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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 28-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

114/2018.(XI.28.) Az Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

elfogadása 

115/2018.(XI.28.) Képviselő-testült 2019. évi munkatervének elfogadása 

116/2018.(XI.28.) 2019. évi közmeghallgatás időpontja 

117/2018.(XI.28.) 2019. évi belső ellenőrzés ütemterve 

 

118/2018.(XI.28.) 

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új fióktelepe, 

ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása, felügyelő bizottsági 

tagok megbízatásának meghosszabbítása, társasági szerződés 

egységes szerkezetbe foglalása, álláspályázat hirdetése ügyvezetői 

munkakörre 

 

119/2018.(XI.28.) 

99/2018.(IX.12.) és 110/2018.(IX.26.) képviselő-testületi határozatok 

visszavonása a VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 kódszámú pályázattal 

kapcsolatban (konyhafelújítás önerő) 

120/2018.(XI.28.) VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 kódszámú pályázat visszavonása 

121/2018.(XI.28.) 379/A/12 hrsz. - Bánya utca 4. - lemondás elővásárlási jogról 

123/2018.(XI.28.) 
341 hrsz.-ú ingatlanon lévő telek kedvezményes áron való értékesítése 

(Horváth Balázs) 

123/2018.(XI.28.) 340 hrsz. "autómosó" alatti terület vételére kérelem (Tónai József) 

   124/2018.(XI.28.) 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagi kölcsön 

visszafizetési határidő módosítása (2019.12.31.) 

125/2018.(XI.28.) 
Hatvani utcára súlykorlátozó tábla, Bánya útra "egyéb veszély" táblák 

kihelyezése 

126/2018.(XI.28.) 
Madlena Luca 8. osztályos tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Program - elvi támogatás 

127/2018.(XI.28.) Önkormányzati dolgozók jutalmazása 2018. évi bérmaradvány terhére 

128/2018.(XI.28.)  Polgármester jutalmazása 2018. évi munkája elismeréseként 

Rendelet száma Tárgy 

18/2018.(XI.29.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

19/2018.(XI.29.) Az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól 

20/2018.(XI.29.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2018.(II.16.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

21/2018.(XI.29.) A település súlykorlátozással érintett utcáiba történő behajtás rendjéről 

szóló 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Petőfibánya, 2018. november 28. 

 

 

 

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 2018. november 

28-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 

Ruzsom Lajos 

Nagy Katalin 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

 2. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének kialakítása 

  Előadó: Polgármester 

 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 4 

fő, Juhász Péter képviselő jelezte, hogy nem tud itt lenni, Dr. Csillag Imre képviselő úr szólt, 

hogy késik. Tomecz László képviselő úrról rossz szokásához híven nem tudunk semmit. A 

testület határozatképes. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 
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I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztést mindenki megkapta. A második oldalon kezdődik a 2018. év I.-III. negyedévi 

gazdálkodásról szóló szöveges tájékoztató. Hétfőn ezt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 

Ruzsom Lajos pénzügyi bizottsági elnöknek átadom a szót. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A tájékoztatóból kiderül, hogy a bevételek közel 80%-on teljesültek, a kiadások 64%-on állnak. 

Azt gondolom, hogy teljesen jól gazdálkodtunk. Saját bevételeink szépen alakulnak, mint az 

építményadó, iparűzési adó és a gépjármű adó is. Az előző évi adótartozásokat is sikerült 

behajtani.  Mivel az iparűzési adó igen jól jött, sajnos jövőre kevesebb lesz a normatíva, már 

idén is kevesebb települési támogatást kaptunk. Ehhez 1 millió forintot hozzá is tettünk, inkább 

kapják meg a rászorulók. Van a tételek között minimális átrendeződés, a 700.000 Ft-os 

keverőpult a beruházásokhoz került. A Pénzügyi Bizottság ennek megfelelően elfogadásra 

javasolja a tájékoztatót.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, a 11. oldalon van a határozati 

javaslat. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

114/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez kapcsolódik a költségvetési rendelet módosítása a 12. oldalon. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 12. oldalán lévő rendelet-

tervezettel egyetért.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosítására 
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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 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.14.) 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 – 2018. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét      560.606 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    560.606 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 317.039 eFt, 

ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       125.514 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:      24.146 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                  78.337 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            16.983 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:       20.132 eFt. 

  

 

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

   

7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 109.767 eFt. 

 

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

 

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

a) a beruházások előirányzata:  15.926 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:      93.841 eFt. 

 

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

8. §  

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

(finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 94.530 eFt. 

 

 

(6) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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8. § (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési 

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 152.366 eFt. 

 

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

 

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

a) általános tartalék 51.927 eFt. 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

 

(3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. 

 

(4) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. 

 

(5) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. 

 

(6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet 2018. november 30-án lép hatályba és 2018. december 1-jén 

hatályon kívül kerül. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

II. NAPIREND 

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének kialakítása 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi pont a 14. oldalon kezdődik. Ez a Képviselő-testület 2019. évi 

munkatervének kialakítása. A Pénzügyi Bizottság a saját munkatervét hétfőn elfogadta. Az 

ülések a szokásokhoz híven szerdai napokra vannak betervezve a hétfői bizottsági ülések után. 

Ha az ülések tartalmához van valakinek hozzáfűznivalója, kérem, hogy mondja. Van ezzel 

kapcsolatosan valakinek javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki 

elfogadja a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

115/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a 2019. évi munkatervét elfogadja. 
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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. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

(Dr. Csillag Imre képviselő úr megérkezik.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 17. oldalán van még egy határozati javaslat a közmeghallgatás 2019. évi 

időpontjáról. A választások miatt nem novemberi az időpont, így a leköszönő Testület 

beszámolhat az elvégzett munkájáról. Van kérdés, vélemény? Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki 

egyetért azzal, hogy a következő közmeghallgatás 2019. szeptember 25-én legyen! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

116/2018. (XI.28.) 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 2019. évben a 

közmeghallgatást 2019. szeptember 25-én 17.00 órakor tartja a Művelődési Ház 

dísztermében. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról 

tájékoztassa a lakosságot. 

 

  Határidő: 2019.09.25. 

  Felelős: Polgármester  

 

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 18. oldalon található az átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet, melyet 

a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasol. Az 5. §-nál van egy elírás, természetesen 2019-ben 

lép hatályba a rendelet. Van valakinek valamilyen hozzáfűznivalója, kérdése? Amennyiben 

nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 18. oldalán lévő 

rendelet-tervezettel és az említett változtatással egyetért! 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat 

19/2018.(XI.29.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2019. 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 2019. 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető 

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

rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.  

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2019. 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 

2018. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2018. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

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

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2018. évi eredeti előirányzat alapján 

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

ed része.  

 

3. § 

 

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

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2018. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2018. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

4. § 
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(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2018. 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. 

 

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és a 2019. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2019. május 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

           Juhászné Barkóczy Éva                                                     Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 20. oldalán kezdődik a szociális rendelet módosítására tett javaslat. 2019. 

január 1-jétől a házi segítségnyújtást a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt 

Fenntartó Társulás látja el. A gondozottakat már tájékoztattuk, decemberben személyesen is 

felkeresik őket és segítenek nekik a szükséges dokumentáció kitöltésében. Van valakinek 

kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki az 

előterjesztés 20. oldalán kezdődő rendelet-tervezettel egyetért.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

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

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

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

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

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

felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

1. §  

(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

(3) A Polgármester dönt továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátás (étkeztetés) 
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igénybevételéről és a köztemetés elrendeléséről. 

 

(2) A Rendelet 6. § (1) d) pontja hatályon kívül kerül. 

 

(3) A Rendelet 13. § (2) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(2) A szociális igazgatási eljárásra – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Önkormányzati hatósági ügyben az Ákr. 81. §-a alapján egyszerűsített határozat is 

hozható. 

 

(4) A Rendelet 20. § (1) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(1) Az Önkormányzat alapellátásként a házi segítségnyújtást a Lőrinci Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulással kötött megállapodás alapján 

láttatja el. 

 

(5) A Rendelet 20. § (2) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(6) A Rendelet 20. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

2. §  

(1) A Rendelet 20. § (4) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(4) Amennyiben a Képviselő-testület az önköltségnél alacsonyabb összegben állapítja 

meg az intézményi térítési díjat, amely térítési díj az állami támogatás egy főre jutó 

összegével együtt nem éri el a szolgáltatási önköltséget, abban az esetben az 

Önkormányzat a különbözet összegét a szociálisan étkezők részére települési 

támogatásként nyújtja. 

 

(2) A Rendelet 20. § (5) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(5) A szociálisan étkezést igénybe vevők részére juttatott települési támogatás összegét 

a Polgármester az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban állapítja meg. 

 

(3) A Rendelet 21. § (4) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(4) A Rendelet 21. § (5) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(5) A Rendelet 20. § (6) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

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

a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel lehet igénybe venni. 

 

(6) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép: 

 

3. § A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és 2019. január 2-án hatályát veszti. 

 

    K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                              Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 
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1.sz. melléklet a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

4/2017.(II.16.) rendelete módosításáról szóló 20/2018.(XI.29.) rendelethez 

2.sz. melléklet  

a szociális ellátásokról szóló  

4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 21. §-ához 
Szociális 
étkezés_2018. év    

Megnevezés Adatok   

Szolgáltatási egység ellátási nap   

Tervezett létszám 80   

Éves étk.nap/fő 251   

Terv.étk.napok (2018) 20 080   

Szolg.terv.önktg.(2018) 15 424 068 
0107051 cofog kiadás összesen korrigálva az éves áfa befizetés 
összegével  

1 főre eső önktg. 192 801 A 2018. évi tervezett önköltség figyelembe vételével 

1 napra eső önktg. 768   

Normatíva (2018) 4 428 800   

1 főre eső normatíva 55 360   

1 napra eső normatíva 221   

Önktg - Normatíva 10 995 268   
1 étkezési napra eső 
különbség 547,57   

Átl. térítési díj(Ft/nap)  547,57 470 Ft/adag 
Szoc tv. 115. § szerint a térítési díj 
nemhaladhatja meg az önkoltséget (776 Ft) 

Ráfizetés/haszon 0,00 80 Ft/adag települési támogatás 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 22. oldalon kezdődik a település súlykorlátozással érintett utcáiba történő behajtásának 

rendjéről szóló rendelet módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Legutóbbi testületi ülésen az volt a kérés, legyen lehetősége az utcákban élő lakosoknak 

ingyenes szállításra, de úgy, hogy legyen behajtási engedélyük is, ha igazoltatja a járműveket a 

Rendőrség. Feltétel, hogy a tehergépjárműadó az utcákban élő lakosoknak szállítson, illetve, ha 

cégről van szó, akkor legyen bejelentett telephelye az utcában, akkor automatikusan kap 

behajtási engedélyt a cég teherautója.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Javaslom, hogy a Hatvani utcát is tegyük bele a rendeletbe, rengeteg panasz érkezik onnan is a 

tehergépjárművekkel kapcsolatban, illetve a nagy forgalom miatt az új út hamar tönkre fog 

menni. De minden telephellyel rendelkező céget tájékoztassunk, nem árt, ha tudnak róla.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyetértek. Az 1. számú mellékletbe vegyük bele a Hatvani utcát 5,5 tonnás súlykorlátozással. 

Van valaki, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki az előterjesztés 22. oldalán kezdődő rendeletmódosítással az imént említett 

változtatásokkal együtt egyetért.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a település súlykorlátozással érintett utcáiba történő behajtásának rendjéről  

13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet szabályainak 

betartásával a település súlykorlátozással érintett utcáiba történő behajtásának rendjéről szóló 

13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. §  

(1) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép.  

 

(5) A jelen rendelet alapján a behajtási engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati 

hatósági ügy. Az elsőfokú eljárás lefolytatása Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Polgármesterének hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége Petőfibánya 

Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az eljárás lefolytatására az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép.  

 

(1) Annak az ingatlantulajdonosnak, magánszemélynek vagy cégnek, akinek 

ingatlantulajdona, telephelye a súlykorlátozás alá eső utcákhoz tartozó ingatlanon 

található és az adott tehergépjármű után Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Adóhatósága felé fizeti a gépjárműadót, annak a személynek vagy cégnek kérelemre 

behajtási engedélyt kell kiadni. 

 

(3) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép.  

 

(1) Az 1. sz. mellékletben meghatározott súlykorlátozás alá eső utcákba csak 

útvonalengedély birtokában lehet behajtani, illetve rajtuk áthaladni. 

Útvonalengedélyt a Polgármester a körülmények gondos mérlegelése mellett a közút 

vagy a közterület teherbíró képességének figyelembevételével adhat ki.  

 

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  

 

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.  

 

2. § A rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba és 2018. december 2-án hatályát veszti. 
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K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                      Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

1. számú melléklet 

1. sz. melléklet 

a település védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről  

szóló 13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

SÚLYKORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT UTCÁK 

1) Fenyőfa utca  3t 

2) Apci út 5,5t 

3) Temető utca 5,5t  

4) Hatvani utca 5,5t 

 

2. számú melléklet 

2. sz. melléklet 

a település védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről  

szóló 13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A BEHAJTÁS ESETÉN ALKALMAZANDÓ DÍJTÉTELEK 

 
Térítési díjak: 

 

1) 1.500,- Ft/nap/haszongépjármű  

- az úton való áthaladás esetén 

2) 2.000,- Ft/hónap/haszongépjármű 

- az úton való áthaladás esetén 

3) 12.000,- Ft/év/haszongépjármű 

- az úton való áthaladás esetén 

4) 0,- Ft/nap/ haszongépjármű  

- Annak az ingatlantulajdonosnak, magánszemélynek vagy 

cégnek, akinek ingatlantulajdona, telephelye a súlykorlátozás alá 

eső utcákhoz tartozó ingatlanon található és az adott 

tehergépjármű után Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Adóhatósága felé fizeti a gépjárműadót 

5) 0,- Ft/nap/ haszongépjármű  

- Ha az áruszállító tehergépjármű kifejezetten az utcában 

lévő ingatlanra szállít építési vagy tüzelőanyagot 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 24. oldalon kezdődik a jövő évi belső ellenőrzési terv. Az adót benne hagytuk, az iratkezelést 

beletettük az ASP rendszer bevezetése miatt. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, 

kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a 2019. évi belső ellenőrzési tervvel! 

 



195 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

117/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 27. oldalon kezdődik a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. előterjesztése. A 

Kft. ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a megbízatása 2018.12.01. napján lejár, illetve 

ügyvezetői álláspályázat kiírásáról és új fióktelep létesítéséről van szó. Kovács Mihály 

megbízatását 2019. március 31. napjáig szeretnék meghosszabbítani. Új felügyelőbizottsági 

tagokat is kellett választani. Új fióktelepet Hevesen szeretnének nyitni. Van valakinek kérdése, 

véleménye? Kérem, hogy aki elfogadja az első határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 
118/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési 

és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., 

cégjegyzékszám: 10-09-035485) új fióktelepe a 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatti 

ingatlan legyen. 

 

2.) A Képviselő-testület határoz továbbá arról, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ 

Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) a 

jelenlegi ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a megbízatását meghosszabbítja 2019. március 

31. napjáig, tudomásul veszi továbbá az ügyvezető lakcímének megváltozását, új lakcíme: 3000 

Hatvan, Zöldfa utca 18.  

 

3.) Tekintettel arra, hogy 2018.12.01. napján lejár a Fejlesztési és Koordinációs Központ 

Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) 

felügyelő bizottsági tagjainak megbízatása a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Balázs 

József (anyja neve: Korsós Mária, lakcíme: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.) és Gál Erzsébet 

(anyja neve: Póka Teréz, lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V. em. 23.) felügyelő 

bizottsági tagi tisztségét határozatlan időre meghosszabbítja, megválasztja továbbá Dr. 

Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona, lakcíme: 1023 Budapest 02 Mecset utca 8.) a 

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., 

cégjegyzékszám: 10-09-035485) új felügyelő bizottsági tagjává határozatlan időtartamra. A 
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felügyelőbizottsági tagok megválasztásának hatálya az a nap, amikor a Társaság utolsó tagja 

(önkormányzata) is meghozza a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról szóló döntését. 

 

4.) A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy fentiekre tekintettel a Fejlesztési és 

Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 

10-09-035485) társasági szerződését módosítja a változásokkal egységes szerkezetben és 

elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő 

hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben 

önálló döntést hozzon. 

 

5.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési 

és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., 

cégjegyzékszám: 10-09-035485) írja ki a mellékelt álláspályázatot ügyvezetői munkakörre, 

bízza meg az alábbi önkormányzatok polgármestereit, hogy hozzanak létre bizottságot és 

bírálják el a benyújtott pályázatokat, valamint hirdessék ki a nyertes pályázót. 
 

Heves Város Önkormányzata 

Ludas Községi Önkormányzat 

Apc Községi Önkormányzat 

 

6.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési 

és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., 

cégjegyzékszám: 10-09-035485) bízza meg a pályázat aláírásával és minden egyéb 

jognyilatkozat megtételével Heves Város Önkormányzatát. 
 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 29. oldalon határozati javaslat a korábbi döntések visszavonásáról szól, mint tudjuk, nyertünk 

40 milliót a konyha felújításra, ezért az előtte nyert 17 millióról le kell mondani, mert nem lehet 

egyszerre kivitelezni a két pályázatot. A lemondásról szóló határozati javaslat nincs az 

előterjesztésben.  

Felolvassa. 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki visszavonja a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat keretében hozott, „A 

főzőkonyha infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önkormányzati önerő biztosításáról” 

szóló 99/2018.(IX.12.) képviselő-testületi határozatát, illetve a pályázat megvalósításához 

kapcsolódó, „Projektmenedzsment és kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása” 

elvégzésével járó feladatok ellátásáról szóló 110/2018.(IX.26.) képviselő-testületi határozatát. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

119/2018.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú pályázat keretében hozott, „A főzőkonyha infrastrukturális 

fejlesztéséhez szükséges önkormányzati önerő biztosításáról” szóló 99/2018.(IX.12.) 
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képviselő-testületi határozatát, illetve a pályázat megvalósításához kapcsolódó, 

„Projektmenedzsment és kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása” 

elvégzésével járó feladatok ellátásáról szóló 110/2018.(IX.26.) képviselő-testületi 

határozatát. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatok visszavonásával 

érintetteket értesítse 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

    

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki visszavonja a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázatát, 

mivel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 

melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen 

magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

120/2018.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú pályázatát, mivel a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont szerinti 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen magasabb összegű vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. A kedvezőbb támogatási mérték miatt 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eláll a 1944388812 

iratazonosító számú támogatói döntéssel megítélt 17.539.679,- Ft felhasználásától 

és lemond a 1860322871 azonosító számú projekt megvalósításáról.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat visszavonásáról a Magyar 

Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságát értesítse. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 30. oldalon kezdődik egy ügyvédi megkeresés. A régi virágüzletről van szó, elővásárlási 

jogunk van rajta. A véleményem az, hogy az épület egyben érne valamit, ez az üzlet kicsi.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Hétfőn megbeszéltük, és javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy ne éljen az elővásárlási 

jogával. Most ne vegyük meg, attól még az elővásárlási jog rajta lesz az ingatlanon. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki úgy gondolja, hogy az Önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával a 379/A/2 

helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

121/2018.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HMKH 

Hatvani Járási Hivatala ingatlan-nyilvántartásában Petőfibánya, belterület 379/A/12 

hrsz. alatt felvett, természetben 3023 Petőfibánya, Bánya utca 4. fszt. 12. a. alatt 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 19 m2 alapterületű, „üzlet” megjelölésű 

társasházi ingatlan (24/1000-ed eszmei hányaddal és az alapító okirat szerint hozzá 

tartozó helyiségekkel) vonatkozásában dr. Kanyó Roland Richárd ügyvéd által küldött 

megkeresést. 

A Képviselő-testület a fenti ingatlan eladásával kapcsolatosan jelenleg nem kíván 

élni az elővásárlási jogával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy dr. Kanyó Roland Richárd 

ügyvéd részére az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot tegye meg. 

Határidő: 2018.12.06. 

Felelős: polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 32. oldalon Hortváth Balázs kérelme, a Jókai úti garázssor végén lévő terület iránt érdeklődik.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Azon kell elgondolkodnunk, hogy 150.000 forintért érdemes-e nekünk azt kitakarítani. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Abban igaza lenne, hogy más szemét nélkül kapja meg 2.000 forintért négyzetméterét, ő meg 

szeméttel. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a terület kitakarítását, mert nincs rá kapacitás. 

Én azt javaslom, hogy vigyük le az árat 1500 Ft/m2-re, és ezen az egyedi áron vegye meg a 

területet, de ő takarítsa ki. Illetve még kérjünk papírt arról, hogy hol adta le a hulladékot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyetértek. Van valaki, akinek más a véleménye? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ebben a témában érkezett még egy kérelem, ami nincs benne az előterjesztésben. Tónai József 

a másik garázssor végében lévő autómosó alatti területet szeretné megvenni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Felolvassa a később érkezett kérelmet. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Azt mindig is ők tartották karban, 20-25 évvel ezelőtt is.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, és a strandon és sporton is keresztüljárnak, holott az sem az ő területük. Lezártuk a kerítést 

nagy vascsövekkel, azt is levágta.  
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ráadásul azok a mosók teljesen illegálisan működnek, és környezetvédelmi szempontból is 

kétséges a fenntartásuk. Nincs az a szakhatóság, ami azt engedélyezné.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, azokat inkább meg kellene szüntetni, teljesen szabálytalan az egész, nem felel meg a mai 

előírásoknak.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Így van. A terület a miénk, ha valami baj lesz, az a mi felelősségünk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy látom, hogy lehet az a válaszunk, hogy nem eladó. Nem felel meg az előírásoknak. 

Szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki Horváth Balázs részére kedvezményes áron 

adná el a földterületet, de hulladékkal együtt.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

122/2018.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján megtárgyalta Horváth 

Balázs Lőrinci, Árpád u. 270. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlására 

irányuló kérelmét. 

A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy értékesíti a 341 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanon lévő garázsok alatti területet a felülépítmények birtokosainak. 

 

Horváth Balázs viszont a 341 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bal oldali garázssorának 

végében lévő (kérelmező tulajdonában lévő 9. garázs melletti) üres 7,5x10 méteres, azaz 

75 m2-es területet kívánja megvásárolni, amely területen jelenleg illegálisan lerakott 

szemét található. 

A Képviselő-testület fenti körülmények mérlegelése után úgy döntött, hogy a kérelmező 

részére az alábbi feltételekkel értékesíti a 341 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 75m2-es 

területét: 

 

- A Képviselő-testület a 75m2-es terület vételárát kedvezményes 1.500 Ft/m2 árban 

határozza meg arra tekintettel, hogy az ingatlanon illegálisan lerakott szemét 

található, mellyel együtt értékesíti a területet. 

- A Képviselő-testület csak abban az esetben járul hozzá a vásárláshoz, ha a vevő az 

általa megvásárolt területről a szemetet nem illegális szemétlerakó telepre, vagy nem 

a település más területére hordja el, illetve a szemét elhordását követően a 

szeméttelepre való lerakásról hiteles okiratot tud bemutatni. 

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a 75 m2 területű 

önkormányzati ingatlant kérelmező részére értékesítse, az adás-vételi szerződést írja alá.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki arra szavaz, hogy az autómosó alatti földterületet ne 

értékesítsük.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

123/2018.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján megtárgyalta Tónai József 

Petőfibánya, Dobó u. 7. I/3. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlására 

irányuló kérelmét. 

A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy értékesíti a 340 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanon lévő garázsok alatti területet a felülépítmények birtokosainak. 

 

Tónai József viszont a 340 hrsz-ú önkormányzati ingatlan garázssorának végében lévő 

– ingatlannyilvántartás alapján üres – területet kívánja megvásárolni, amely területen 

jelenleg a garázstulajdonosok által használt, még a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt 

által kialakított utómosó található. 

 

A Képviselő-testület fenti körülmények mérlegelése után úgy döntött, hogy a kérelmező 

részére nem értékesíti a 340 hrsz-ú önkormányzati ingatlan autómosó alatti területét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 33. oldalon a lejárt határidejű határozatok, ha nincs kérdés, kérem számozás nélkül elfogadni! 

Köszönöm! 

A 36. oldalon jogszabályi tájékoztató, ha nincs kérdés, kérem tudomásul venni.  

Az egyebek napirendi ponthoz van még pár témánk. Felolvasom a Zagyvaság Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület kérelmét.  

Felolvassa. 

Hozzáteszem, hogy teljesen hitel nélkül dolgoznak. A bejövő tagdíjakból rendezik a kölcsönt.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ez az összeg nem dobja meg a költségvetést. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

a kezét, aki úgy döntött, hogy az Egyesület számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének 

határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

124/2016. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvaság 

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

nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Hatvani Rendőrkapitányságtól is jött egy levél.  

Felolvassa. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem értek egyet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A mi körzeti megbízottunk kapott szolgálati lakást. Csak szeptembertől van itt, először 

bizonyítson.  Ha jutalmakat osztunk, akkor azt először az önkormányzati dolgozók kapjanak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Így van. Szerintem erről ne hozzunk határozatot, csak levélben válaszoljunk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rendben. 

A következő téma a Bánya utca. Nem aszfaltoztattuk le, hátha nyer egy beadott pályázat. Sajnos 

nem nyertünk. Ilyen időben viszont már nem lehet kátyúzni, ezért arra gondoltunk, hogy 

„úthibák” táblát teszünk ki. Tavasszal megcsináltatjuk az utat. A Hatvani utcára pedig 

súlykorlátozó tábla szükséges, így hogy azt az utat is belevettük az előbb a rendeletbe. Összesen 

négy tábla. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

125/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi közlekedési rend 

bevezetéséről döntött: 

a) a felújított Hatvani utca nagy tehertömegű haszongépjárművek közlekedési és 

parkolási problémái miatt a Hatvani utca mindkét végére 5,5t súlykorlátozó 

(össztömeg-korlátozás) táblát helyeztet ki „Kivéve engedély” kiegészítő 

táblákkal; 

b) a Bánya út útburkolati problémái, illetve az aszfaltozásra, illetve kátyúzásra 

alkalmatlan időjárási viszonyokra tekintettel a Bánya út első 400 méteres 

szakaszára „Egyéb veszély” táblát helyeztet ki „Úthibák” kiegészítő táblákkal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a súlykorlátot meghaladó 

haszongépjárművek számára a Hatvani úton való közlekedéshez az egyedi engedélyeket 

kiadja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a 

forgalmi renddel kapcsolatos változásokról, a szükséges táblákat vásárolja meg, illetve 

az önkormányzati brigáddal a munkát végeztesse el. 

 

Felelős. Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Újabb levél következik, Szénási Anett írt a Képviselő-testületnek. 

Felolvassa. 

Én azt gondolom, hogy biztosan jó tanuló, ha erre pályázik.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Javaslom, hogy erkölcsileg támogassuk őt, ha anyagi hozzájárulást nem tudunk biztosítani. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

elviekben támogatja, hogy Madlena Luca nyolcadik évfolyamos tanuló részt vegyen az Arany 

János Tehetséggondozó Programban. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

126/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szénási Anett 

Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 8. II/1. számú lakos kérelmét, melyben kéri gyermeke Madlena 

Luca 8. osztályos (Zagyvaszántói Római Katolikus Általános Iskola) tanulónak az Arany János 

Tehetséggondozó Programjába való bejutáshoz szükséges pályázathoz az Önkormányzat 

Képviselő-testületének támogatását. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, hogy Madlena Luca 

nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szénási Anett) Petőfibánya település 

képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 

számára. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a középiskola részére szóló 

tájékoztatást aláírja, illetve a jegyzőt, hogy a döntésről a szülőt értesítse. 

Határidő: 2018.12.05. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere, jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Dolgozói jutalom a bérmaradvány terhére. A bérmaradvány idén sokkal kevesebb, mint tavaly. 

A Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén ezt megtárgyalta, és javasolja, hogy ebből a durván 4 és 

fél millió bérmaradványból 3 millió forintot jutalomként osszunk szét. A közalkalmazottak 

cafeteria formájában kapnák, a köztisztviselők jutalomként. Ezt még novemberben számfejteni 

kell. Az óvodai beszámoló után a létszám miatt 1.700.000 forintot vissza kellett fizetnünk, ezért 

terveztünk 3.000.000 forintot jutalomra. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Sajnos nem lesz annyi, mint tavaly, de osszuk szét. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a 

közalkalmazottak cafeteriáját 100.000 Ft-ra egészítsük ki, a fennmaradó összegből a 

köztisztviselők jutalmazása történjen meg 3 millió forintig. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki az előbb elhangzottakkal egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

127/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2018. évi bérmaradvány 

terhére 3.000.000 forint + járulékai összegben cafetéria, illetve jutalom kifizetéséről dönt az 

Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak részére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzati dolgozók, 

közalkalmazottak részére 100.000 Ft-ra egészítse ki a cafetéria juttatást és utalásáról 

gondoskodjon, továbbá a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és dolgozója 

között ossza szét jutalomként a fennmaradó összeget a Polgármester egyetértésével. 

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

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Jegyző 

 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem is van javaslatom. Mindenki tudja, hogy polgármester asszony nem főállású, mégis itt 

van és dolgozik minden nap. Ezért hat havi fizetésének megfelelő összeget javaslok neki év 

végi jutalomként. Ezt a Pénzügyi Bizottság hétfőn elfogadta. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, szavazzunk.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

128/2018. (XI.28.) 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 2018. évben végzett munkája értékelése 

alapján. A jutalom 2018. évi mértéke a polgármestert megillető tiszteletdíj 

hathavi összege. 

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

gondoskodjon. 

Felelős. Jegyző 
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Határidő: 2018.12.31. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm szépen. Gondolatébresztőként még annyi mondanék, hogy a temetőnk egyik fele 

hamarosan betelik, ezért kérem a Testületet, gondolkodjon el, hogy hogyan rendezzük el a 

másik felét, legyen-e szóró parcella, stb. A februári ülésen ezt megbeszéljük és döntünk róla. 

Van még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


