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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

107/2013.(XI.14.) 2013. évi negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

108/2013.(XI.14.) Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

109/2013.(XI.14.) Közmeghallgatás időpontjának elfogadása 

110/2013.(XI.14.) Belső ellenőrzés ütemterv elfogadása 

111/2013.(XI.14.) Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetési szabályzatának elfogadása 

112/2013.(XI.14.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 1.  

113/2013.(XI.14.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2. 

114/2013.(XI.14.) A Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

115/2013.(XI.14.) Hitel felvétel jóváhagyása 

116/2013.(XI.14.) Bérmaradvány elosztására vonatkozó javaslat elfogadása 

117/2013.(XI.14.) Polgármester jutalmazására tett javaslat elfogadása 

118/2013.(XI.14.) EPER Szakértői program megvásárlása 

Rendelet száma Tárgy 

32/2013.(XI.15.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 21/2013.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

33/2013.(XI.15.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2013.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

34/2013.(XI.15.) Gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 6/2011.(II.16.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

35/2013.(XI.15.) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

36/2013.(XI.15.) Közterület térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet elfogadása 

37/2013.(XI.15.) Átmeneti költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályiról szóló 

rendelet elfogadása 

 

 

Petőfibánya, 2013. november 14. 

 

 

 

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 2013. november 14-

én megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Papp Tamás 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

 Martinkovics Sándorné, óvoda vezető 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2013. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

2. Képviselő-testület 2014. évi munkatervének kialakítása 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a vendéget. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő. Ambrús Zoltán jelezte a távolmaradását. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

 

Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, az kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2013. évi I-III.  negyedéves gazdálkodása 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az anyagot megkaptátok. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A Képviselő testület a 21/2013. 

(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2013. évi 

költségvetését 366.955 ezer Ft főösszeggel. A költségvetés végrehajtása során az év közben 

bekövetkezett változások alapján a bevételi és kiadási előirányzat 557.694 ezer Ft-ra módosult. 

A teljesítés alakulása a bevételi oldalon 409.265 e Ft, amely 73,4 %-on teljesülés. A kiadási 

oldalon 367.359 e Ft, amely 65,9 %. A kiadási oldal az időarányos rész alatt teljesült. A 

bevételeknél a szokásos táblákat láthatjuk.  Az intézményi működési bevételek teljesítése 60,27 

%-os. Kérdés ezzel kapcsolatban? Szöveges részben a tartalom le van írva. Felhívnám a 

figyelmet az egyéb sajátos bevételekre. Az egyéb sajátos bevételek többek között szerepel a 

gyermekvédelemmel kapcsolatosan befizetett gondozási díjak 40 %-a, a Riolit Kőbánya 

rendezési tervhez befizetett hozzájárulása (500.000 Ft) az általános iskola gázdíj éves 

elszámolásával kapcsolatos túlfizetés (115.000Ft), illetve – megdicsérve Papp Tamás képviselő 

urat – az alagút áramdíj éves elszámolásával kapcsolatos túlfizetés (143.000Ft). Az intézményi 

ellátás díja közel időarányosan 73,35 %-on teljesült. Itt a piaci helypénz bevétel az eredeti 

előirányzathoz képest ebben az évben nagyon elmaradt, 41,11 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy a 

korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb őstermelő árusított a piacon, valamint az un. ruha- 

és egyéb árucikket kínáló árusok létszáma is lecsökkent. A közhatalmi bevételek 42,99 %-ra 

teljesültek. Itt megint siralmas a tábla. Itt szerepel a bírság és a helyi adók.  Az iparűzési adó 

teljesülése 38,20 %-os, ez nagyon drasztikus csökkenést mutat nemcsak a korábbi évekhez 

képest, hanem a betervezett szinthez is. Az építményadó 52,00 %-on teljesült, jóval az 

időarányos szint alatt van. Az iparűzési adó nem is fog a közeljövőben sem növekedni. Az adós 

kolleganő véleménye szerint, ha bejön 17 millió éves szinten, akkor az nagyon „jónak” 

tekinthető.  A gépjárműadónál a tábla a 2013.09.30-i állapotot mutatja, az októberig befolyt 

tényleges bevétel 3.583 eFt, így a tényleges teljesítés 70,5%, ami közel időarányos szinten 

teljesült. A helyi adók alulteljesülése évek óta komoly problémát okoz önkormányzatunknak, 

hiszen az adóbevételek terhére kiadásokat terveztünk a költségvetésben, amit az év folyamán a 

működtetéshez folyamatosan fel kellett volna, hogy használjunk. Ebben az évben az iparűzési 

adóbevételeink drasztikusan csökkentek, mivel számos cég nem végez árbevételt hozó 

tevékenységet, emiatt ezektől a cégektől nem számíthatunk iparűzési adó befizetésére. A 

bérlakás értékesítésből származó bevételek 90,71 %-on időarányosan teljesültek. A központi 

költségvetésből kapott támogatások és központosított előirányzatok az államkincstár által 

ütemezett szinten teljesültek. Ez az utólagos finanszírozású rész. Az átvett pénzeszközök 

bevételeknél, majdnem 100%-os a teljesítés. A Kiadvány pályázatunk (554.000 Ft), illetve az 

Iskola felújításával kapcsolatos KEOP pályázati támogatás (62.000.000 Ft) elszámolása 

megtörtént, a támogatás átutalásra kerültek. Az OEP támogatás az időarányostól magasabb 

szinten teljesült 81,26 %-on, a támogatás az év folyamán törvény által előírt védőnői béremelés 

összegét is tartalmazza. Nyilván azért ennyi, mert a 4. negyedévben jön még hozzá.  Mondtuk, 

hogy az önkormányzat és intézményei működési kiadásainak teljesítése 66,91 %. A személyi 

jellegű kiadások 68,77 %-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 59,71%-ra teljesültek. A dologi 

kiadások összességében valamivel az időarányos szint alatt teljesültek, közel 70%-on. A 

táblából kiolvasható, hogy az egyéb készletbeszerzés teljesülése 59,92%. Próbálunk mind az 

intézményeknél, mind a hivatalban mérsékletet tartani a készletbeszerzéseknél, és minél 

kedvezőbb készletbeszerzésre törekedni. A szolgáltatások teljesítése: itt havi számlázások 

vannak egyrészt, másrészt a kisjavítási szolgáltatásoknak az időarányos része van. Ez elég 

alacsony teljesítésű. Támogatások, végleges pénzeszköz átadások következnek. Az irányított 

átadás az technikai jellegű. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 84,81 %-ra 

teljesültek. A PKTK-nál van még teljesítésre váró tétel, illetve a Vöröskeresztes véradó 

találkozóra lesz majd kifizetve 25.000 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. sz. 

melléklet szemlélteti. A térfigyelő kamerarendszernél teljesítés még nincs, mert a 4. 
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negyedévben lesz kifizetve. A haszongépjármű vásárlásnál a GAZ részletfizetése szerepel. A 

számítógép és a WINSZOC program megvásárlása megtörtént, melyről a testület döntött annak 

idején.  Az óvoda által betervezett gázzsámoly október hónapban került beszerzésre, az még itt 

nem szerepel. Az óvoda felújításával kapcsolatosan a KEOP pályázathoz elkészített 

tervdokumentációt kifizettük. A KEOP pályázatot befogadták, de még nincs elbírálás alatt. A 

ravatalozó és a Művelődési ház lépcső felújítása július hónapban teljesült. Az iskolában lévő 

szolgálati lakás felújítása megtörtént. A Fazekas-Szabadság-Hegyalja utcák útfelújítása 

megvalósult. Gyakorlatilag a negyedik negyedévben még a gázzsámoly és a térfigyelő kerül 

még bele a táblába. A költségvetés végrehajtása során szükségessé vált előirányzat 

módosításokat, valamint előirányzat átcsoportosításokat a 16. sz. melléklet szemlélteti.  

  

Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan? Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének, mert 

ezt a napirendi pontot a pénzügyi bizottság már a tegnapelőtti ülésen megtárgyalta. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Így van. Köszönöm szépen. Sokat hozzáfűzni nem lehet. Az előirányzat-módosítások az előre 

nem tervezhető kiadások, pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatás, melyek 

utófinanszírozásúak, és mi sem tudjuk mennyit fogunk kiadni, ezek vannak itt java részt, illetve 

azok, melyek egyik szakfeladatról átkerültek a másik szakfeladatra, gyakorlatilag 

átcsoportosítás után.  Bevétel- és kiadásmódosítás nem történt. A táblából is kitűnik, hogy ezek 

csak az évközi változások. A bevételek 75%-os teljesülése még akár szép is lehetne. Sajnos az 

iparűzési adó és a gépjármű adó bevételek alakulása elég csúnyán mutat. Bizottsági ülésen 

beszéltünk róla, hogy jó lenne ezeket behajtani. Sajnos a gépjárműadó behajtásnál a rendszám 

levétellel csak 1 év után lehet élni, addig csak felszólítást lehet küldeni, aminek azért van 

eredménye.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az aktuális témához szólnék, hogy emiatt a mai napon hárman voltak bent, kérték, hogy 

tekintsünk el a gépjármű forgalomból való kivonástól, mert szükségük van a gépjárműre. 

Fizetnek, már ma is volt befizetés! Kérnek halasztást, néhány hónapot. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szomorú az iparűzési adó. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Itt említeném meg, hogy a fejezeti tartalékból 22 millió Ft-ra pályáztunk. Egyrészt az iparűzési 

adó képesség, másrészt a feladatalapú finanszírozás kapcsán létrejövő differencia miatt 

pályáztunk. Ha minden igaz, akkor azt november végéig elbírálják.   

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Bevételekről ennyit. A kiadásoknál látszik, hogy vissza van faragva, amit csak lehet. 

Pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a beszámolót. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a 14. oldalon lévő javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 6  igen 

szavazattal a határozatot elfogadta: 

 

107/2013. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ehhez kapcsolódik a rendeletmódosítás. Az imént vázoltak bele vannak dolgozva a 

költségvetési rendeletbe.  

 

/Ismerteti a rendelettervezetet./ 

 

Aki a rendeletmódosítást elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 6  igen 

szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

32/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

21/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

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

CXCV. törvény 23. §-a (1) alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

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

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

2013. évi költségvetéséről szóló 21/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

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

„3. § A Képviselő-testület 2013. szeptember 30-i fordulónappal az önkormányzat - 

beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének 

 

a)  kiadási főösszegét     557.694 ezer forintban, 

b)  bevételi főösszegét    557.694 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: 

                           adatok  eFt  

Működési kiadások előirányzata összesen:              232.996                             

 

Ebből: 

a)  személyi jellegű kiadások:                                      96.277                

b) munkaadókat terhelő járulékok:                              24.853               

c) dologi jellegű kiadások:                                          77.254                
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d) egyéb működési célú támogatások, kiadások         34.612”                                     

 

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

      Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:   56.867   eFt. 
 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata:        7.408         eFt,  

- a felújítások előirányzata:         49.459         eFt, 

(4) A R. 7. §.-át követő III. rész szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „III. A költségvetési pénzforgalmi kiadások és bevételek  különbözetének (költségvetési 

többlet) összege:                                              11.162 eFt. 

 

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

„8. §  (1) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

a) az önkormányzat tartaléka:      72.821  eFt, melyből: 

b) általános tartalék               72.821  eFt,  

c) céltartalék                             0  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. a 15. számú mellékletét követően kiegészül a 16. számú melléklettel. 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. október 1. napjától 2013.december 31-ig hatályos. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

polgármester                                                              jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének az elfogadása. Utolsó soros testületi 

ülés a mai. Ilyenkor szoktuk elfogadni a munkatervet. Jegyző úr állította össze. Hat soros 

ülésnek kell lennie. A február 12-e azt nem tudjuk, hogy február 12, mert ez attól függ, hogy az 

országgyűlés mikor fogja elfogadni a költségvetést. A hatálybalépést követő 45. napig kell 

elfogadni nekünk. Kérdezem, hogy esetleg tegyünk e még bele valamit?  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Október 29-re azért tettem a szokásos novemberi ülés időpontját, mert a jövő évi koncepciót a 

polgármester október 31-ig kell, hogy a testület elé terjessze.  

 

 Ruzsom Lajos, képviselő 

Addigra új testület lesz.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés ezzel kapcsolatosan. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./  

 

Kérdés? 

Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

  

108/2013. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a 2014. évi munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

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

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következnek az egyebek. Következő a közmeghallgatás időpontja. A közmeghallgatás 

kiküldött időpontja október 1.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A választások konkrét időpontja nem ismert. Annyi feladat lesz az önkormányzati 

választásokkal kapcsolatban, illetve októberben van az idősek napja is. Ne legyen 

összezsúfolva minden. Javaslat, hogy szeptember 26-a legyen az elfogadott időpont. 

Számoljunk be arról, hogy mit végeztünk a 4 év alatt és a következő héttel jöjjön a választás. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mikor lesz akkor? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szeptember 26. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? 
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Aki a közmeghallgatás szeptember 26-i időpontjával egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

109/2013.(IX.14.) 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 2014. 

évben a közmeghallgatást 2014. szeptember 26.-án 17.00 órakor tartja 

a Művelődési Ház dísztermében. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról tájékoztassa a lakosságot. 

 

Határidő: 2014.10.01. 

Felelős: Polgármester  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 2014. évi belsőellenőrzés ütemtervét is most kell elfogadni. Két téma van javasolva. Egyrészt 

az önkormányzati működtetésű konyha gazdaságossági vizsgálata, másrészt a karbantartó 

részleg átvilágítása. Jegyző úr ajánlatokat kért be.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Két belső ellenőrzéssel foglalkozó céget kerestem meg.  

 

/Ismerteti az ajánlatokat./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most a témát kell elfogadni. Kérdés? 

 

Aki az önkormányzat 2014. évi – előterjesztésben mellékelt – belső ellenőrzési ütemtervét 

elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

110/2013. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. 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. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következnek a rendeletmódosítások. Átadom a szót jegyző úrnak.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Változtattak a szociális törvényen. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az 

átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási 

formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. Az átmeneti rendelkezés szerint 

a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati 

segély megállapításának, kifizetésének rendjéről szóló rendeletet. Mindezekre tekintettel a 3 

rendeletet érintő rendeletmódosításokra van szükség. Először beszéljünk a szociális ellátások 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletről. Ami eddig átmeneti segély volt, azt 

átneveztem önkormányzati segélyre. Feltételeken nem változtattam. Ami korábban kialakult és 

az évek hosszú során működött, azt már nem változtattam meg. Egy dolgot kivéve, ami a 

fasegélyek kapcsán előkerül. A 12. § (6) bekezdésében meghatároztam, hogy: „Az egy 

háztartásban élők, illetve az egy életközösséget alkotó, azonos lakcímmel rendelkező 

személyek egyidejűleg csak egy tűzifa segélyre jogosultak.”  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Elkerülendő, hogy 2-3 kocsi fa menjen egy lakásba. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A szoc. törvény azt mondja ki, hogy a segélyt, amikor beadja valaki, azt 15 napon belül el kell 

bírálni. Ez lehetetlen a gyakorlatban. A jogszabály azt mondja, hogy ha testület bírálja el, akkor 

a következő soros ülésen kell elbírálni. A méltányossági közgyógyellátás eddig jegyzői 

hatáskörben volt, most átkerült a testület hatáskörébe. Ha valaki egyik napról a másikra kerül, 

olyan helyzetbe, akkor a polgármester rendkívüli segélyt nyújthat, melyről a következő ülésen 

beszámol. Eddig volt olyan, hogy temetési segély, amely alanyi jogon járt. Az átmeneti 

rendelkezés szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-ig kell megalkotnia 

az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének rendeletét. A jogszabály most azt 

mondja, hogy „temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati 

segély annak állapítható meg, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem 

volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése 

a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti”. Egyébként az összege az elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nem lehet kevesebb a helyben 

szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a 

temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Itt a 

helyben szokásos 70-80.000 Ft. Ezt úgy oldottam meg, hogy alanyi jogon maradna a temetési 

támogatás is, a 10.000 Ft, ez alanyi jogon jár. Nálunk így most kétféle megoldás is van. 

Másrészt a gyermekvédelmi támogatás változott meg olyan módon, hogy ez korábban a 

polgármester hatásköre volt. Ez most a bizottság hatáskörébe kerül át. A feltételek 

változatlanok maradtak. Ez 3 rendeletet érint. Az SZMSZ tartalmazza és határozza meg a 

bizottság feladatait, ezért ezt is módosítani kell, és még egy. A méltányossági közgyógyellátás 

eddig jegyzői hatáskörben volt, most átkerült ez is a testület hatáskörébe, melyet a testület 

átruház a bizottságra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés ezzel kapcsolatban? Első hallásra elég kacifántos.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Marad minden, csak máshogy hívják és máshova került! A szociális törvény azt mondja, hogy 

nem határozza meg ezeknek a kérelemlapoknak a formáját, minden önkormányzat alakítsa ki 

magának, határozza meg, hogy mi legyen a kérőlapon. Meg kell viszont különböztetni, tehát 

külön kell temetésire, átmenetire, gyermekre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pénzügyi bizottság megtárgyalta. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezt végigbeszéltük és javasoljuk elfogadásra.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez 3 rendeletmódosítás. 

Aki a 24. oldalon lévő rendelettervezettel egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő rendeletmódosítást elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

33/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban Szt.) 25-26. §-ában, a 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 132. 

§ (4) g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 2. § (3) bekezdése a következő szövegre módosul: 

 

„A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt: 

a)  az önkormányzati segélyről – kivéve a hajléktalanok és elemi károsultak 

segélyezését és a sürgős szükség esetét, 

b) a Szt. 50. § (3) bek. szerinti méltányossági közgyógyellátásról, 

c) pénzbeli támogatás megállapításáról a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel.” 

 

 

(2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontja a következő szövegre módosul: 

 

„a) önkormányzati segélyről sürgős szükség esetén,” 

 

(3) A R. 2. § (4) bekezdés e) pontja hatályon kívül kerül. 
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(4) A R. 2. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül kerül. 

 

(5) A R. 3. § (2) bekezdés d) pontja a következő szövegre módosul: 

 

„d) önkormányzati segély” 

 

(6) A R. 3. § (4) bekezdése a következő szövegre módosul: 

 

„A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatás és az önkormányzati 

segély nyújtható természetbeni ellátásként is, különösen élelmiszer, ruhanemű, 

tankönyv, tüzelősegély, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának 

kifizetésére.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 10. §-ának címe a következő szövegre módosul: 

„Önkormányzati segély” 

 

(2) A R. 10. § (1) bekezdése a következő szövegre módosul: 

 

„A Képviselő-testület által felhatalmazott Pénzügyi Bizottság önkormányzati segélyt nyújt  

a) a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, 

b) a temetési költségekhez való hozzájárulásként, 

c) pénzbeli támogatás formájában a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel.” 

(3) A R. 10. § (2) bekezdése a következő szövegre módosul: 

 

„Önkormányzati segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár, stb. – miatt 

anyagi segítségre szorulnak.” 

 

(4) A R. 10. § (3) bekezdése a következő szövegre módosul: 

 

„Az önkormányzati segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori 

nyugdíjminimum 150 %-a, egyedül élők esetében 200 %-a, mely felett a segély csak 

rendkívüli élethelyzetben  (haláleset, súlyos betegség - baleset stb.) nyújtható.” 

 

(5) A R. 10. § (4) bekezdés a) pontja a következő szövegre módosul: 

 

„Legfeljebb 3 alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben.” 

 

(6) A R. 10. § (5) bekezdését követően az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6)Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély  

a) annak állapítható meg, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra 

nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési 

költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. (Az 
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elhunytak eltemettetéséről a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt személyek kötelesek 

gondoskodni) 

b) összege az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 

nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-

ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 

kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

c) nem állapítható meg a temetési költségek finanszírozása érdekében annak a 

személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján 

temetési hozzájárulásban részesül.” 

 

3. § 

 

(1) A R. 10. § (6) bekezdését követően az alábbi 10/A. §-sal egészül ki: 

 

„Pénzbeli támogatás gyermek és fiatal felnőtt részére 

10/A. § 

 

(1) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében a Gyvt. 21. §-ában foglaltak alapján a 

gyermeket és a fiatal felnőttet rászorultságára tekintettel legfeljebb 5000 forint 

összegű pénzbeli önkormányzati segélyben részesítheti, ha a gyermeket gondozó 

család vagy a fiatal felnőtt időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

(2) A pénzbeli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a 

polgármesteri hivatalnál terjeszti elő az indokok feltűntetésével. 

 

(3) A szociális rászorultság vizsgálata a család egy főre jutó jövedelmének 

igazoltatásával és környezettanulmány készítésével történik. 

 

(4) A gyermek részére megállapított önkormányzati segély célirányos felhasználásában 

indokolt esetben a védőnő, a gyermekintézmények gyermek és ifjúságvédelmi 

felelősei és a családgondozó is közreműködhetnek. 

 

(5) A pénzbeli támogatás a szülő kérelmére vagy a nevelési-oktatási intézmény, a 

gyámhatóság, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának javaslata 

alapján természetbeni ellátásként is megállapítható a gyermekek étkezési térítési 

díjára, ruházatára, a gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatására.” 

 

 

(2) A R. 11. § (2) bekezdés a következő szövegre módosul: 

 

„Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget indokolnak, 

a polgármester az önkormányzati segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja.” 

 

(3) A R. 11. § (3) bekezdés a következő szövegre módosul: 

 

„A sürgős szükség esetén nyújtott önkormányzati segélyekről a Polgármester a Pénzügyi 

Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.” 
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(4) A R. 11. § (6) bekezdés a következő szövegre módosul: 

 

„Az önkormányzati segély a Pénzügyi Bizottság döntése alapján természetben is nyújtható, 

különösen: 

a) élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak, 

b) iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési 

díjak részben vagy egészben történő átvállalására.” 

 

(5) A R. 12. § (3) bekezdés a következő szövegre módosul: 

 

„Önkormányzati segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, 

életvitele arra enged következtetni és a szociális ügyintéző által készített 

környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a 

kérelmező a részére megállapított önkormányzati segélyt nem a saját vagy családja 

létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre, hanem például élvezeti cikkekre fordítaná, 

részére az önkormányzati segélyt természetben kell megállapítani, vagy a kérelmet el kell 

utasítani. Ebben az esetben a természetbeni ellátás formái: élelmiszervásárlási utalvány, 

tüzelőanyag-juttatás és egyéb.” 

 

(6) A R. 12. § (6) bekezdés a következő szövegre módosul: 

 

„Háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa adható. Az egy háztartásban élők, illetve az egy 

életközösséget alkotó, azonos lakcímmel rendelkező személyek egyidejűleg csak egy tűzifa 

segélyre jogosultak.” 

 

4. § 

 

(1) A R. 15. § (1) bekezdés a következő szövegre módosul: 

 

„Méltányosságból, a szociálisan rászorult személy részére legfeljebb egy éves időtartamra 

közgyógyellátást állapíthat meg átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság, ha az igénylő 

családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-a, egyedül 

élő esetén 200 %-a, és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.” 

 

 

(2) A R. 22. § (2) bekezdés első szövegrésze a következő szövegre módosul: 

 

„Önkormányzati segély, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, 

méltányosságból adható ápolási díj és méltányosságból adható közgyógyellátás kérelem 

benyújtásakor” 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a 28. oldalon lévő rendelettervezettel egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő rendeletmódosítást elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

34/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló  

6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi pénzbeli és 

természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 2. § b) pontja hatályon kívül kerül. 

 

(2) A R. 5. §-a hatályon kívül kerül. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 
 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még az SZMSZ a 29. oldalon.  

 

Aki az SZMSZ módosítással egyetért, az előbbi 2 rendelet módosításának függvényében, azt 

kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő rendeletmódosítást elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

35/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

(Mötv.) 143. (4) bekezdése A) pontjában adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.17.) rendeletének (a 

továbbiakban: SZMSZ) módosítására a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(7) Az SZMSZ 5. számú melléklete - Az állandó bizottság feladat- és hatásköre - Pénzügyi 

Bizottság felsorolás utolsó feladata a következő szövegre módosul: 

 

„- dönt az önkormányzati segély iránti kérelmekben kivéve a sürgős szükség 

esetét.” 

 

(8) Az SZMSZ 5. számú melléklete - Az állandó bizottság feladat- és hatásköre - Pénzügyi 

Bizottság felsorolás utolsó feladatát követően az alábbi feladattal egészül ki: 

 

„- pénzbeli támogatást állapíthat meg a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel.” 

 

(9) Az SZMSZ 5. számú melléklete - Az állandó bizottság feladat- és hatásköre - Pénzügyi 

Bizottság felsorolás utolsó feladatát követően az alábbi feladattal egészül ki: 

 

„- a Szt. 50. § (3) bek. szerinti méltányossági közgyógyellátásról” 

 

(10) Az SZMSZ 4. számú melléklete - A Képviselő-testület polgármesterre átruházott 

hatáskörei – Átruházott hatáskörben ellátja a Képviselő-testület szociális és 

gyermekvédelmi törvényekből adódó következő kötelező feladatait, hatósági hatáskörét b) 

pontja a következő szövegre módosul: 

 

„b) Sürgős szükség esetén önkormányzati segélyt állapít meg.” 

 

(11) Az SZMSZ 4. számú melléklete - A Képviselő-testület polgármesterre átruházott 

hatáskörei – Átruházott hatáskörben ellátja a Képviselő-testület szociális és 

gyermekvédelmi törvényekből adódó következő kötelező feladatait, hatósági hatáskörét e) 

pontja hatályon kívül kerül. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a térfigyelő kamerarendszer. Sikerült a rendszert üzembe állítani. Az üzemeltetést 

rendeletben kell szabályozni. A jegyző úr körbenézett a jogszabályokban.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kétféleképpen lehet üzemeltetni. Vagy odaadja az önkormányzat a rendőrségnek 

üzemeltetésre, vagy saját maga működteti, de akkor rendeletben kell szabályozni a feltételeket 

és hozni kell egy szabályzatot. Kevés településen van ilyen. A rendeletben csak arról van szó, 

hogy az önkormányzat működtet egy ilyen rendszert, biztosítja a jogszabályszerű 

térfelügyeletet, adatvédelmi szabályzatot alkot és a jogszabályokat betartja, betartatja. Azon 

belül meg kell határozni az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat, ki tekinthet bele, milyen 

feladatai vannak stb. Ha kitábláztuk a település bejelölt útjait, akkor működhet. A melléklet 

tartalmazza a kamerák helyét. Kitesszük a hirdető táblára, fel kell tenni a honlapra. 

Kötelezettség, hogy a szabályzatban rögzíteni kell a felhasználását. Rögzíteni nem 

rögzíthetünk. A jogosultság csak az élőkép nézésére jogosít. A rendőr kapott olyan 

jogosultságot, hogy ő rögzíthet is, ha bűncselekmény, szabálysértés történt. Egy irodában 

helyeztük el a rendszert, az ajtó le van sötétítve, hogy ne lásson be senki, a képernyő ki van 

kapcsolva, illetéktelenek nem láthatnak bele. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha a rendőrségnek átadtuk volna, akkor át kellett volna adni az egész vagyont. Ezt nem 

szerettük volna.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Táblák? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A táblák meg vannak rendelve, várhatóan hétfőn érkeznek. Sárga színűek. Három helyen 

lesznek kirakva. A szabályzat tartalmazza az adatvédelmet, ki tekinthet bele, milyen feladatok 

vannak, ki rögzíthet, ki az, aki kérhet adatokat. Azzal, ha valaki belépett a településre és 

elolvasta, hogy térfigyelő kamera van kihelyezve, azzal hozzájárul ahhoz, hogy róla felvételek 

készülhetnek. Igazán akkor nyer értelmet, ha halljuk, hogy a rendőr eljárási cselekményei 

eredményesebbek és megvan az elkövető. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Szerintem igazából akkor lesz érvényes, ha be sem jönnek. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezt újságban, hírlevelekben megjelentetjük, és leírjuk, hogy milyen következményekkel jár, ha 

valaki itt valamit elkövet. Itt nem érdemes lopni, illetve érdemes itt lakni, mert egy biztonságos, 

élhetőbb település jött létre! Még 22 kamerával bővíthető a rendszer. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igény merült fel, hogy a temetőbe is kellene elhelyezni kamerákat. A telepítő szerint ennek 

nincs akadálya.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Örülünk neki, hogy létrejött! Biztosan lesz haszna. Nem lesz haszna. Legyen haszna! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő rendeletet elfogadta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

1. bekezdés a) pontja valamint a 2. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) 

bekezdésében valamint a 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 

figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Petőfibánya Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások 

kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság 

biztonságérzetének növelése céljából Petőfibánya Község területén közterületi 

térfigyelő rendszert (továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. 

 

(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi 

képfelvételt jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a Polgármesteri Hivatalt bízza meg, 

amely ezen feladatát a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, 

üzemeltetési és kezelési szabályzata alapján látja el a feladatot. 

 

4. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal a térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló – és 

mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a 

fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben foglaltak alapján, illetve 

Petőfibánya Községi Önkormányzat közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, 

adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata szerint jogosult. 

 

5. § 

 

(1) A képfelvevők helyét valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek meghatározását 

az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. november 15-én lép hatályba. 

 

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

1. melléklet a 36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelethez 

Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása 
 

1. kamera 

Telepítési hely: Petőfibánya, Rózsaszentmártoni út, településtábla. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni út vége, településtábla. 

 

2. kamera 

Telepítési hely: Petőfibánya, Apci út, településtábla. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Apci út vége, településtábla. 

 

3. kamera 

Petőfibánya, Selypi út, településtábla. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Selypi út vége, településtábla. 

 

4. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni úti buszmegálló 1. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni úti játszótér, általános iskola 

 

5. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni úti buszmegálló 2. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni út,  

 

6. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni úti buszmegálló 3. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Akácfa utca 

 

7. kamera 

Petőfibánya, Bánya út 3. Művelődési ház 1. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Művelődési ház mögötti szabadtéri színpad  

 

8. kamera 

Petőfibánya, Bánya út 3. Művelődési ház 2. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Bánya út, Művelődési ház előtti terület 

 

9. kamera 

Petőfibánya, Sporttelep 1. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Sporttelep sportpálya 

 

10. kamera  
Petőfibánya, Sporttelep 2. 

Megfigyelt terület: Petőfibánya, Sporttelep öltöző, szertár épülete 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ismertessem a szabályzatot is.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Átolvastam a szabályzatot. A szabályzat tartalmazza, hogy kik kezelhetik, mint kezelhetik. 

Azaz öt személy, benne volt a rendőr, a polgárőr parancsnok, a polgármester, a jegyző és a 

karbantartó. Mindenkinek más a jogosultsági szintje. A jegyző, a polgármester és a polgárőr 

parancsnok az élőképet nézheti. A rendőr menthet, visszatölthet, rögzíthet. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A rendőr a nyomozati anyagba a mentett adatokat leadhatja. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A nap 24 órájában, bármikor nézhetitek? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Folyamatosan megy. Éjjel-nappal, de erre nincs időnk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési 

szabályzatát elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

111/2013.(IX.14.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Petőfibánya 

Községi Önkormányzat közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, 

üzemeltetési és kezelési szabályzatát és elfogadta. 

Felkéri a Képviselőtestület a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a közterületi térfigyelő 

rendszert a szabályzatnak megfelelően üzemeltesse. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 32. oldalon lévő előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról és az Alapító 

Okiratának módosításáról.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 119/2012. (XII. 27.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás jövőbeni ellátását Heréd községgel 

közös családgondozóval a Lőrinci Szociális Ellátó Intézmény keretein belül kívánja ellátni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még valami? Kettő darab határozati javaslat van. 
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Aki az 1. számú határozati javaslatot elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot elfogadta: 

 

112/2013. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal 

közös megegyezéssel 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes 

szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

Megállapodását. 

A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza Petőfibánya község polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő:  2013. november 30.  

Felelős: község polgármestere  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot elfogadta: 

 

113/2013. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett a 

társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét 

képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 

módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

Határidő:  2013. november 30.  

Felelős: község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következik a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatás. Kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Kérdésem a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodással kapcsolatos. Hol 

tartunk? Volt ezzel kapcsolatban rengeteg testületi ülés! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A 2. pályázaton nyertünk, ahol az autókat pályáztuk meg. A nagy beruházás jövőre el fog 

kezdődni várhatóan. Voltak változások, de most már sínen van az ügy. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 



 

 

282 

Jó, köszönöm. Még egy kérdésem lenne. Az Alapító Okiratban szerepel, hogy a Felügyelő 

Bizottság évente kétszer ülésezik. Petőfibánya is érintett, mint delegált. Már november végét 

írjuk és még semmi nem történt. Most nem kapjuk meg a meghívót? Ez érdekelne! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ezt megkérdezzük.  

 

Mizser László, képviselő 

A szelektív hulladékgyűjtés 2014-től érvényes?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

2015. január 1. Akkorra készül el. A kukákat is be kell szerezni.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Kérdésem a RIOLITRA vonatkozik. Mi újság? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Itt volt a RIOLIT képviselője. Felszámolás alatt van a cég. A felszámolás alatt megvásárolják.  

Az új tulajdonos folytatja a bányatevékenységet. A felszámolóbiztos is nyilatkozott. A 

megállapodás érvényben van, mert aki annak idején aláírt. Fel akartuk függeszteni az eljárást, 

de eljöttek személyesen és nyilatkoztak, hogy fenntartják a megállapodásban leírtakat. 

 

Kérdés? 

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti eseményekről a tájékoztatást elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következik a beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett tevékenységéről. Átadom 

a szót a jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az új MÖTV. ad egy olyan kötelezettséget a jegyzőnek, hogy minden évben beszámoljon a 

testületnek a hivatal tevékenységéről. Igyekeztem nem hosszúra húzni, illetve nem számokkal 

és táblázatokkal ismertetni a Hivatali munkát. A munka tulajdonképpen ugyanannyi, mint a 

járási hivatalok megalakulása előtt, csak most nem tízen vagyunk, hanem hatan, a feladatok 

sajnos többnyire megmaradtak, mert párhuzamos hatásköri megoldás van. Az ügyet ott kell 

befejezni, ahol elkezdődött. A petőfibányaiak természetesen idejönnek. Csodálkoznak, hogy 

azokban az esetekben miért irányítjuk át őket a járáshoz, amelyben nincs párhuzamos 

hatáskörünk. Nehézkes volt az átállás. Sajnos 2008 óta nem történt változás az illetmény 

területén. A munka viszont úgy alakult, hogy mindenki most másfél munkakörben köteles 

ellátni a feladatát. Kettő pénzügyes, kettő igazgatási, egy adós, egy 6 órás hivatalsegéd és 

jómagam vagyunk és így üzemeltetjük ezt a majdnem 3000 lakosú települést.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amikor Gödöllőn voltam, akkor a költségvetési törvénytervezet kapcsán elmondták, hogy a 

Polgármesteri Hivatal létszámát tavaly behatárolták. Ugyanakkor a kisebb lélekszámú kisváros 

és a község az teljesen más polgármesteri hivatalai létszámmal működött. Ezt próbálják majd 

javítani, de nyilván a kisváros terhére és nem a község javára. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
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Mindig elmondom a szemedbe, ha valami nem tetszik, és azt is, ha valami tetszik. A beszámoló 

nagyon tetszett. Vettem a fáradságot és végigolvastam. Sok mindent elvégeztetek a hivatalban. 

Külön gratulálok ahhoz, hogy annyi rendelettervezetet, jogszabályt, határozatot kellett az idei 

évben alkotni, de ennek ellenére minden egyes testületi ülésre felkészülten és jól előkészített 

testületi anyagokkal jelentetek meg, akár a munkatársaid, akár te. Én csak köszönni tudom a 

magam nevében, a testület majd elmondja. Ez tetszett. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Köszönjük szépen. A munkánkat végezzük. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Gondolom, hogy el lehet mondani, hogy kevés olyan önkormányzati anyag megy be, mint 

például Petőfibányáról. Valami ilyesmi visszajelzés biztos érkezett már felsőbb helyről is. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Mióta itt vagyok, a Kormányhivataltól nem kaptam és a polgármesterek sem kaptak olyat, hogy 

fegyelmire javaslat. Törvényességi észrevételt természetesen kapunk apróbb dolgok miatt, de 

azokat kijavítjuk. Csatoltam az Államkincstári ellenőrzés jegyzőkönyvét. Ez komoly ellenőrzés 

volt, mindent háromszor átnéztek. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Erre mondom én azt, hogy ha megnézzük, az Államkincstár felé az utolsó forinttal is el kell 

tudni számolni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én csak gratulálni tudok minden kollégának ehhez is! 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Lehetett volna ebből nagyobb probléma, mert korábban voltak. Most mindenki tudta, hogy ez a 

feladata, kötelezettsége. Ha kérdeznek, tudni kell válaszolni, és ez most szerencsésen alakult. 

Mindenki a helyzet magaslatán állt, az óvodától kezdve, az ügyintézőkig. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot elfogadta: 

 

114/2013. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évben végzett tevékenységéről 

szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 

Kérdés? Hozzászólás? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ingyenes ingatlanátvétel az a hulladék feletti rész? 
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Dr. Gyirán Viktor. jegyző 

Megkaptuk a szerződést. Bejegyeztettük ügyvéddel. Vissza kell viszont küldeni minden 

mellékletet és most még a NAV-tól várjuk, hogy nincs adótartozásunk. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A Kopasz-hegyi utcák elnevezése megtörtént. Van- e állásfoglalás? 

 

Dr. Gyirán Viktor. jegyző 

Még nem. Ez hosszadalmasabb ügy lesz. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadja, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

egyhangúlag elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 69. oldalon a jogszabályi tájékoztató.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tudomásul vettük. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik az átmeneti költségvetésről szóló rendelettervezet. Minden évben el kell fogadni, 

hogy az érvényben lévő költségvetési rendelet szerint gazdálkodunk, addig, míg az új 

költségvetési rendeletünk el nem készül. Ez erről szól. Kérdés? Hozzászólás? 

 

Amennyiben nincs, aki a rendelettervezettel egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a rendelettervezetet 6  igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta. 

 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának 

37/2013.(XI.15.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2014. évi szabályairól 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési 

gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.  (1) bekezdése alapján a 2014. évi 

költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

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

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  
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2. § 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető bevételek 

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

rendelkezései szerinti teljesítésére.  

  

3. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít.   

 

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

2013. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2013. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

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

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2013. évi eredeti előirányzat alapján 

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

ed része.  

 

4. § 

 

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

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2013. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2013. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

5. § 

 

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

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2013. 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. 
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6. § 

 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a 2014. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2014. március 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

           Juhászné Barkóczy Éva                                                      Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tudjátok, hogy van 20 millió Ft folyószámlahitel. Ez a hitel éven belüli hitel és december 31-ig 

vissza kell fizetni. Szeretném, ha ez az összeg jövőre is rendelkezésre állna. Szerencsére 

nincsenek likviditási problémáink, de ha szükséges, akkor tudunk mihez nyúlni. Nagyon jó a 

gazdálkodás szempontjából. Rugalmasan tudunk fizetni mindent. Nincsenek késedelmi 

kamatok. Nyilván a hitel kamatát fizetni kell. Mégis jobb, mintha a számlák itt sorban állnának. 

Dönteni kell, hogy jövőre is igénybe vegyük-e!  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Kérdés a határozati javaslattal kapcsolatban? 

 

Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 

tartózkodással a javaslatot elfogadta. 

 

115/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a napi likviditást biztosító 2014. évre vonatkozó folyószámla 

hitelkeretre vonatkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy folyószámla hitelkeret-szerződést köt 

a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 2014. évre. 

A Képviselő-testület a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 2014. évre kötött folyószámla 

hitelkeret-szerződéshez a 20.000.000 Ft likvidhitel mögé 28.000.000 Ft keretösszeg erejéig az 

Önkormányzat az alábbi 4 db ingatlanát ajánlja fel: Ingatlanok helyrajzi száma: 276/A/2; 

276/A/13; 309/3; 310/A/1 

 

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

Takarékszövetkezettel kösse meg a folyószámla hitelkeretre vonatkozó megállapodást. 

 

Felelős: megállapodás megkötésére a Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 2013. évben 2.195.000 Ft bérmegtakarítás realizálódik. A hivatalnál, az óvodánál és az 

önkormányzatnál jelentkezett. Felteszem a kérdést a testületnek, hogy támogatják-e azt, hogy a 

dolgozókat a bérmegtakarítás terhére megjutalmazzuk? Nagyságrendileg az előző évekhez 



 

 

287 

hasonló a bérmegtakarítás. A betegszabadság, a táppénz és a távolléti díjak következtében 

keletkezik. Nyilván ezzel tervezni nem lehet.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A PÜB megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Gyakorlatilag a köztisztviselőknél 7 

éve nem volt illetményemelés. Ez leginkább őket érinti, illetve azokat, akik nem pedagógusok. 

A pedagógusok bérrendezése megtörtént. Úgy gondolom, hogy mindenki tisztességgel ellátta a 

munkáját. Az, hogy ennyi bérmaradvány van, az minden munkáltatónál így van. A 

költségvetésben benne van, ha ezt az összeget nem hívjuk le, akkor elvész! Adjuk oda a 

dolgozóknak.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Támogatjuk, én legalábbis a magam részéről! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mindenki megérdemli. Annyi változás volt ebben az évben. Ugyanúgy a hivatalnál, de akár a 

brigádnál is. Kevesebben is vannak, mégis ellátják a feladatokat. Ha akarnék, akkor sem tudnék 

rosszat mondani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A hivatali létszám csökkent, a feladatok maradtak, sőt újak jöttek. A pályázatokkal kapcsolatos 

elszámolások, a munkanélküliek számának a növekedése, a közfoglalkoztatás mind-mind 

többlet feladatot ró a dolgozókra. A közfoglalkoztatás címén bent jártam a Munkaügyi 

Központban és azt mondták, hogy minden dicséret Petőfibányának. A járásban ez az a 

település, aki minden FHT-st megforgat. Igyekszünk azon lenni, hogy senki ne legyen ellátás 

nélkül. Nagyon sok munkát kíván, mind az igazgatási, mind a pénzügyi területen. Az óvodára 

rátérve az óvodapedagógusok nagyon szép béremelést kaptak, elismerve ezzel a munkájukat. A 

védőnő is nagyon jól végzi a munkáját, az ő bére is rendezésre került. A szociális gondozónők 

ketten vannak. A minimálbérért szociális gondozók, ebédhordók, takarítanak a védőnői 

szolgálatban és piacfelügyelők. Minden elismerésem az övék. A dajkák az óvónők mellett 

szintén kiveszik a részüket a munkából. A konyhai dolgozókat megdicsérem, mert a 

feladatukon túl szinte minden rendezvényre ők főznek. Bármikor megkérem őket, minden 

további nélkül bent maradnak és hétvégén is rendelkezésre állnak. Egyszer egy évben mindenki 

megérdemli, hogy ilyen formában is megbecsüljük őket, ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag 

is.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot 6  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

116/2013.(XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2013. 

évi bérmaradvány terhére 2.195.000 forint + járulékai összegben jutalom 

kifizetéséről dönt az Önkormányzati dolgozók részére. 
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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. 

 

Felelős. Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Előttem is van egy határozati javaslat. Minden évben, amikor erre lehetőség van, a Pénzügyi 

Bizottságnak kell javaslatot tenni a polgármester jutalmazására. Tavaly kétszer tettünk, az idén 

egyszer teszünk. A bizottság nevében elmondhatom, ahhoz, hogy ezt a 3 évet így tudtuk 

teljesíteni, és erről az évről különösen elmondható, hogy ennyi lehetőséget kapott Petőfibánya, 

az nagyrészt annak köszönhető, hogy a polgármester nem csak a széket koptatja, hanem tesz is 

azért, hogy Petőfibánya szépüljön. A környező településekkel összehasonlítva a legtöbb pénzt 

hozta el minden pályázati lehetőségből. Az idén is javasoljuk, hogy jutalmazzuk. Bruttó 

300.000 Ft-ot javaslunk. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A baptista szeretetszolgálatnak szóban felajánlottuk, hogy nézzék meg a buszmegálló épületét. 

Ott voltatok mindnyájan azon a testületi ülésen, amikor vázolták terveiket. Engedélyt kértek az 

emeletráépítésre és arra, hogy 50 évre ingyenes használatba adjuk az épületet. Az átalakítást 

lelaknák. Takács Péterrel is beszéltem róla. Egyáltalán milyen jogi feltétele van annak, hogy a 

mi tulajdonunkra ők ráépíthessenek? Én ezt nem találom jónak. Javaslom, hogy vegyük le a 

napirendről, de mindenképpen szeretném őket tájékoztatni.  Nem gondolom, hogy ezt a terhet 

rá kellene ruházni a következő testületre! Tudom, hogy a buszmegálló nagyon rossz állapotban 

van. Sajnos még pályázatot erre vonatkozóan nem találtam. A Polgárőr parancsnok is 

megkeresett. A polgárőröknek a mostani helyről el kell jönni. Telephelyet kell nekik 

bejelenteni. Oda bejelentkeznének. A bárrészt rendbe raknák valamilyen szinten. Ott lenne a 

törzshely. A rendezvényeiket viszont tarthatnák a Művelődési házban. Az épületet 

buszmegállóként már nem tudjuk üzemeltetni.  

A baptistákat értesítem, hogy levettük a napirendről.  

 

A Baptista Szeretetszolgálattól hétfőn jön a Szalánczy Zoltán és a Hargitai Katalin. Még nem 

jutottunk zöldágra a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan. Azt elismerték, hogy a nyersanyag 

normából ezt nem lehet kihozni. De mi lenne a megoldás? Kiszámoljuk, hogy mibe kerül ez, 

mennyi a ráfizetés. Döntést kell hozni, hiszen ez nekünk nem kötelező feladat. Nem kötelező 

feladatra milliókat fizetünk ki. Ezt rövidre kell zárni. 

 

Még valami? 
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Nagy Katalin, képviselő 

A Fenyőfa úti ló témával szeretnék foglalkozni. A lovat kikötik a kapura. Elég hosszú 

kötőféken. A gyerekek is odamennek, félő, hogy valakit meg fog rúgni. Figyelmeztetni kellene 

őket. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Büdös van. Egészségügyi szempontból is veszélyes. Arról nem beszélve, hogy rengeteg 

patkány van.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Érdeklődnék, hogy áll a gyerekorvos alakulása a településünkön. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Annyit tudok elmondani, hogy 6 hónap áll a doktornő rendelkezésére, hogy eladja a praxisát. 

Ha február 28-ig ez nem sikerül, akkor rászáll az önkormányzatra.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Gondolkodtam rajta, és fennáll a veszélye annak, hogy február 28-ig úgy le fog fogyni a 

kártyaszám, hogy nem fog idejönni senki.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen. De nem tudunk csinálni semmit. Megírom a polgármesteri hírlevélben. Ez most nagy 

probléma! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A környéken hol van gyerekorvos? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Lőrinciben van, Apcon is ő csinálta. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Rózsaszentmártonban vegyes körzet van. A háziorvoshoz tartoznak a gyerekek is.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Más téma. Van egy közintézményünk, az óvoda. Biztonságtechnikai szempontokból ki kellene 

világítani. Kérdésem, hogy nem lenne célszerű ott is áramot megtakarítani?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó lenne!  

 

Papp Tamás, képviselő 

Ugyanúgy lenne, mint az alagút esetében.  

Ez volt a 2. számú. Volna még egy olyan kérdésem, amely a zártkerti ingatlanokra vonatkozik, 

hogy mi az eljárás menete, ha a területet nem tartják karban már hosszú évek óta? Ha nem 

műveli bevonható a szociális földprogramba? Nincs a tulajdonába, csak használója a földnek? 

 

Dr. Gyirán Viktor. jegyző 

Ha nincs tulajdonban, akkor bármikor elvehető. A törvény csak a tulajdonjogra vonatkozik. Mit 

ültessünk és kivel? 
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Papp Tamás, képviselő 

Akkor ez nem fog sikerülni. Még egy hozzászólásom van. Gondolatébresztőnek szánom. A 

felső telepre, ha átmegyünk, az alagút felőli baloldalon van egy meredek lépcső. Megoldást 

kellene erre találni! 

 

Mizser László, képviselő 

Télen ott nem lehet közlekedni. A lépcsőfokok is nagyok.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Fordítva csinálták!  

 

Papp Tamás, képviselő 

Igaz, hogy a jövő évi költségvetést érintené, de nem lehetne könnyíteni? A terep alkalmas rá.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Társasházi terület. Nem tudunk vele mit kezdeni. 

 

Dr. Gyirán Viktor. jegyző 

A közös képviselőkkel kell tárgyalni. Meg kell nézni, hogy meddig a társasház tulajdona. 

Ennek utána nézünk. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Még egy. Remélem 2014. év a nagy turisztikai pályázatok éve lesz. Nem gondoljuk azt, hogy el 

kellene indulni valami olyasmi irányba, mint a turisztika? Említettem már a kilátó építését, 

illetve itt hever két katakomba a lábaink előtt. El tudnám képzelni pincefürdőként. 

 

Mizser László, képviselő 

El kell rajta gondolkozni. Ha pályázat van rá, akkor fölé lehet öltözőt építeni. Akár 

barlangfürdővé is át lehetne alakítani. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Mivel utolsó soros testületi ülés, ezért megköszönném a Jegyző úr és mindenkinek a munkáját.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hasonló jókat kívánunk magunknak! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Január 1-től teljesen megváltozik az önkormányzatoknál és a polgármesteri hivataloknál a 

számvitel. A most használatos programokat el kell felejteni. Nemcsak a program szűnik meg, 

hanem a módszer is. Új alapokra helyeződik át a könyvelési rész. Ugye mi TATIGAZD-

programban könyvelünk, ami DOS-alapú. Voltam Heréden egy bemutatón, ahol az EPER 

nevezetű informatikai rendszert mutatták be. Beletartozik egy iktatóprogram, ami 132.000 

Ft+ÁFA. Tartozik bele egy EPER nevezetű program, amely a TATIGAZD-programot kiváltva 

az előirányzattól kezdve a könyvelési moduljait foglalja magát. Egy komplett rendszer, ami 

150.000 Ft+ÁFA. Van egy KATAWIN nevezetű rendszerünk, ami a kataszteri nyilvántartást 

tartalmazza, ami szintén DOS alapú. Ha az iktató programot és az EPERT megvásároljuk, 

akkor a KATAWIN-rendszert ingyen átteszik az E-KATÁ-ra. Ez is internet alapú és nem DOS. 

Az E-KATÁ-ba benne van a tárgyi eszköz nyilvántartás is, amit most kartonokkal csinálnak a 

pénzügyön. Nem tudom, hogy mit csinálunk januártól, ha nem vesszük meg. Úgy gondolom, 
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hogy vegyük meg. Felhasználóbarátnak tűnik. Ha megvásároljuk, akkor decemberben fel 

lehetne tölteni és ezzel lehetne indulni. A pénztárprogramot is tartalmazza. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ennek a költsége 282.000 Ft +ÁFA a szoftver.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Így van. A szoftver 282.000 Ft+ÁFA, és 50.000 Ft+ÁFA az oktatás.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A szoftverkövetés 12.500 Ft/hó az EPER-nek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A MAGÓ-nak nem tudod most mennyi? 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Negyedéves szinten 37.500 Ft. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt mondom, hogy meg kell venni. Ennél olcsóbbat úgy sem találunk. DOS alapú programot 

már nem fejlesztik. Visszafelé már ne menjünk! Ezt minél előbb meg kell venni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretném, ha megszavazná a testület. Előnye, hogy otthon is hozzáférhető.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Jó, hogy mindent egy program kezel.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Országosan is egységes lesz. A törzsadatokat kell feltölteni. Ez a tartalék terhére kell, hogy 

menjen, mert nem volt betervezve. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot 6  igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

118/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos 

előterjesztést és úgy döntött, hogy megvásárolja az EPER Szakértői Integrált Pénzügyi 

Számviteli Rendszert. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pénzügyi Számviteli 

Rendszert vásárolja meg. 

Felelős. Polgármester 

Határidő: 2013.12.31. 
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Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és a nyílt 

ülést bezárta. 

 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


