

ahogy a jelenlegi képviselőknek sem. A látványt az adja, amit a polgármester asszony 

összefoglalt. Mindenkinek meg kell becsülni Petőfibányát, azt a testületet, amit választ. Most 

választás lesz, mindenki dönthet majd a fülkében. Mindenki dönthet, hogy további bizalmat 

szavaz a jelenlegi testületnek, vagy újítani szeretne. Egyet soha ne felejtsünk el, az a munka, 

amit a megválasztott testület végez, azt a község javára teszi, a községégért és minden lakosért. 

A másik, amit nagyon szeretnék megköszönni, a gyermekek részére biztosított 

télapócsomagok. Hiába nem az önkormányzat a fenntartó, de úgy gondolom, hogy jól döntöttek 

a képviselő tagok és az eljövendők is döntsenek úgy, hogy adjanak.  A mi telepi gyerekeinkről 

van szó. Ezek a gyerekek adják a telepi rendezvényeken a műsort, készülnek vele. Nem lehet 

elkülöníteni, hogy kihez tartozik. Nem lehet különbséget tenni. A választáson induló képviselő 

jelölt társaim figyelmét felhívnám, hogy együtt dobog a szívünk Petőfibányáért és ezt kell szem 

előtt tartani. Nem a torzsalkodást. Itt mindenki mindenkit ismer. Együtt tegyünk azért, hogy 

szépüljön Petőfibánya, egyre több bevételünk legyen. Köszönöm a testület munkáját. 

Petőfibánya lakosainak nyugalmat, sikeres választást és nagyon-nagyon sok állami támogatást 

kívánok! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Válaszolva Edit neked. Megköszöntem Zoltán és Katalin munkáját, hiszen megköszöntem az 

egész testület 4 éves munkáját. Egy-egy olyan dolgot ragadtam ki, ami kiemelkedő volt. 

Minden képviselő kivétel nélkül a munkamenetben, a testületi üléseken sokat tett. Minden 

képviselő tagnak megköszöntem a munkáját. Köszönjük a köszönetet. 

 

Dorner Gábor, külsős pénzügyi bizottsági tag 

A 4 év alatt elég sok, nem kifejezetten jó indulatú és nem megalapozott vélemény volt a 

vásárolt tehergépjárműről. Készült-e erről kimutatás, hogy gazdaságilag mit jelentett?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Készültem erre a témára, mert kaptam egy levelet valakitól. Számon kérte rajtam, de nem is 

rajtam, mert nem jó a megszólítás sem és azt sem írta le, hogy hova küldjem a választ. Azt 

gondoltam, hogy ez az állampolgár ma jelen lesz, és itt tudok válaszolni. A GAZ 

megvásárlásával kapcsolatosan kért számon.  Mibe került, miért vettük meg? Készültem és 

kigyűjtöttem. 2011. március 16-án vettük meg a GAZ-t. Az alakuló ülésen 2010-ben vetődött 

fel a vásárlás. Papp Tomi lejárta a lábát, hogy használt gépjárművet találjon. Nem volt állapot 

az, hogy egy személyautóval és egy utánfutóval sikosságmentesítenek, stb. Az ára 4.990 e Ft 

lett volna, ha kézpénzben megvásároljuk. A kamat és a kezelési költség 1.317 eFt. Összesen 

6.307 e Ft. Az adósságkonszolidáció révén ebben az évben visszakaptunk 203 eFt-ot. Így 6.099 

eFt-ért vásároltuk meg. Ezután 1.100 eFt kamatot fizettünk ki. Nem volt 2011-ben szabad 

pénzeszközünk. Ha feltörtünk volna egy 50 m Ft-os lekötést, ami félévre volt lekötve, akkor 

1.700 eFt kamattól estünk volna el. Nem vásároltuk rosszul ezt a GAZ-t. Még 2013. évben 

készítettünk egy kimutatást, mely szerint 1,5 m Ft-tal kevesebbe került az üzemeltetés, mint 

amikor gépkocsiátalányt fizettünk, benzint stb. Összesen eddig 81.700 Ft-ba került az, hogy 

műszakira kellett vinni stb. Az üzemanyag is kérdés volt. eddig összesen 1 m Ft-ot költöttünk 

üzemanyagra. Nem került sokba és a települést kiszolgálja. Köszönöm. 
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Szabó Józsefné, helyi lakos 

A Liszt Ferenc út 12. előtt kiépítettek egy tűzcsapot. nem tudom, hogy ki a gazdája. Kinek kell 

azt a területet rendben tartani. A gaz már benövi.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs. Tomi? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Én csak fél füllel hallottam, hogy a Vízműnek is vannak kötelezettségei. Például Petőfibányán 

nem mindenhol működik a tűzoltó rendszer. Kell elhelyezni tűzcsapokat. Logikusan ott 

csinálják meg, ahol csőtörés van. Gondolom, így alakult ki ez is. Annak idején mi kimérettük 

ott azt a földterületet, és nagyon necces, hogy az hozzánk tartozik. Száz százalékosan nem 

vagyok benne biztos.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Köszönjük a hozzászólást, megnézetjük.  

 

Papp Tamás, képviselő 
Csak egy szót még. Letelt egy négyéves ciklus. Köszönöm azoknak az embereknek, akik 

méltatják az önkormányzat munkáját. Akár jó, akár rossz, akár bírálat. Én azt mondom, hogy az 

mindig építő jelleggel kerül felszínre. Nagyon jól esik, hogy bekerülnek olyan dolgok, 

amelyben esetleg nem jól döntöttünk, de ez megfordulhat.  Köszönöm szépen.  

 

Tomecz László, helyi lakos  

Szerintem abban senki nem vitatkozik, hogy polgármester asszony jó gazdasági szakember. Az 

egyik fő célja a gépjármű megvásárlásának, hogy síkosságmentesítés volt. Utalt is rá, hogy 4 

kerék meghajtású. Ezen a telepen viszont kritikán aluli volt a síkosságmentesítés. Meg 

szeretném kérdezni, hogy ebben az évben az Apci útra és a Fenyőfa útra hány lapát homokot 

szórtak ki? Az Apci úton is történt olyan baleset, hogy jön Apc irányából az autó, majd letér az 

útról is nekimegy a villanyoszlopnak. 3 nap múlva ugyanolyan jég volt, egy lapát homokot nem 

dobtak le. Arról nem is beszélve, hogy ahol nincs járda, ott az úttesten kell közlekedni. Ott 

járnak az idősek, gyerekek. Ez csak egy észrevétel.  

 

Szóba kerültek itt beruházások. Azt szeretném kérdezni, hogy a lépcsőfelújítást, vagy a selypi 

úton az iszaptakarítást, miért nem az önkormányzat dolgozóival végeztették el? Miért hívjuk 

ide a Tóth és fiát? Szeretnék még a vállalkozásokra is kitérni. Azon a testületi ülésen is jelen 

voltam, ahol telepünk egyetlen őrző-védő cégének az egyik tulajdonosa felajánlotta, hogy az 

óvoda és az iskola biztonsági jelző rendszerét átvenné üzemeltetésre 4 eFt-ért. Az a cég, aki ezt 

a távfelügyeleti rendszert éveken át 8 eFt-ért üzemeltette érdekes módon beadott 3.500 Ft-os 

árajánlatot. Miért a „vidéki” cég ajánlatát fogadta el a testület? Még egy sajnálatos dolog 

vállalkozókkal kapcsolatban. A Fenyőfa úton van egy vállalkozó billencs teherautó tulajdonosa.  

Egy májusi éjjel 2010-ben ezt az embert felébresztették, hogy nagy baj van, homokot kellene 

hordani. Jött hordta. Ezt követően szeptemberben amikor a játszótéren a homokágyat 

készítették, már nem hívták. Elmondta, hogy az önkormányzattól munkát még nem kapott. 

Miért van az, hogy nem részesítjük kedvezményben a helyi vállalkozásokat? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Úgy gondolom, hogy egy ilyen lépcsőt felújítani szakemberrel kell végeztetni. A vállalkozó 

vállal felelősséget. Ne gondoljuk azt, hogy a karbantartó brigád mindent elkészít. Karbantart. 

Ez nem a brigád feladata. Az őrző-védő céggel kapcsolatosan majd írásban válaszolunk. 
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Megmondom őszintén, hogy most erre nem emlékszem. A Fenyőfa útra rátérve, sóder meg 

egyebek, azt tudom mondani, hogy nem mi voltunk. Az még az előző ciklusban volt. Amikor 

ez a testület felállt, akkor ezek már készen voltak.  

 

Tomecz László, helyi lakos  

A polgármester asszony gazdasági szakember. Nem gondolja úgy, hogy van a brigádban 

kőműves, akkor inkább fizessünk túlórát, mint hogy fél milliót kifizessünk egy ilyen munkáért? 

A másik munka az árok tisztítása. Egy ember odaállt egy kisteherautóval, 2 emberrel. Ez is fél 

millió Ft. Ezeken lehetne spórolni. Köszönöm.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az árok tisztítását egy alkalommal csináltattuk az elején. Nem volt közcélúnk. Nem volt 

autónk. A lépcső. Kőműves nincs a brigádban. Volt, de régen nyugdíjba ment. Nem vállalnám 

azért a felelősséget, hogy nem szakemberrel végeztetem el a munkát.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Amikor a testület felállt, a döntések között az első az volt, hogy minden egyes esetben helyi 

vállalkozóval végeztetjük a munkát. Minden egyes esetben, ha valamilyen munka 

kivitelezésére került sor, akkor először megnéztük, hogy Petőfibányán van-e olyan vállalkozó, 

aki képes elvégezni a feladatot. Ezután tekintettünk csak kifelé. 

 

Tomecz László, helyi lakos  

Ezek szerint megkeresték Molnár Tamást is, és ő nem vállalta el ezt a munkát? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Megkerestük és nem vállalta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Még kérdés? 

 

Jónás János, helyi lakos 

Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson résztvevőket. Köszönöm polgármester asszony 

értékes beszámolóját, hogy visszatekintett a múltra is. Szeretnék válaszolni a játszótéri munkák 

kivitelezésével kapcsolatban. A játszótér azért, hogy minőségi változáson menjen keresztül, 

meg lett keresve a játékok forgalmazójának a cége. Konkrét kivitelezője volt és csak ő 

végezhette el ezt a munkát. Más nem végezhette. Csak így vállalt felelősséget. Karbantartás, 

ellenőrzés terén. Ez mindig pénzbe kerül az önkormányzatnak, nem lehet mással végeztetni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mivel több hozzászólás nincs, nagyon köszönöm a kérdéseket, észrevételeket. Köszönöm 

azoknak, akik a rendezvényeinken mindig megjelennek. Holnap várunk mindenkit sok 

szeretettel! Nagyon köszönöm.       

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


