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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. szeptember 7-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 
T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

93/2016.(IX.07.) Petőfibánya Önkormányzat 2016. év I. féléves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

94/2016.(IX.07.) A Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2015/2016-os tanévének 

nevelési tevékenységéről és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány 2015. évről szóló tájékoztatójának elfogadása 

95/2016.(IX.07.) Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2015/2016-os tanévének 

nevelési tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

96/2016.(IX.07.) Szavazatszámláló Bizottság tagok módosítása 

97/2016.(IX.07.) 2016. évi országos népszavazáshoz önrész biztosítása 

98/2016.(IX.07.) Törzskönyvi kivonat módosítása 

99/2016.(IX.07.) Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyének 

módosítása 

100/2016.(IX.07.) Bányavíz-elvezető árok medrének tisztítása 

Rendelet száma Tárgy 

14/2016.(IX.08.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.11.) 

önkormányzati rendelete módosítása 

15/2016.(IX.08.) A település köztisztaságának biztosításáról, illetve a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 

30/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete módosítása 

16/2016.(IX.08.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2015.(VIII.13.) 

rendelete módosítása 

 

 

Petőfibánya, 2016. szeptember 07. 

 

 

 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

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

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 

7-én 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 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Salamon István, iskolaigazgató helyettes 

                       Reichardt Angelika pedagógus, Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány 

titkára 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

            Előadó: Polgármester 

 Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

Előadó: a BSK Ügyvezető Elnöke 

2. Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója  

Előadó: Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője 

              Alapítvány elnöke 

  Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola Igazgatója 

3. Indítványok, bejelentések, egyebek  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a meghívott vendégeket, és megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a testület 

határozatképes, mivel a testület 7 tagjából 5 fő jelen van. Dr. Csillag Imre képviselő jelezte, 

hogy késni fog, Tomecz László képviselő nem tájékoztatott, hogy nem jön. Javaslom a 

napirendet meghívó szerint elfogadásra. Kérem, hogy aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 5  tagja 5  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGTÁRGYALÁSA, 

JAVASLATTÉTEL 



139 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirendi pontunk Petőfibánya Községi Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató. A kiküldött anyagban megkaptátok a szöveges indoklást és a mellékleteket 

is.  Van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz? 

 

Amennyiben nincs, röviden összefoglalom. A Képviselő-testület az önkormányzat és 

intézményei költségvetését 381.639 eFt fő összeggel hagyta jóvá februárban. Ez az előirányzat 

az első félév végére 401.273 eFt-ra módosult. A bevételi oldalon 371.964 eFt realizálódott, a 

kiadási oldalon pedig 310.079 eFt. A szöveges tájékoztatóban és a táblázatokban találhatóak 

részletesen a bevételek forrásai és a kiadások alakulása. 

 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, átadom a szót Ruzsom Lajosnak, a Pénzügyi Bizottság 

Elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A félévi beszámolót a bizottság megtárgyalta. Gyakorlatilag minden évben azért módosul a 

költségvetés, az előirányzatok, mert mindig vannak bizonyos kiadások, amiket nem tudunk 

tervezni. Ilyen például a közfoglalkoztatás, amely miatt a bevételi és a kiadási oldal is módosul. 

Örömteli számomra, hogy idén a helyi közhatalmi bevételek is jól teljesültek, úgy tűnik 

teljesíthető a tervezett bevétel. A Pénzügyi Bizottság ezt a beszámolót a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Azt olvastam, hogy 10 közfoglalkoztatott hely van, és csak ötöt tudunk foglalkoztatni. Nem 

fogadják el a felajánlott munkát? 

 

/Dr. Csillag Imre, képviselő megérkezett./ 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jelenleg két közfoglalkoztatotti szerződésünk van, az Útőr Program, melyben 3 férfi és 2 nő 

dolgozik. Erre 100%-os támogatást kapunk. A másik szerződésünkben 10 főt szerettünk volna 

foglalkoztatni, ennél 15% önerőt kell biztosítani, de idáig nem sikerült ezt a létszámot elérni. 

Már nincs sorban állás, hogy az emberek közfoglalkoztatásban szeretnének dolgozni. Akiket 

behívunk, vagy nem vállalják el a munkát, vagy az egészségi állapotuk miatt nem tudjuk 

foglalkoztatni őket.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Köszönöm szépen a tájékoztatást. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény, hozzászólás a tájékoztatóhoz? Amennyiben nincs, aki egyetért a kiküldött 

előterjesztés 11. oldalán található a határozati javaslattal és elfogadja az önkormányzat 2016. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze. 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot 

hozta: 

93/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2016. év I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tájékoztatóhoz kapcsolódik a költségvetési rendelet módosítása. Az előbb elfogadott, a 

tájékoztatóban is leírt számszaki változásokat tartalmazza a módosítás. Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, aki a 12. oldalon található rendelet-tervezettel egyetért, kézfelnyújtással 

jelezze.  

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő rendeletet 

hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 

2016. évi költségvetéséről szóló 0/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

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

„3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét     401.273 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    401.273 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:  

228.912 eFt, ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       96.868 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:    25.743 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                72.552 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:          23.171 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:     10.578 eFt.” 

  

 

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

   

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 38.053 eFt.” 

 

(4) A R. 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7. § (2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata:  33.388 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:       4.665 eFt.” 

 

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

„8. §  

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

16.168 eFt.” 

 

 

(6) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési 

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege  58.635 eFt.” 

 

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

 

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

b) céltartalék 16.175 eFt.” 

 

2. § 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 9-én lép hatályba és 2016. szeptember 10-én hatályon kívül 

kerül. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

II. NAPIRENDI PONT 

OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓJA 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 14. oldalán található a Petőfibányai Általános Iskolásokért Alapítvány 

tájékoztatója. Valakinek van kérdése, véleménye a tájékoztatóval kapcsolatban? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az ajándékcsomag, amivel az első osztályosokat köszönti az alapítvány az idén, a tablet volt? 

 

                       Reichardt Angelika pedagógus 

Nem, azt a Baptista Szeretetszolgálat biztosította a gyerekek számára. Az alapítvány évről évre 

kisebb ajándékokkal kedveskedik az elsősöknek, mint például radír, ceruza, toll, stb. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az alapítvány tavaly sok pénzt gyűjtött, sok mindent megvalósított. Nagyon jó, hogy a 

gyermekek versenyeztetését finanszírozza az alapítvány, és nem a szülők vállát nyomja ez a 

teher. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönjük az alapítvány tájékoztatóját. A 

16. oldalon a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója kezdődik. Ezzel 

kapcsolatban kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Végigolvasva a beszámolót, úgy gondolom, örvendetes, hogy a kompetencia felmérések elég 

jól sikerültek, vannak kiemelkedő teljesítményű diákok. Köszönjük a részletes beszámolót. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A beszámoló valóban nagyon részletes volt. Tapasztaljuk, hogy sajnos a létszám nem nő, az 

iskolából eltávozók és máshonnan beiratkozók kiegyenlítik egymást. A táblák hol vannak? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A táblákat leszereltük, már nagyon rossz állapotban voltak. Pedagógusaink nem tartottak igényt 

rájuk, az interaktív táblákkal is jól el tudnak boldogulni, a krétapor egyébként sem tesz jót a 

projektoros kivetítőnek. A világítás korszerűsítése megtörtént. Az egyik osztályban várjuk a 

teljes bútorcserét. Most rendeltünk 70 széket az ebédlőbe is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdés, vélemény? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Tavaly az óvodánál volt nagy probléma, de most úgy látom az iskolánál is elkezdődött a 

nyugdíjazás. Van ennek a megoldására terv? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Sajnos nincs. Megkérjük őket, hogy maradjanak, amíg nem találunk a helyükre új pedagógust. 

Az állásokat folyamatosan hirdetjük matematika, fizika, informatika szakon, de egyetlenegy 

jelentkező sem érkezett, még a szolgálati lakás ellenében sem. Két tanítói állást hirdettünk, de 

csak egyet tudtunk betölteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Megkérem az iskolát, hogy ezentúl a hirdetésben ne szerepeljen a szolgálati lakás. Az óvodának 

is van igénye ezekre a lakásokra, mert óvónőhiány van. Az óvoda az önkormányzathoz tartozik, 

ezért a szolgálati lakásoknál az óvodapedagógusok elsőbbséget élveznek. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Szomorúan vesszük ezt tudomásul. Ez talán egy kis húzóerő lett volna a fiatal pályakezdő 

pedagógusoknak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az iskola és az alapítvány beszámolójához van-e még valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, kérem, tegye fel a kezét, aki a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola és a 

Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 2015. évről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

94/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2015/2016-os 

tanévének nevelési tevékenységéről és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány 2015. évről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

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

Általános Iskola igazgatóját és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 

titkárát értesítse. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde beszámolója következik. A szokásokhoz híven ez is 

egy igen tartalmas beszámoló. Kérdés, vélemény? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Volt egy nyolcéves óvodás? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Kértünk szakvéleményt, mely alapján ő további óvodai fejlesztést és ellátást igényelt. Idén 

kezdte az első osztályt. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Örömteli, hogy nőtt a gyereklétszám, mint ahogy az étkezést igénybe vevők létszáma is. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

A mai napon a beiratkozott gyermekek létszáma 74 fő, október elsejéig a beszoktatási időszak 

után meglesz a 82 fő. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tavaly úgy tervezték, hogy idén 3 csoport indul, de 4 csoportot kellett indítani a megnövekedett 

létszám miatt. 
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Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szóba kerültek a nyugdíjazási gondjaink. Azóta is hirdetjük az állásokat, de nincs jelentkező, 

nekünk két óvónőre van még szükségünk. Idén úgy tudtuk megoldani az óvónőhiányt, hogy 

óraadót foglalkoztatunk, illetve egy nyugdíjazott óvónőt sikerült meggyőznünk, hogy jöjjn 

vissza óraadónak. A Katica csoportban egy óvónő egyedül maradt, nincs meg a kettes óvónői 

norma, a pedagógiai asszisztens lép be a délutáni időszakban, de csak azért oldható meg így, 

mert a másik csoportban van délután óvónő. Ha ez az egy csoport lenne az óvodában, ezt így 

nem tudtuk volna megoldani. Mindemellett nagyon nehéz éven vagyunk túl. A tavalyi a nagy 

változások éve volt. Két új óvónőt vettünk fel, felújítottuk az épületeket, dajka nénit is keresünk, 

a konyhán is egy állás betöltetlen. Minden kolléganőm erején felül teljesít. A vezetőhelyettes 

választása kicsit elcsúszott, de augusztus 29-én a testületi értekezleten ez megtörtént. Szabó 

Andrea lett a helyettes. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Azt gondolom, nagyon jó kezdeményezés a Totyogó-klub, hallottam olyan óvodákról, ahol 

nincs beszoktatás. Jó, hogy ilyen kevés emberrel az óvoda még erre is fordít időt, energiát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Ha nincs, kérem tegye fel a kezét, aki a 30. oldalon 

lévő határozati javaslattal egyetért. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

95/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2015/2016-os 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

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

Óvoda-bölcsőde vezetőjét értesítse. 

 

 

III. NAPIRENDI PONT 

EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 31. oldalon a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak módosításáról láthatjuk a határozati 

javaslatot. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Történt egy kis változás. Jogszabály előírja, hogy Helyi Választási Iroda tagja nem lehet a 

Szavazatszámláló Bizottság tagja, és mivel Pollákné Vanicsek Judit lesz az egyik 

jegyzőkönyvvezető, ezért az ő helyére póttagot kellett keresnünk. Volt olyan, aki korábban 

SZSZB tagként lemondott. Javaslom Mizser Lászlónét a 002. sz. szavazókörbe, illetve 

póttagnak Kókai Gabriellát és Városi Mariannát. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek más javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem 

kézfelnyújtással jelezze, ha az elhangzott határozati javaslattal egyetért. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

96/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és az 

országos népszavazás 2016. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek 

és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014.(VII.24.) IM rendelet előírásainak 

alapján - a jegyző indítványára – lemondás miatt kieső tagok helyére a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjának választja meg: 
 

A 002. szavazókörben tagnak Bangó Mihály helyett Mizser Lászlóné Hegyalja u. 12. 

szám alatti lakost; 

 

póttagnak Kokavecz Mónika és Pollákné Vanicsek Judit helyett Kókai Gabriella 

Petőfibánya, Petőfi tér 2. és Városi Marianna Petőfibánya, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti 

lakosokat. 

 

Az új SZSZB-k összetétele a módosítást követően a következőképpen alakul: 

 

1. Szavazókör száma: 001.  Szavazókör: Általános Iskola 

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Miczki Enikő 

tag: Martinkovics Sándorné Petőfibánya, Hegyalja utca 17. 

Kotrócz Józsefné  Petőfibánya, Ifjúság utca 4. 

Szabó Andrea   Petőfibánya, Dózsa György utca 6. II/27. 

 

2. Szavazókör száma: 002. Szavazókör: Művelődési Ház  

Jegyzőkönyvvezető: Pollákné Vanicsek Judit 

tag: Némethné Kovács Tamara Petőfibánya, Apci utca 9. 

 Matyi Lászlóné  Petőfibánya, Liszt F. u. 12. I/3. 

Mizser Lászlóné   Petőfibánya, Hegyalja u. 12 

 

póttagok: 

Kókai Gabriella  Petőfibánya, Petőfi tér 2. 

Városi Marianna   Petőfibánya, Dózsa Gy. u. 7. 

Kiss Ernő   Petőfibánya, Apci u. 65. 

Kéri Péterné   Petőfibánya, Fenyőfa u. 19. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 

megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat értesítsék, és az 

eskütételéről gondoskodjanak.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 32. oldalon lévő határozati javaslat következik.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Október 2-án népszavazás lesz. A Helyi Választási Iroda kéri a Képviselő-testületet, hogy 

támogassák a népszavazás helyi lebonyolítását, mert a keretösszeg nem fedezi a szavazással 

járó kiadásainkat. A határozatban javasolt összeg megegyezik a két éve tartott 3 választás 

összegével. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Aki a 32. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

97/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület a 2016. évi országos népszavazás helyi lebonyolításához a 

tartalékkeret terhére 80.000.- Ft önrészt biztosít saját forrásként. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a költségvetésen belüli átcsoportosításról 

gondoskodjon. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 33. oldalon lévő határozati javaslat következik. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Legutóbbi testületi ülésen szó volt az Erzsébet-táborról. Ennek az elszámolásához szükséges a 

törzskönyvi kivonat módosítása. Kormányzati funkciót kellett keresnünk, egyéb szabadidős 

szolgáltatásban tudjuk elszámolni ezt a tábort. Ennek a határideje egyébként szeptember 30.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy aki a törzskönyvi kivonat módosításával kapcsolatos határozati javaslattal 

egyetért, kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

98/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8-11. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján megvitatta a Petőfibánya 

Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos módosításával 

kapcsolatban ismertetett előterjesztést. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Községi Önkormányzat 

törzskönyvi kivonatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

I.) A kormányzati funkciók az alábbiakkal egészülnek ki: 

 



147 

 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati funkciók változását, 

átvezetését kezdeményezze törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a 

külön jogszabályban előírtaknak megfelelően a Magyar Államkincstár részére. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 34. oldalán található a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 

székhelyének módosításával kapcsolatos határozati javaslat. Ők pályázatírással foglalkoznak. 

Kérdés van ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem tegye fel a kezét, aki a módosítással 

egyetért. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

99/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3360 Heves, Hunyadi 

János utca 17., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 

2. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során 

esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó 

hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 35. oldalán található a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság határozati javaslata. 

Jegyzett tőkeemelés, társasági szerződésmódosítás, illetve tagi kölcsön nyújtásáról van szó. Két 

tag jelentkezett a Kft.-be felvételre, Kál és Nagyút. Ők 100-100 eFt-tal kívánnak beszállni. 

Felvetődött a probléma, hogy Nagyút és Kál messze van Hatvantól, így ráfizetés lenne, hogy 

az autók üresen mennek 90 km-t, hogy visszahozzák a hulladékot Hatvanba. Várom a 

véleményeteket. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A hulladékgazdálkodási társulás annak idején úgy alakult meg, hogy Kál és Nagyút is benne 

volt, sőt három helyen van hulladéklerakó, Jászfényszarun és Kálon is van hulladékgyűjtő 

udvar. Nem értem azt, hogy hogyan nem voltak eddig tagjai a Kft.-nek, vagy miért vannak 

benne a környezetgazdálkodási társulásban? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Minimum négy autónak kell indulnia, hogy Nagyútról összeszedje a hulladékot.  

/Ezt követően a Képviselő-testület megtárgyalja az előterjesztés 38. oldalán található 

határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

Kérem tegye fel a kezét, aki azt javasolja, hogy Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság első és második 

határozati javaslatát ne fogadjuk el. 

 

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

határozati javaslatokat elutasította. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Kft. harmadik és a negyedik határozati javaslata következik. Az előzményeket mindenki 

ismeri, egy taggyűlésen szándéknyilatkozatot tettünk, melyben kifejeztük, hogy akár tagi 

kölcsönt is nyújthatunk a Kft. részére, a kintlévőség 20%-áról van szó. A kintlévőségek 

behajtását már elkezdte a cég, a NAV felé bejelentette a 10.000 Ft feletti tartozásokat, ezért már 

támogatást is kapott az Államtól. Nem javaslom a tagi kölcsön nyújtását. Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, tegye fel a kezét, aki a 39. oldalon található harmadik határozati 

javaslattal nem ért egyet. 

 

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

határozati javaslatot elutasította. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 40. oldalon található a tagi kölcsön összegére és kölcsönszerződés szövegére tett határozati 

javaslat olvasható.  Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem tegye fel a kezét, aki a 

határozati javaslatot elutasítja.  

 

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

határozati javaslatot elutasította. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény levelet írt, mely az előterjesztés 43. oldalán található. 

Szeretnének tevékenységükhöz támogatást kérni. Petőfibányáról öt gyermek jár az 

intézménybe. 

 

 Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és nem javasolja, hogy támogatást nyújtsunk az iskolának.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az előterjesztés 45. oldalán található a település köztisztaságának biztosításáról, illetve a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet módosító 

javaslata. Erre azért van szükség, mert változás történt, az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

intézkedik a számlázással kapcsolatban, nem pedig a Hatvani Hulladékgazdálkodási Kft. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja 

a Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település köztisztaságának 

biztosításáról, illetve a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól 

szóló rendeletének módosítását. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő rendeletet 

hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete  

a település köztisztaságának biztosításáról, illetve a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 

30/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, valamint az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontja törvény alapján a település köztisztaságának biztosításáról, 

illetve a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendelete 

(a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) A R. 29. § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(5) A közszolgáltatási díjról az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság negyedévente állít ki számlát 15 

napos fizetési határidővel, melyet az ingatlantulajdonos köteles határidőre megfizetni. 

 

(2) A R. 29. § (6) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(6) Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság intézkedik a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által 

határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében. 

 

2. § 

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 9-én lép hatályba és 2016. szeptember 10-én hatályát veszti. 

       

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 46. oldalon egy másik rendeletmódosítás. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Erre azért van szükség, mert időnként előfordul, hogy megjelennek sírkövesek, egyéb 

szolgáltatók, betonkeverőhöz, fúróhoz áramot kérnek, stb. Ilyenkor a karbantartók közül, akinél 

van a kulcs, megvárja a vállalkozót, amíg az végez. Úgy gondoltuk, hogy ezért lehetne ennek 

is egy szolgáltatási díja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, tegye fel a kezét, aki egyetért a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 

módosításával. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő rendeletet 

hozta: 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016.(IX.08.) rendelete  

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

22/2015.(VIII.13.) rendelete módosítására 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 

145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 22/2015.(VIII.13.) rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet 5. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki: 

 

Sírkőállítással, bontással kapcsolatos 

egyszeri áramhasználati díj/nap 

1.000 Ft 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2016. szeptember 9-én lép hatályba és 2016. szeptember 10-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

47. oldalon található a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Van-e 

valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy számozás nélküli határozattal 

fogadjuk el a beszámolót. 

 

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

beszámolót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 49. oldalon jogszabályi tájékoztató olvasható. Van valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, 

véleménye? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Úgy látom a 2017. évi költségvetést elfogadták. Van valamilyen nagyobb változás az 

önkormányzat életét illetően? Mire számíthatunk jövőre? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 



151 

 

Többnyire ugyanolyan összegekkel számolhatunk, mint az elmúlt években. Apróbb korrekciók 

vannak, mint például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni juttatása 5.800 

Ft helyett 6.000 Ft lesz. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A települési támogatás összegét ebből nem tudjuk meg, hiszen az mindig utólag számított 

összeg, figyelembe veszik az adóerő képességet is. Az iparűzési adóbevételünk jól alakult, de 

ez azt is jelenti, hogy jól terveztünk, a terveinkhez képest alakult jól. A jogszabályi tájékoztatót 

kérem tudomásul venni. Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, folytatnám a temető úti árok rendezésének ügyével. A brigádvezető jelezte, 

hogy a Temető út végén az árokban nem folyik le a víz. A Vízmű vezetőjével Fillér Csabával, 

és Molnár Tamás korábbi kivitelezővel, vállalkozóval voltunk a helyszínen. A bányavizet 

kötelesek vagyunk elvezettetni. Az árok valóban el van iszaposodva, a jelenlegi közcélú 

dolgozókkal már nem lehet kitakaríttatni, hiszen a derítőből is oda folyik a víz. A 

környezetvédelmi alapból, mely majdnem 1.300.000 Ft, tudnánk fedezni az árok takarítását. 

Egy 650 méteres szakaszt kell kitisztíttatnunk, erre kértünk árajánlatokat, a következőket 

kaptuk:  

 

- A Tó-Nett Építőipari Kft.-től érkezett ajánlat 1.568.450 Ft  

- Info-Béta Q Kft.-től érkezett ajánlat: 1.594.120 Ft 

- Kovács Roland vállalkozótól érkezett ajánlat: 747.500 Ft 

 

Azt gondolom, hogy még a tél beállta előtt ki kell takarítani a medret. Azt javaslom, hogy a 

legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Kovács Roland egyéni vállalkozót bízzuk meg a temető 

úti árok kitakarításával. Aki egyetért a javaslattal, kérem, tegye fel a kezét. 

 

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

javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

100/2016.(IX.07.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a petőfibányai bányavizet 

elvezető árok kotrására, tisztítására beérkezett árajánlatokat értékelve úgy döntött, hogy 

az árajánlatok közül Kovács Roland egyéni vállalkozó (Apc, Külterület Tanya 

021/1hrsz) ajánlatát fogadja el, s bízza meg, hogy a munkát elvégezze az árajánlatban 

szereplő 1.150,-Ft/fmx650fm, azaz összesen 747.500Ft összegben. 

A Képviselő-testület a munkavégzéshez szükséges összeget a környezetvédelmi alap 

terhére biztosítja, s felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy a 

szerződést írja alá a vállalkozóval. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek ehhez a napirendi ponthoz még kérdése, véleménye, mondanivalója? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az alagút világításával kapcsolatban jelzés érkezett felém. Többen szóvá tették, hogy ez a 

világítás nem megfelelő, sötét van az alagútban, és főleg az idősebbek nem jól látnak. A 

terepviszonyok miatt járdát építeni nem tudunk a másik telepen, úgy gondolom ez jogos kérés 
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tőlük, hogy legalább az alagútban jól lássanak, és biztonságban érezzék magukat. Valóban 

vannak sötét szakaszok az alagútban. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Azt gondolom, nem az izzók számát kell megemelni, hanem a világítás technikáján változtatni. 

Olyan izzó kell, ami nem csak lefelé világít, hanem oldalra is, nem lenne világosabb, de azt a 

hatást keltené, és a járdán közlekedők is jobban látnának. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az alagútvilágításnak megvannak a szabályai, ezeket követnünk kell. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Meg kell találnunk azt a jelenlegi technikát, ami a lehető legjobb a lakosoknak. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hívni kell szakembert, aki megmondja, hogy milyen izzókkal világítsunk, és hogy azokat 

milyen gyakorisággal helyezzük el az alagút teljes hosszában. Árajánlatokat kell kérni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Foglalkozni fogunk az üggyel. Ma festik a járdaszéleket. A falat is le kellene mosatni, mert 

poros. 

Van-e még valakinek kérdése, vélemény, mondanivalója ehhez a napirendi ponthoz? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Köszönetemet szeretném kifejezni az elkészült parkolóért. Nemcsak az iskolának, hanem a 

szülőknek is nagy szolgálatot tett ezzel az önkormányzat. Élhetőbbé tették az iskola környékét. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valakinek kérdés, vélemény, mondanivaló? 

 

Salamon István, iskolaigazgató helyettes 

Az iskolagondnoki lakással, illetve a gondnok személyének problémájával kapcsolatban 

szeretnék szólni. Mi nagyon szeretnénk, ha a lakás és a gondnoki feladatkör megmaradna eddigi 

funkciójában. A személy, aki a feladatot ellátná, megvan, fedezet is van a lakás felújítására, mi 

az önkormányzat hozzájárulását szeretnénk kérni, hogy ez a státusz továbbra is megmaradjon. 

Szükség van az iskolagondnok személyére, hiszen a feladatok megmaradnak, csak nincs, aki 

elvégezze őket. Jelenlegi két takarítónőnk ezeket a feladatokat ellátni már nem tudja, nekik így 

is túl nagy területet kell tisztán tartaniuk. Az iskolagondnoki feladatkörre kijelölt hölgy 

személye garancia lenne arra, hogy a feladatok el lesznek látva, illetve a férje 

szakképzettségénél fogva aktuális karbantartási munkáknál  is be tudna segíteni. Ezek alapján 

szeretnénk kérni az Önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pénzügyi Bizottsági ülésen szó volt az iskolagondnoki lakásról. Az Önkormányzat és a Baptista 

Szeretetszolgálat között nincs semmilyen szerződés, megállapodás, mely arról szólna, hogy az 

Önkormányzatnak kötelező az iskolának iskolagondnokot biztosítanunk, vagy iskolagondnoki 

lakást. Az iskolagondnoki feladatkört az Önkormányzat megörökölte, holott ilyen feladatkör 

más településen már rég nem is létezik. A régi gondnokot el kellett költöztetni abból a lakásból, 

de mivel két gyermekkel az utcára nem tehettük, így ő most elfoglal egy pedagógusnak 

fenntartott szolgálati lakást. Az Önkormányzat pénzt ezért a lakásért sosem kapott, csak 
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tulajdonosi kötelezettségei jelentkeztek. Három éve ezt a lakást felújítottuk. Ezzel együtt két 

lakás maradt szolgálati lakásként az önkormányzati dolgozóknak. A helyzet kellemetlen, de az 

önkormányzati dolgozók elsőbbséget élveznek, ha szolgálati lakásról van szó. Óvónőhiányunk 

van, ha jelentkeznek az állásra, neki lakást kell biztosítanunk. A gondnoki feladatkört az iskola 

megtarthatja, de nem bentlakásosként. A gondnoki feladatokat bejárósként is el tudja látni, aki 

elvállalja. Várom a hozzászólásokat. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Az elhangzottakkal egyetértek, az iskolának meg kell értenie, hogy a település szempontjából 

fontosabb egy pedagógus, mint az iskolagondnok, akinek a munkáját egyéb takarítók és a 

karbantartó is el tudja végezni. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A környező iskolákban ugyan nincs gondnok, de a petőfibányai iskola elhelyezkedése indokolja 

a bentlakásos iskolagondnok megtartását. Az iskola egy park közepén van, a környező 

településen lévő iskolák lakóházakkal vannak körül ölelve. A nyáron három alkalommal a 

fiatalok elvágták a kerítést, és hátul a kis sportudvaron már tűket, italos dobozokat is találtunk. 

Ha kitudódik, hogy éjjel nincs senki az iskola területén, ezek az egyének oda teszik át a 

székhelyüket, ami vagyonvédelmi szempontból is problémát fog okozni, nemcsak az iskolának, 

hanem egész Petőfibányának. A másik, hogy hatalmas területet kell karbantartanunk. Van rá 

mód, hogy esetleg segítséget kapjunk, mondjuk fűnyírásban? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nincs, hiszen az előbb tárgyaltuk, hogy milyen kevés emberünk van az efféle feladatok 

elvégzésére. Úgy tudom, van karbantartótok, eddig is ő nyírta a füvet.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Van, de már csak négyórás.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A megállapodásban benne van, hogy az ingatlan fenntartása a Baptista Szeretetszolgálat 

feladata. 2012-től ez egy ajándék volt az iskolának, hogy bentlakásos iskolagondnokot 

biztosítottunk az iskolának. A bejárást, ha nem helyi lakos a gondnok lehet fizetni. 

 

Salamon István, iskolaigazgató helyettes 

Az iskola épületének vagyonvédelmét hogyan tudjuk megoldani? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az óvodában sincs gondnok, és az is egy park közepén van. A polgárőröknek szólni kell, hogy 

nézzenek arra többször. A lakást egyébként is fel kell újítani. Vélemény, hozzászólás? Mivel 

nincs senkinek több kérdése, bejelentése, az ülést bezárom.  

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

   Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


