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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 06-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

 
T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

78/2017.(XI.06.) Zagyvakörnyéki, Hatvan és Körny. Hull.gazd. részesedésszerzése a 

Szelektív Hull.haszn. Kft-ben 

79/2017.(XI.06.) Zagyvakörnyéki Hull.gazd. és Szelektív Hull.haszn. között 

közszolgálati szerződés támogatása 

80/2017.(XI.06.) Zagyvakörnyéki Hull.gazd. és Szelektív Hull.haszn. vagyonkezelési 

szerződésének támogatása 

81/2017.(XI.06.) Hatvan és Körny. Hull.gazd. és Szelektív Hull.haszn. vagyonkezelési 

szerződésének támogatása 

82/2017.(XI.06.) Vagyonkezelési szerződések alapján ingatlan-nyilv.tartásba történő 

bejegyzéshez nyilatkozattétel támogatása (megszűnő) 

83/2017.(XI.06.) Vagyonkezelési szerződések alapján nyilatkozattétel támogatása 

84/2017.(XI.06.) Hatvan és Körny. Hull.gazd. 2017. I. félévi költségvetésének 

módosítása 

85/2017.(XI.06.) Hatvan és Körny. Hull.gazd. 2017. I-III negyedévi költségvetésének 

módosítása 

86/2017.(XI.06.) Hatvan és Körny. Hull.gazd. 2017. I. félévi pénzügyi teljesítése 

87/2017.(XI.06.) Hatvan és Körny. Hull.gazd. 2017. I-III negyedévi pénzügyi 

teljesítése 

88/2017.(XI.06.) Hatvan és Körny. Hull.gazd. székhely változás 

89/2017.(XI.06.) Jutalom osztása a 2017. évi bérmegtakarítás terhére 

90/2017.(XI.06.) Polgármester részére jutalom 

 

 

Petőfibánya, 2017. november 06. 

 

 

 

 

 

 

 

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. november 

06-án megtartott rendkívüli, 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 

    

Javasolt napirendek: 
 

1) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

előterjesztései 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő. Dr. Csillag Imre 

képviselő úr jelezte, hogy késik. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a meghívóban megküldött napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás előterjesztései 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Első napirendi pontunk anyagát ma küldtük ki, ennek az volt az oka, hogy pénteken délután 

érkeztek meg a határozati javaslatok, amiket többször is kiküldtek a módosítások miatt. Az 
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előterjesztést végig nem, de a határozati javaslatokat felolvasom. Gyakorlatilag az üzletrész 

átruházásokról, részesedésszerzésről, a 2017. évi félévi és I-III. n.évi költségvetési 

módosításokról, illetve teljesítésekről van szó. Az első előterjesztésben összesen 8 határozati 

javaslat érkezett, ebből nekünk hatot kell elfogadnunk, kettő minket nem érint. Ha nincs kérdés, 

felolvasom sorban a határozati javaslatokat, és szavazzunk. 

 

/Felolvassa az 1. határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az imént 

felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

78/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részesedésszerzését 

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságban, valamint azt, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 1. és 2. mellékletei szerinti 

tervezetekben foglalt tartalommal az üzletrész-átruházási szerződést megkösse, és a társaság 

társasági szerződésének a módosítását megszavazza.  

A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 1. és 2. mellékletei 

szerinti tervezetektől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos 

tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok 

ülésein képviselje és igennel szavazzon az üzletrész átruházás és a Kft. társasági szerződés 

módosítása tárgyában. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja(i) 

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő. 

 

/Felolvassa az 2. határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 



162 

 

79/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését az előterjesztés 3. melléklete 

szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal.  

A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 3. melléklet szerinti 

tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási 

kötelezettséggel eltérhessen. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok 

ülésein képviselje és igennel szavazzon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megkötése tárgyában. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja(i) 

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm, olvasom a következőt. 

 

/Felolvassa az 3. határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az imént felolvasott 

határozati javaslattal egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

80/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a 

vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 4. melléklete szerinti tervezetnek 

megfelelő tartalommal.  

A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 4. melléklete szerinti 

tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási 

kötelezettséggel eltérhessen. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. Olvasom a következőt. 

 

/Felolvassa az 4. határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az imént 

felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

81/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Hatvan 

és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a 

vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 4. melléklete szerinti tervezetnek 

megfelelő tartalommal.  

A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke az előterjesztés 4. melléklet szerinti 

tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási 

kötelezettséggel eltérhessen. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 

 

/Dr. Csillag Imre képviselő megérkezik./ 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jöjjön a következő. 

 

/Felolvassa az 5. határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

82/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés 6. 

melléklete szerinti tartalommal támogatja az új vagyonkezelési szerződések alapján keletkező, 

valamint a korábbi vagyonkezelési szerződések megszűnése alapján ingatlanon megszűnő 
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vagyonkezelési jog keletkezésének, illetve megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételét.  

A képviselő-testület támogatja, hogy a társulási tanácsok elnöke az előterjesztés 6. melléklete 

szerinti tervezettől eljárása során a vagyonkezelési jog bejegyzéshez, illetve törléséhez 

szükséges mértékben, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 

ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési joggal kapcsolatos nyilatkozatok 

tárgyában. 

 

Felelős: a társulási tanácsok képviselő-testület által delegált tagja(i) 

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. A 6. és 7. határozati javaslat nem érint minket. 

 

/Felolvassa az 8. határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az imént felolvasott 

határozati javaslattal egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

83/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés 8. 

melléklete szerinti tartalommal támogatja az új vagyonkezelési szerződések alapján keletkező, 

valamint a korábbi vagyonkezelési szerződések megszűnése alapján ingatlanon megszűnő 

vagyonkezelési jog keletkezésének, illetve megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat(ok) megtételét.  

A képviselő-testület támogatja, hogy a polgármester az előterjesztés 8. melléklete szerinti 

tervezettől eljárása során a vagyonkezelési jog bejegyzéshez, illetve törléséhez szükséges 

mértékben, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 

Felhívja a Képviselő-testület a polgármestert a nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: a polgármester 

Határidő: legkésőbb a társulási tanácsok ülése, illetve megismétel ülése napján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy előterjesztés, amely négy határozati javaslatot tartalmaz 

 

/Felolvassa az első határozati javaslatot./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

84/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács 

ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. első félévi költségvetésének a módosítására az 

előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata képviseletében a soron 

következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. november 13. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. Olvasom a következőt. 

 

/Felolvassa a második határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az imént 

felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

85/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács 

ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. I-III negyed évi költségvetésének a módosítására az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata képviseletében a soron 

következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. november 13. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő. 
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/Felolvassa a harmadik határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

86/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács 

ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről az 

előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata képviseletében a soron 

következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. november 13. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm, olvasom a következőt. 

 

/Felolvassa a negyedik határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

87/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács 

ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. I-III negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 

az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata képviseletében a soron 

következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. november 13. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. Van még egy határozati javaslat, amely a mai napon jött és ugyanebben a 

témakörben tartalmaz javaslatot. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az imént 

felolvasott határozati javaslattal egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Társulási 

Megállapodás I. pontját a székhely és a gesztor önkormányzat vonatkozásában úgy módosítja, 

hogy a székhely 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. és gesztor önkormányzat Heréd Község 

Önkormányzata legyen. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a Társulási Megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata képviseletében a soron 

következő Társulási Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Társulással kapcsolatban van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, 

térjünk át a következő napirendi pontra.  

 

 

II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 2017. évi bérmaradvány várhatóan 7.247.000 Ft. Ez abból adódik, hogy nagyon sok 

álláshelyünk üres, a megbízási szerződések nem annyi bért visznek el, mint a főállású dolgozók 

bére. Az a véleményem, hogy a tavalyi szintet kellene átlagosan a dolgozóknak jutalomként 

kifizetni. A jutalmakat minden év novemberében kell számfejteni, mert a KIRA rendszert 

lezárják, decemberben pedig kifizetjük a dolgozóknak. Azt gondolom, hogy ez jól esne minden 

munkatársunknak, ha van miből adni. A havi bruttó bérnek, ami durván 5.600.000 Ft a 80%-a 
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4.500.000 Ft. A Pénzügyi Bizottságot nem tudtuk összehívni, de a Pénzügyi Bizottság 

elnökével megbeszéltem, hogy ezt vitassuk meg a testületi ülésen. Javaslatom, hogy a 

dolgozóknak bruttó 4.500.000 Ft-ot jutalomként fizessük ki decemberben. Kérem, mondják el 

a véleményüket ezzel kapcsolatban.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tavaly is ugyanennyit kaptak. Azt gondolom, hogy idén is rendben volt minden.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha nem osztanánk ki, akkor mi lenne a bérmaradvány sorsa? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Annyival kevesebb lenne a teljesítés. De én úgy gondolom, hogy az I-III negyedévet nézve is 

szépen teljesítettük a bevételeket, a kiadásokat kicsit alulteljesítettük, a bevételeket kicsit felül. 

Jól gazdálkodtunk. Azt gondolom, hogy egy majdnem 13. havi fizetés a dolgozóknak nemcsak 

gesztus, hanem ténylegesen jól jön.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, nem olyan magasak ezek a besorolási bérek, mégis a megbecsülést ezzel is kifejezzük. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én meg vagyok elégedve a dolgozókkal. Az óvodában is nagy nehézségekkel dolgoztak már 

tavaly is. De minden dolgozó megérdemli, hogy megbecsüljék őket.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Minden területen voltak változások, mindenki megfeszült. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a bérmegtakarítás terhére az egy havi bruttó bér 80%-át jutalomként 

kifizessük, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

89/2017. (XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2017. évi 

bérmaradvány terhére 4.500.000 forint + járulékai összegben jutalom kifizetéséről dönt 

az Önkormányzati dolgozók részére. 

Felkéri a Képviselő-testület az intézményvezetőket, hogy az általuk vezetett 

intézmények dolgozói között osszák szét a jutalmat. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a bérmegtakarítás átcsoportosításáról és 

utalásáról gondoskodjon. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Jegyző 
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Tomecz László, képviselő 

Van egy kérdésem még ezzel kapcsolatban. Van arra lehetőség, hogy ebből a 

maradványpénzből 2-300.000 Ft-ot nem tudnánk elkülöníteni olyan célokra, mint pl. 

síkosságmentesítés elvégzése hétvégén túlóra terhére? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A brigád hétvégén is csinálja a síkosságmentesítést.  

 

Tomecz László, képviselő 

Az Apci útra tavaly egész télen egy lapát homokot nem szórtak ki.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezt nem hiszem el, de ha idén ilyen történik, akkor nekem nyugodtan lehet szólni. Ahhoz nem 

kell testületi határozat, hogy a síkosságmentesítés zavartalan legyen.  

 

Tomecz László, képviselő 

Régebben Ön mondta, hogy ezt a pénzt csak bérre lehet fordítani, a túlórakeret terhére esetleg 

lehetne félretenni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A közalkalmazottaknál, köztisztviselőknél nincs túlórakeret. De erre nincs is szükség, hiszen a 

síkosságmentesítés megoldott. Síkosságmentesítési tervünk van, ezt meg lehet tekinteni, 

minden évben aktualizáljuk. Azt gondolom, hogy a környék települései közül Petőfibányán van 

a legmagasabb színvonalú síkosságmentesítés, annak ellenére, hogy nálunk van a legtöbb 

lépcső, hegy és lejtő.  

 

Tomecz László, képviselő 

Lőrinciben a kerékpárút hajnal négykor le van takarítva.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hajnal négykor nem lesz letakarítva a kerékpárút, egyrészt a kevés dolgozótól sem lehet elvárni, 

hogy éjszakázzon, másrészt a síkosságmentesítési tervben le van írva, hogy melyik útszakaszt 

mikor kell síkosság mentesíteni, pl. kerékpárutakat utoljára kell takarítani. A pihenőidőt 

biztosítanunk kell, tíz bőrt nem fogunk lenyúzni a brigádról. Megállják a helyüket napközben, 

hétvégén, stb.! 

 

Tomecz László, képviselő 

Azt hittem, hogy itt van egy 300 órás túlórakeret, mint más munkahelyeken.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Közigazgatásban ilyen nincs. Van még kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

tájékoztatom a Testületet, hogy november 13-án a Selypről bejövő közút felújítása 

megkezdődik. Petőfibánya belterületén táblától tábláig lesz az út felújítva a közút, Petőfibánya 

és Selyp között pedig tavasszal. A Selypi úton lévő vasúti sínek felszedésével kapcsolatban a 

Közútkezelő és mi is megkerestük a MÁV Zrt.-t, még nem válaszolt.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem is van egy javaslatom. Polgármester asszony nem főállásban, hanem társadalmi 

megbízással vállalta el a posztot. Év végi jutalom keretében köszönjük meg a munkáját. 

Javaslom, hogy a 2017. évi jutalom értéke legyen hat havi tiszteletdíjának megfelelő összeg. 
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Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki ezzel egyetért, kérem, 

hogy nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

90/2017.(XI.06.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület Juhászné Barkóczy Éva polgármester részére a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a 

alapján jutalmat állapít meg a 2017. évben végzett munkája értékelése 

alapján. A jutalom 2017. évi mértéke a polgármestert megillető tiszteletdíj 

hathavi összege. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a jutalom utalásáról 

gondoskodjon. 

Felelős. Jegyző 

Határidő: 2017.12.31. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm szépen. Van még kérdés, vélemény? Indítvány, bejelentés? 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 

     

 


