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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 12-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

5/2020.(II.12.) Jegyzői beszámoló elfogadása a Polgármesteri Hivatal 2019. évben 

végzett munkájáról 

6/2020.(II.12.) A Képviselő-testület 2019-2024. évi Gazdasági Programjának 

elfogadása 

7/2020.(II.12.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 

8/2020.(II.12.) Törzskönyvi nyilvántartás módosítása 

9/2020.(II.12.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

10/2020.(II.12.) Hozzájárulás vízmű ingatlan elidegenítéséhez 

11/2020.(II.12.) Javaslat a Heves Megyei Családokért díjra 

12/2020.(II.12.) Bányász Horgászegyesület kérelme utak karbantartására 

13/2020.(II.12.) Járda építése a Liszt Ferenc utca 6. és 8. közé 

14/2020.(II.12.) Kopasz-hegyen lévő településrész elnevezése 

15/2020.(II.12.) Iratkezelési szabályzat elfogadása 

16/2020.(II.12.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás Felügyelő Bizottságának tiszteletdíja 

17/2020.(II.12.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás elnökének tiszteletdíja 

18/2020.(II.12.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás belső ellenőrzési terve 

19/2020.(II.12.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás közbeszerzési terve 

20/2020.(II.12.) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2020. évi költségvetése 

21/2020.(II.12.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása 

22/2020.(II.12.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2020. évi költségvetése 

Rendelet száma Tárgy 

1/2020.(II.13.) Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

2/2020.(II.13.) A nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 5/2017.(II.16.) 

rendelet módosítása 

3/2020.(II.13.) A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.12.) 

rendelet módosítása 

4/2020.(II.13.) A hivatali helységen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezéséről szóló 15/2017.(VI.22.) rend. 

módosítása 

5/2020.(II.13.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló 

2/2012.(II.11.) rendelet módosítása 

6/2020.(II.13.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019.(X.31.) rendelet módosítása 
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7/2020.(II.13.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2017.(II.16.) rendelet 

módosítása 

8/2020.(II.13.) A petőfibányai sportszervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 9/2017.(IV.13.) rendelet hatályon kívül 

helyezése 

 

Petőfibánya, 2020. február 12. 

 

 

 

 

            Juhász Péter                    Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12-

én megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Molnár József 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 Héviz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 

Rudi Annamária, konyhai dolgozó 

 Baksyné Pásztor Márta, élelmezésvezető 

 Papp István, helyi lakos, korábbi polgármester 

 Pappné Lipták Edit, általános iskolai tanár 

 Tagai Tünde, óvónő 

 Gubisné Menczel Anita, óvónő 

 Szabó Andrea, óvodavezető helyettes 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

 Gulyás Lilla, óvónő 

 Székelyné Szécsy Judit, PKTK titkár 
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 Vajvoda Józsefné, óvónő 

 Ludvigné Dévai Ilona, óvónő 

 Papp Tamás, helyi lakos, korábbi képviselő 

 Juhász Andrea, óvónő 

 Katonáné Balázs Zsuzsanna, óvónő 

 Dósa Johanna, sportkör elnöke 

 Parádi János, sportkör tagja, edző 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének   megtárgyalása      

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

  2. Beszámoló a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal előző évi működéséről 

 

 3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

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

fő, tehát a testület határozatképes. A napirend módosítására a következőt javaslom. Az I. 

napirend: 2020. évi költségvetés, II. napirend: Szülők kérelme az óvodával kapcsolatban, 

szigorúan 3 perces hozzászólásokkal, III. napirend: Beszámoló a Hivatal 2019. évi munkájáról, 

IV. napirendi pont: Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 

módosított napirendet. 

 

 

I. NAPIREND 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének   megtárgyalása 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirendi pontunk a 2020. évi költségvetés megtárgyalása. Az előterjesztést mindenki 

megkapta. A Pénzügyi Bizottság hétfőn egész napos ülésen megtárgyalta. Javaslom, hogy a 

költségvetési rendelet elfogadása előtt a költségvetésbe már bedolgozott módosításokon 

menjünk végig. Felkérem Nagyné Miczki Enikő pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse a 

változásokat, amiket már bedolgozott a költségvetésbe. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

A Bizottság által javasolt változtatások a következők: Két védőszemüveget még be kellett 

terveznünk. A szervezetek támogatásánál a pályáztatás rendszere megszűnt, mert a pályázható 

400.000 Ft a szervezetek között szétosztásra került, mindenki többet kapott az eredetileg 

tervezettnél. A Lesznai Anna Iskola, továbbá a Légimentők bekerültek a támogatottak közé. A 

Petőfibányáért Egyesület az iskolai alapítvány javára lemondott a támogatásról. 

Közművelődésnél a PKTK támogatásából levonásra került 4.006 ezer forint, az óvodánál 
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olcsóbb hűtő lett betervezve. A Dózsa György útra parkoló kialakítása, a Felső telepre járda 

építése szintén levonásra került, mert ezt a Testület pályázati úton kívánja megvalósítani.  

A bevételi és kiadási főösszeget a Pénzügyi Bizottság 500.429 ezer forintban állapította meg. 

 

Molnár József, képviselő 

Azt szeretném kérdezni, hogy a Bizottság milyen indokok alapján vonta el a támogatást a 

PKTK-tól? 

  

Juhász Péter, polgármester 

Megnéztük az előző évet. Fő célkitűzése volt mindenkinek a szolgáltató önkormányzat és az 

önfenntartó alapítvány. Alpolgármester úr dolgozik a legtöbbet azon, hogy olyan rendezvények 

legyenek, amiből bevétele lesz a PKTK-nak. Az alapítványnál a titkár fizetése, a rezsi és a 

szemétszállítás került levonásra. Ezek korábban sem voltak soha betervezve. A Magyar Falu 

Programban van lehetősége még az alapítványnak pályázni. Ha minden kötél szakad, a 

tartalékból meg tudjuk segíteni az alapítványt.  

 

Molnár József, képviselő 

A kultúra sehol sem önfenntartó, de próbáljuk meg! És a rezsi? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ez így van, de kell egy kis ösztönzés. 

 

Juhász Péter, polgármester 

A rezsiköltség tavaly sem volt betervezve. Én továbbra is azt javaslom, hogy induljunk így neki 

az évnek, hozzunk ide minél több programot, legyen több bevétele az alapítványnak. Támogatni 

továbbra is fogjuk őket, csak ezeket a költségeket húztuk le, ami eddig sem volt benne, a többi 

marad.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Hétfőn a Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta és javasolja a Testületnek elfogadásra. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. A korrekciós táblázat 

szerint módosítottunk a költségvetési rendeleten, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt 

elfogadja.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelete  

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

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 –, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: 

önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési 

szervekre. 

 

2. §   

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) Petőfibányai Polgármesteri Hivatal, 

b) Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde. 

 

(1) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön 

címet alkotnak. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése 

3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi 

költségvetésének 

a)  kiadási főösszegét 500 429 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 500 429 ezer forintban állapítja meg. 

 

A költségvetési bevételek 

4. §  

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. 

számú melléklet, a bevételek feladatok szerinti (kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, államigazgatási feladatok) csoportosítását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) A központosított támogatások alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetési kiadások 

5. §  

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek a 2020. 

évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait forrásonként a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(2) A kiadások feladatok szerinti (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

államigazgatási feladatok) csoportosítását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

  

6. §  

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

következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen:  

 

267 758 eFt, ebből 

a) személyi juttatások 137 881 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok 23 910 Ft 

c) dologi jellegű kiadások 74 744 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatása 13 693 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 17 530 Ft 
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban 

meghatározott címek működési és fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. 

számú melléklet szerint állapítja meg.  

 

(3) Az 5. számú mellékletben az önkormányzat és költségvetési szervei fenntartásához 

szükséges önkormányzati önerő kimutatása is megtalálható. 

 

7. §  

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 20 765 eFt. 

 

(2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) beruházások előirányzata 9 081 Ft 

b) felújítások előirányzata 11 684 Ft 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 

felújítási és felhalmozási kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást az 

adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 15. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(5) Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési és felhalmozási célú 

kiadásainak előirányzatait az 7. számú melléklet tartalmazza.  

 

8. §  

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

(finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 26 161 eFt. 

 

(2) A költségvetési többletből működési cél szerinti többlet 0 eFt, felhalmozási cél szerinti 

többlet 0 eFt. 

 

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa 

nyújt fedezetet, amelynek összege 93 243 eFt. 

 

(4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: 

a) általános tartalék:       67 082  eFt, 

b) céltartalék:             0  eFt. 

 

9. §  

(1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az önkormányzat 2020. évi címrendjét a 12. számú melléklet, a kiemelt 

előirányzatonkénti bevételeket a 13. számú melléklet, a kiemelt előirányzatonkénti 

kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza. 

 

A költségvetési létszámkeret 
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10. §   

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összlétszám-előirányzatát: 

a) 50 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 

b) 50 fő – az év utolsó napján foglalkoztatható – záró-létszámban állapítja meg. 

 

(2)  Az önkormányzat és költségvetési szerveinek – továbbá a 2. § (3) bekezdés szerinti 

címek – létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 10. számú mellékletben 

feltüntetettek szerint állapítja meg. 

 

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

11. §  

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatók. 

 

(2) Az Önkormányzat kiadásainak időarányos teljesüléséről a polgármester gondoskodik 

és engedélyezi az időarányostól eltérő előirányzat-felhasználást. 

 

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása. 

 

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról 

a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

 

(5) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles 

tájékoztatni.  

 

(6) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-

ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

 

12. §  

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 

részelőirányzatoktól – a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak 

figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

 

(2) A Környezetvédelmi Alap elkülönített számlán 2020.01.01-jén rendelkezésre álló keret 

0 Ft. 

 

(3) A Bérlakások értékesítéséből származó bevételekből a lakástörvény által előírt 

lakáscélú felhasználásokkal csökkentett állomány 2020.01.01-jén rendelkezésre álló 

összege 0 Ft.  

 

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány 

finanszírozási módja az esetleges folyószámla-hitel igénybevétele. 

 

(4) A költségvetés l%-át meghaladó gazdálkodási és értékhatártól függetlenül a fejlesztési 

hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik 

meg. 

 

13. §  
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(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 

betétlekötésre történő pénzintézeti pénzlekötés útján, valamint nem tervezett feladatok 

ellátására használható fel. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 

műveletek lebonyolítását az éves költségvetés 1%-áig a Képviselő-testület a 

polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő 

képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet 

felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 

 

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től visszavonásig 

46.380 Ft-ban állapítja meg a 2020. évi költségvetési törvény szerint és a külön 

megjelent kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.  

 

Záró rendelkezések 

 

14. §  Ez a rendelet 2020. február 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

K.m.f. 

 

 

                    Juhász Péter                                                         Dr. Gyirán Viktor 

                    polgármester                                                                 jegyző 

 

 

 

II. NAPIREND 

Szülők kérelme az óvoda korcsoportos átalakítására 

 

Juhász Péter, polgármester 

A szülők óvodával kapcsolatos kérelme következik.  

(Felolvassa a szülők levelét.) 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy kinek mi a véleménye? 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Én azt szeretném mondani, hogy nyilván van egy álláspontom, de a levélhez nincs semmi 

közöm, annak ellenére, hogy megemlítettek benne és rám hivatkoznak. Ha a szülők többsége 

ezt szeretné, akkor támogatnunk kell őket.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Az én véleményem az, hogy mi nem lehetünk hatással a nevelő munkára, de megkértem az 

óvodavezetőt, hogy dolgozzon ezen. A Testület dolga, hogy dolgozzon a holnapon, de 

szabályosan. Az óvoda működésébe nem szólhatunk bele. Szülők képviseletében van-e itt 

valaki? 

 

Héviz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 

A kérelmet én is aláírtam, bár nem ezért vagyok itt. Beszéltem a szülőkkel, azért most írták a 

kérelmet, mert úgy érezték, hogy most mindenki nyitottabb erre a problémára. Rengeteget 
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változtak a gyerekek, mi, a szülők is. Tudjuk, hogy minden változtatás az óvodában áldozattal 

jár. Én ezt be is vállalom. De elismerem azt is, hogy van olyan szülő, aki óvónő-függő és csakis 

egy óvónőhöz szeretné járatni a gyerekét. Van olyan, szülő, aki ezért nem írta alá. A gyerekek 

nem élvezik a vegyes csoportot, az iskolában küszködnek. A kisebb óvodásoknak is maximum 

egy évig jó, utána már nem. Mire iskolába kerülnek, azt sem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. 

Nincs rendszer, nem tudják, hogy mit csináljanak, azt hiszik, hogy mindig mindent lehet. De az 

iskolában már nem így működik. A szülők dolgoznak, le vannak terhelve, a gyerekek sem 

olyanok, mint mi voltunk. A szülők nem támadnak, csak jeleznek. Én nem emiatt jöttem ma 

ide, de elmondtam, mert én is szülő vagyok, látom a saját gyerekeimen a különbséget.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ez a 34 szülő hány gyermeket jelent? Gondolom, vannak testvérek is.  

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető  

Olyan is aláírta, akinek nem jár a gyereke óvodába, olyan is, akinek már jövőre nem fog járni 

óvodába. Ezek a szülők „tiszta” csoportot szeretnének. A vegyes csoportokat az élet hozta, 

mivel 2008-ban lecsökkent a gyermeklétszám. A gyerekeket szét kellett szedni, hogy egyik 

csoport se maradjon üresen. Egyébként már 2004-től vegyes csoport volt. Szeptembertől az 

óvodába 28 nagycsoportos korú gyermek fog járni, ebből három sajátos nevelési igényű, itt 

háromszoros szorzó van. Egy csoportba 25 gyermeknél több nem járhat.  

(Ismerteti a lehetőségeket a korcsoportos elosztás létrehozására.) 

 

Héviz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 

Most nem egy évről van szó, hanem sok évről beszélünk.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük, hogy ismertetted a helyzetet. 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Ha ez a feltétele, hogy ne vigyék el a gyermekeket, akkor ezt meg kell vizsgálnunk.  Lehet, 

hogy gazdaságosabb a vegyes csoport, de valahogy mégsem jó így. Ez a 34 aláírás kevés, 

eszerint a szülők több, mint a fele elégedett. Amikor kétharmada aláírja, akkor kell 

foglalkoznunk a problémával.  

 

Gubisné Menczel Anita, óvónő 

Nálam 24-25 fő a csoportlétszám. A gyermekek rendesen alszanak, boldogok. Van a vegyes 

csoportnak előnye és hátránya is. Ez már régóta működik, az átszervezésnek technikai és 

személyi akadálya is van. A szülők kérték, hogy a testvérek egy csoportban legyenek. 

Kérdezem én, hogy hol vannak ezek a szülők, akik ezt a levelet írták? Az óvodában miért nem 

mondták? Szülői értekezleten megvitattuk volna. Olyan szülők is aláírták, akiknek semmi 

közük az óvodához. Most ők nem hallják, amit mondunk. Ráadásul ez egy hosszú folyamat, 

mire megvalósul, már ezek a gyerekek rég nem idejárnak. 

 

Tomecz László, képviselő 

A testületben senki sem óvodapedagógus. Ezt óvodán belül kellett volna elintézni. Az előző 

ciklusban az óvoda épületeire horribilis összeget költött az önkormányzat, szerintem a megye 

büszkesége. De szakmailag nem tudunk hozzátenni. Csak egy kérdés merült fel bennem, hogy 

ha ez a kérelem anonim lett volna, nem lehet, hogy többen aláírják? 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 
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Szerintem biztosan működhet egy kompromisszum. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető  

Egyedül a vegyes csoport engedi azt, hogy teljesítsük a szülők kéréseit. Az óvodában összhang 

van és működik a nevelés.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ez a három év korkülönbség nem sok egy gyereknek? 

 

Ludvigné Dévai Ilona, óvónő 

Én a vegyes csoportot már régen csinálom. Régen az iskolában is volt ezzel kapcsolatban egy 

megbeszélés. Csak előnye van, a vegyes csoportból is kerültek be egyetemre. Nem értem, hogy 

miért nincsenek az iskolára felkészítve? A nagyobbak érzelmi életét fejleszti a vegyes csoport, 

mert segítenek a kicsiknek.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Azért balesetek is vannak. Az óvodapedagógusoknak inkább a szülők felé kellene érvelniük.  

 

Tagai Tünde, óvónő 

A családokban sem egykorúak a gyerekek, de ott sincs az egyik útban a másiknak. Nekem olyan 

esetem volt, hogy amint rászoktattuk a gyermeket a szobatisztaságra, át is vitték másik óvodába, 

ahová eredetileg akarták. Csak ott addig nem vették be a gyereket, amíg nem volt szobatiszta. 

A szülők azt hiszik, hogy úgy működik a nagycsoport, mint régen. Ma már mikrocsoportban 

fejlesztünk a gyermek érdekei szerint. Fontos a személyes kapcsolat, csak a családdal együtt 

tudjuk nevelni a gyermekeket. Sajnos már az óvoda terhe, hogy szobatisztaságra neveljük a 

gyermekeket, tiszta csoportba fel sem veszik őket így, csak vegyesbe.  

 

Katonáné Balázs Zsuzsanna, óvónő 

Én harminc évig „tiszta” csoportban dolgoztam, aztán kerültem vegyesbe. Én azt tapasztalom, 

hogy a nagy segít a kicsinek. 2015-ben tartottam előadást az iskolában a vegyes csoport 

előnyeiről. A gyermekek vegyes csoportban szociálisan sokkal fejlettebbek. Nekem nagyon jó 

véleményem van a vegyes csoportról.  

 

Szabó Andrea, óvodavezető helyettes 

Facebookon csoport van, ahol az megy, hogy a vegyes csoportok eltörlését minden képviselő 

támogatja. A szülők így lettek tájékoztatva. Szerintem sokan azért írták alá, mert félnek a 

testülettől. Nem tudom, hogy szakmailag ki támogatta ezt a levelet. Sokan épp a vegyes csoport 

miatt hozták ide a gyerekeket. Én úgy tudom, az iskolából egy tanítónő gyűjtötte az aláírást, ez 

megdöbbentő.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Véleménye bárkinek lehet. Az, hogy szakmailag alátámasztott-e, azt nem tudhatjuk. Én azt 

gondolom, hogy ez a Képviselő-testület nyílt, itt nyitott személyiségek ülnek. Mi nem 

támogatunk senkit, hanem nyitottak vagyunk minden véleményre. Ne támadjuk a tanárnőt, mert 

neki más a véleménye. 

 

Szabó Andrea, óvodavezető helyettes 

Az iskolában az elsősök már második héten szintfelmérőt írnak. Három éve elkértem a 

szintfelmérőt. Nálunk az óvodában nincs kacsacsőr és egyenlőségjel. Felismeri a gyerek, hogy 

melyik a több, kevesebb, egyenlő. De ezeket a jeleket mi nem tanítjuk a gyerekeknek. 
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Egyébként minden rendezvényre vegyes csoport csinál műsort, amik nagyon színvonalasak. 

Mindenki a képességének megfelelően vesz részt a feladatokban. 

 

Vajvoda Józsefné, óvónő 

Egy névtelen levél is van a vegyes csoport mellett. 

(Felolvassa.) 

 

Szluka Norbert, képviselő 

Zárásként annyi, hogy a testület most hall először erről a Facebook csoportról. Engem beleírtak 

ebbe a levélbe is, ezt sérelmezem. Mi nem az óvoda vezetése vagyunk, ezt házon belül kellene 

megoldani. Ezek a megkeresések már rendszeresek, kéthetente jönnek el hozzánk, hol ezzel, 

hol azzal. Az biztos, hogy a rendszerben baj van, de mi, a testület nem csak ezzel akarunk 

foglalkozni. Az óvodán kívül van a településen sok más dolog is.  

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Csinálunk egy szakmai megbeszélést, ahová meghívom a Testületet. Ezután pedig tartunk egy 

szülői értekezletet is.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Rendben van.  

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Amikor még én voltam képviselő, már akkor sem sikerült az iskolának és az óvodának 

megegyeznie. Én azt gondolom, hogy valahol össze kell érjen ez szakmailag. Ezt a dolgot még 

most nagyon meg kell fogni, érdemes vele foglalkozni. Mert nem zörög a haraszt, ha a szél nem 

fújja. Én ezt gondolom, köszönöm, hogy meghallgattak.   

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet.  

 

Szünet. 

 

III. NAPIREND 

Beszámoló a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal előző évi működéséről 

 

Juhász Péter, polgármester 

Következő napirendi pontunk jegyző úr beszámolója a polgármesteri hivatal előző évi 

működéséről. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Próbáltam érzékeltetni, hogy milyen sokrétű munkát végzünk a hivatalban. Az Állami 

Számvevőszék vizsgálatot tartott tavaly, ahol nagyon jól szerepeltünk. Idén is lesz vizsgálat.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Nagyon szépen köszönöm a képviselőtársaim nevében is a támogatást, amit megválasztásunk 

után kaptunk. Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezzek, aki a beszámolót elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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5/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett tevékenységéről szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:    jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

IV. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Egyebek napirendi pont következik. Gazdasági Program elfogadása öt évre. A Pénzügyi 

bizottság hétfőn ezt is megtárgyalta.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Gazdasági Programot kötelező megalkotni a választást követő hat hónapon belül, ez a terv 

egyfajta iránymutatás az elkövetkezendő öt évre, valamilyen szinten a költségvetés is erre épül.  

 

Juhász Péter, polgármester 

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

elfogadja a Gazdasági Programban foglaltakat.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

            

6/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a jegyzőkönyv mellékletét képező „Petőfibánya Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját 2019-

2024 évre” című ciklusprogram-tervezetet. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

az Önkormányzat 2019-2024. évi Gazdasági Programját. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy gondoskodjon e 

feladatok ciklusidőben való előkészítéséről, megvalósításáról. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester  

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az 51. oldalon rendeletmódosítás.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló rendelet módosítása. A költségvetésben 

elfogadta a testület a bölcsődei gondozási díj támogatásának hatályon kívül helyezését. 
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Juhász Péter, polgármester 

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

a kezét, aki ezt elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 

a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 

5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdése 4., 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem 

jövedelemalapú helyi egészségügyi, szociális és gyermekjóléti természetbeni támogatások 

szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. §  

 

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

 

(2) A R. 8. § (4) bekezdés hatályon kívül kerül. 

 

(3) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10. § (2) A rendeletben szabályozott támogatások önkormányzati hatósági ügynek 

minősülnek, megállapításuk eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

(4) A R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

10. § (3) Ellenérdekű ügyfél hiányában a kérelemnek teljes egészében helyt adó 

határozat egyszerűsített határozatban is meghozható, mely az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. §-a alapján jogorvoslati felhívást és 

indokolást nem tartalmaz. 

 

 

2. § A rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és 2020. április 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

        Juhász Péter                               Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az 52. oldalon a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az étkezési díjak módosításáról van szó.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 

4/2015. (II.12.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi 

ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.12.) rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1. §  

(1) A R. 2. § (1) d) pont hatályon kívül kerül. 

 

(2) A R. 4. § hatályon kívül kerül. 

 

(3) A R. 7. § (4) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7. § (4) A Képviselő-testület által 2020. év április 1-jétől megállapított 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege 370 Ft+Áfa. 

 

(4) A R. 7. § (5) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7. § (5) a) A bölcsődések napi négyszeri étkezési díja 2020.04.01-től: 488 Ft+ÁFA 

b) A bölcsődések gondozási díja 2020.04.01-től: 200 Ft/nap (ÁFA-mentes) 

c) Az óvodások napi háromszori étkezési díja 2020.04.01-től: 370 Ft+ÁFA 

 

(5) A R. 7. § (6) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7.§ (6) Az iskolai gyermekétkeztetésben az étkezési díjak 2020.04.01-től: 

a) a napi egyszeri étkezés (menza) díja:            654 Ft+ÁFA 

b) a napi kétszeri étkezés díja:             736 Ft+ÁFA 

c) a napi háromszori étkezés díja:             772 Ft+ÁFA 

 

(6) A Rendelet 1. számú melléklete hatályba lép. 

 

2. § A rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és 2020. április 2-án hatályát veszti. 
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K.m.f. 

          Juhász Péter                             Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

1.sz. melléklet  

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 

4/2015. (II.12.) rendelete módosításáról szóló 3/2020.(II.13.) rendelethez 

1.sz. melléklet  

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 

4/2015. (II.12.) rendelete 7. §-ához 

Bölcsődei térítési díjak 2020. év   

Megnevezés 
Adatok (Ft)   

ellátási nap   

Tervezett létszám 5   

Éves felügyeleti nap/fő 230   
Terv.felügyeleti napok napok 

(2020) 1 150   

Szolg.önktg.(2020) terv 8 991 010   

1 főre eső önktg. 1 798 202   

1 napra eső önktg. 7 818   

Normatíva (2020) 8 761 500   

1 főre eső normatíva 1 752 300   

1 napra eső normatíva 7 619   

Önktg - Normatíva 229 510   

1 főre eső különbség 199,57   

Átl. térítési díj(Ft/nap)  199,57   

Ráfizetés/haszon 0,00 

200 Ft/fő/nap felügyeti díj 

(étkezésen kívül) 

  0 Ft/fő/nap támogatásból  
 

Juhász Péter, polgármester 

Az 54. oldalon ismét rendelet módosítás. a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről. A költségvetésnél ezt is 

megbeszéltük. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt 

elfogadja. 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezéséről szóló 
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15/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról 

szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséről szóló 15/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 

rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba és 2020. március 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

             Juhász Péter                                 Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                             Jegyző 

 

 

1. melléklet a 15/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Házasságkötés rendezési díjai  

 

a) Általános rendezési díj   

/terembérlet, bevonuló zene, ünnepi beszéd, szülők köszöntése,  

pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a házasulók biztosítják/                     3.000Ft 

 

b) Külső helyszínen történő házasságkötés díja            bruttó 10.000Ft 

 

c) Anyakönyvvezetői díj munkanapokon, munkaidőben                       0Ft 

 

d) Anyakönyvvezetői díj munkaszüneti napokon és szombati napon,  

illetve munkaidőn kívül                       bruttó 15.000Ft 

 

e) Külön zeneszám kérése esetén az Artisjus díja+postaköltség            1000Ft 

 

2. Díjfizetés módja: 

 

A díjat a Polgármesteri Hivatal 62100212-11035594 számú számlájára a házasságkötés előtt 

legalább 5 munkanappal kell befizetni. Külső helyszínen a zeneszolgáltatáshoz az áramvétel 

lehetőségét, a pezsgő szervírozásának feltételeit a házasulók kötelesek biztosítani, gépzenei 

összeállítás, ünnepi beszéd, szülők köszöntése, pezsgő szervírozása igény esetén, pezsgőt a 

házasulók biztosítják. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérének módosítása következik. Az infláció 

mértékével emelünk, ezt a költségvetésnél megbeszéltük. Van kérdés, vélemény? Amennyiben 

nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló 

2/2012.(II.11.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében az 1993. évi LXXVIII. Lakástörvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló 2/2012.(II.11.) rendelete (a 

továbbiakban: Lakbér.R.) módosítására következő rendeletet alkotja: 

 

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

 

„A havi lakbér mértéke 

 

(1) A bérbe adott lakások lakbére: Komfortos lakás esetén: 615 Ft/m² (Áfa-mentes).” 

 

2. § Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba és 2020. március 2-án hatályát veszti. 

       

K.m.f. 

 

          Juhász Péter                                   Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítása. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

7/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díját a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. §-ára 

figyelemmel 2020. március 1-jétől a közszolgáltatók részére egységesen 2,8 %-os 

mértékben emeli meg.  

A piaci értéken megállapított nem közszolgáltatási célú nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díját 2,8 %-os mértékben emeli meg. 

 

Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a bérleti díjak emeléséről a bérlőket 

értesítse, illetve a polgármestert, hogy a megemelt díjak beszedéséről a Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi ügyintézői útján gondoskodjon. 

Felelős:    jegyző, polgármester 
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Határidő:  2020. március 1., majd folyamatosan 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az előterjesztés 56. oldalán kormányzati funkció változása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A változás azért szükséges, mert a házi gyermekorvosi ellátás biztosítás március 1-jétől átkerül 

az önkormányzathoz, illetve bele kellett tenni a bölcsődei étkeztetés egyfajta formáját a 

pályázat miatt.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

8/2020.(II.12.) 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: 

 

A kormányzati funkciók az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

072111 háziorvosi alapellátás 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 

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. 

 

Felelős:    változás bejelentésre jegyző 

Határidő:    8 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az SZMSZ módosítása következik.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az imént megszavazott kormányzati funkciókat bele kell dolgozni a rendeletbe, de volt, amit 

ki kellett venni. Erről szól a rendeletmódosítás. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019.(X.31.) rendeletének módosítására a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

(1) Az SZMSZ 8. számú melléklete az alábbi kormányzati funkciókkal egészül ki: 

 

0721 Általános orvosi szolgáltatások 

072111 háziorvosi alapellátás 

 

1040 Család és gyermekek 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 

(2) Az SZMSZ 8. számú mellékletéből az alábbi kormányzati funkció törlésre kerül: 

 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

107052  Házi segítségnyújtás 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 

2. § A rendelet 2020. február 14-én lép hatályba és 2020. február 15-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

           Juhász Péter                                                    Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                Jegyző 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletmódosítás következik. A költségvetésnél 

megbeszéltük a szociális étkezés térítési díjának módosítását, illetve a lakbér-támogatás 

hatályon kívül helyezését. Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

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

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

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

g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi 
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

1. §  

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül kerül. 

(2) A Rendelet 10. § hatályon kívül kerül. 

(3) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 21.§ (2) a) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja: bruttó 570 Ft/ebéd. 

b) a szociális étkezés igénybevételének támogatása céljából nyújtható települési 

támogatás összege bruttó 30 Ft/ebéd. 

c) az alkalmazottak részére nyújtott, egyszeri, nem szociális étkezés intézményi 

térítési díja: 709Ft+ÁFA/ebéd, azaz bruttó 900 Ft/ebéd. 

d) a vendégek részére nyújtott, egyszeri, nem szociális étkezés intézményi térítési 

díja: 866Ft+ÁFA/ebéd, azaz bruttó 1.100 Ft/ebéd. 

 

(4) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép: 

 

2. § A rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba és 2020. március 2-án hatályát veszti. 

    

 K.m.f. 

 

        Juhász Péter                                          Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

1.sz. melléklet  

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

4/2017.(II.16.) rendelete módosításáról szóló 7/2020.(II.13.) rendelethez 

2.sz. melléklet  

a szociális ellátásokról szóló  

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

Szociális térítési díjak 2020. év    

Megnevezés 
Adatok (Ft)    

ellátási nap    

Tervezett létszám 90    

Éves étk.nap/fő 249    

Terv.étk.napok (2020) 22 410    

Szolg.terv.önktg.(2020) 19 293 005 

0107051 cofog kiadás összesen korrigálva  

az éves áfa befizetés összegével  

1 főre eső önktg. 214 367 2020. évi tervezett önköltség figyelembe vételével  

1 napra eső önktg. 861    

Normatíva (2020) 5 882 400    

1 főre eső normatíva 65 360    

1 napra eső normatíva 262    
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Önktg - Normatíva 13 410 605    
1 étkezési napra eső 

különbség 598,42    

Átl. térítési díj(Ft/nap)  598,42 570 Ft/adag 

Szoc tv. 115. § szerint a térítési díj  

nem haladhatja meg az önköltséget (861 Ft) 

Ráfizetés/haszon 0,00 

30 Ft/adag 

települési 

támogatás   

     

    
Juhász Péter, polgármester 

61. oldal következik. Minden évben el kell fogadnunk az új közbeszerzési tervet, ez jelenleg 

nullás. Év közben, ha lesz közbeszerzés, módosítunk. Van valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt így elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

9/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a szerinti, 2020. költségvetési évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos (honlapon való közzétételre 03.31.) 

Felelős: Petőfibánya Község Polgármestere a Jegyző útján 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az előterjesztés 62. oldalán egy helyi lakos kérelme. Az egykori Vízmű területét kívánja 

megvenni. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy az egykor meghatározott értéken értékesíti 

a területet az érdeklődő számára. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

10/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Fáczán Imre és Fáczánné Dobrocsi 

Julianna kérelmét, melyben a Petőfibánya 4 hrsz-ú 389 m2 területű kivett vízmű 

ingatlant szeretnék megvásárolni.  

 

Mivel a Petőfibánya 4. hrsz-ú, vízmű művelési ágú, 389 m2 nagyságú területrészen 

elhelyezkedő épületnek hosszútávon nincs szerepe a település vízellátásának 

üzemeltetése szempontjából, ezért a Heves Megyei Vízmű Zrt. hozzájárult ahhoz, hogy 

az önkormányzat az ingatlant elidegenítse.  
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A Heves Megyei Vízmű Zrt. az ingatlant 2010. augusztus 31. napjával 400.000.- Ft 

értéken tartja nyilván, ezért az elidegenítéskor nyilvántartott érték megtérülését szabják 

az elidegenítéssel kapcsolatos feltételként.  

 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. hozzájárulunk ahhoz is, hogy az ingatlan művelési ága 

„beépített terület”-re változzon.  

 

A Képviselő-testület támogatja kérelmezők szándékát és részükre elidegeníti az 

ingatlant a Heves Megyei Vízmű Zrt. feltételeivel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi 

szerződését aláírja, illetve kérik a vagyonkataszterből az ingatlan kivezetését. 

 

Felelős:    jegyző, polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 65. oldalon a Heves Megyei Családokért Díj. Megvitattuk ezt is, arra jutottunk, hogy az Első 

Szeretet Baptista Gyülekezetet jelöljük a díjra. Van valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

11/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztésében a Heves Megyei 

Közgyűlés Elnökének tájékoztató levelét, melyben kéri a Képviselő-testületet, hogy 

tegyen javaslatot a Heves Megyei Családokért díjazottjaira. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2020. évben a Heves Megyei Családokért 

kitüntető díjra az Első Szeretet Baptista Gyülekezet, Petőfibánya (telephely: 

Petőfibánya, Bánya utca 3.) szervezetet javasolja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős:  Polgármester, felterjesztésre 

  Jegyző, értesítésre 

Határidő:  március 31. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A Horgász Egyesület kérelme következik, a tónál lévő belső utak karbantartására. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki engedélyezi a tó körüli terület karbantartását.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

12/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület által beadott kérelmére az 

alábbi döntést hozza. 

 

A Képviselő-testület engedélyezi a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület részére a 

petőfibányai Bányató belső útjainak karbantartását és további felújítását, továbbá a tópartkörüli 

tereprendezést és a szükséges fametszést. 

 

Felelős: Jegyző értesítésre 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Egy tájékoztatás következik. Az önkormányzattól elbirtokoltak egy területet, ami a felső 

óvodához tartozik. A bíróság döntése szerint ez a terület nem elbirtokolható. A Pénzügyi 

Bizottság úgy döntött hétfőn, hogy újra keressük fel az illetőt, hogy a határokat helyreállítsuk.  

A 72. oldalon a Liszt Ferenc utca 6-8 közötti járdaszakasz. A lakók hozzájárultak a 

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

fel a kezét, aki hozzájárul a járda megépíttetéséhez.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

13/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztésében a Liszt Ferenc utca 

6. és 8. társasház közötti területre érkezett javaslatot és úgy döntött, hogy az 

Önkormányzat költségére a lakók beleegyezése alapján kövezett járdát építtet a két 

társasház közötti gyalogos útként használt kitaposott területre. 

 

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

dolgozókkal építtesse meg. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az előterjesztésben szerepel a Lesznai Anna Módszertani Intézmény és a légimentők kérelme. 

Ezeket beterveztük a költségvetésbe, így külön határozatot nem kell hoznunk a támogatásukról.  

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása, kérem számozás nélkül elfogadni. Köszönöm. 

84. oldalon jogszabályi tájékoztató, kérem tudomásul venni. 

A költségvetésben volt elkülönítve egy keret, eddig pályázhattak rá a civil szervezetek. De idén 

már nem kell pályázniuk, megkapta mindenki a támogatást. Ezért hatályon kívül kell 

helyeznünk a rendeletet, kérem, hogy aki ezt elfogadja, nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete 
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a petőfibányai sportszervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló  

9/2017. (IV.13.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében 

eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

petőfibányai sportszervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 9/2017. 

(IV.13.) önkormányzati rendelete. 

 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

           Juhász Péter                                                 Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                           Jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van még valakinek mondanivalója az egyebek napirendi ponthoz? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen még volna pár téma az egyebek közé. Egyre nagyobb lakossági igény a Kopasz-hegyen 

állandó lakcím létesítése. Azt tudni kell, hogy az utcák tulajdonosa Lőrinci, ezeket az utcákat 

el is nevezték. De ezekre az utca nevekre nem tudunk rögzíteni címeket, mert a mi 

címregiszterünkben nincsenek benne. Ezt a problémát úgy tudjuk megoldani, hogy 

településrészt hozunk létre, ez 277 új lakcímet jelentene a településnek. Aki oda bejelentkezik, 

az petőfibányai lakos lesz. Javaslom a Kopaszhegy kertsor elnevezést. Ezen felül van egy lovas 

tanya is a külterületen, ami ugyanezzel a problémával küszködik, nem tudnak pályázatot 

benyújtani, mert nincs címük. Ezt is meg tudjuk oldani, az ő lakcímük Vándorló tanya 1. szám 

lenne.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Én ezt támogatom. Legyen Kopaszhegy a neve, azt már mindenki ismeri, tudja, hogy hol van. 

A tanyának - ha ezzel segítünk - én támogatom, pályázzanak, fejlődjenek. Van valaki, akinek 

más a véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki ezzel 

egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

14/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Község külterületén 

lévő 13001/; 13002/; 13003/; helyrajzi számokon lévő Kopasz-hegy földrajzi területen lévő – 

277 db zártkertet tartalmazó – egybefüggő külterületi településrészt a címnyilvántartásba való 

feltüntetés érdekében 2020. február 14-i hatállyal  
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(Tekintettel a magyar helyesírás szabályaira mivel a Kopasz-hegy településrész már nem 

hegynév, hanem településrész neve lesz, ezért a településnevek helyesírása szerint Kopaszhegy) 

Kopaszhegy településrész névvel elnevezi, a kerület jellege: kertsor. 

A zártkerti lakók a Kopaszhegy kertsorban hrsz-mal (hosszú házszámmal) jelentkezhetnek be 

lakóként. 

2) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Község külterületén 

lévő 0315 helyrajzi számon lévő lótenyésztésre használt külterületi ingatlan a 

címnyilvántartásba való feltüntetés érdekében 2020. február 14-i hatállyal  

Vándorló névvel elnevezi, a kerület jellege: tanya. 

A Vándorló tanya a lakcímnyilvántartásban az 1. sorszámot kapja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a településrész elnevezésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére: 

• a határozat tartalmát a Központi Címregiszterben (KCR) vezesse át, 

• a hozott döntést küldje meg a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szervei, 

• a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala, a Hatvani 

Rendőrkapitányság, a petőfibányai Postahivatal, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 

Mentőállomás, az érintett ingatlanok tulajdonosai (ingatlanonként egy személy), 

valamint a településen közszolgáltatást végzők részére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

2018-ban az önkormányzatnál az iratkezelési szabályzatot felül kellett vizsgálni. Január 1-jén 

újabb jogszabálymódosítás történt. Az iratkezelési szabályzatunk jó, de az irattári tervet 

módosítani kell. Ehhez viszont határozat szükséges. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért, nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

15/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint – elfogadja a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal egyedi 

iratkezelési szabályzatának módosítását, mivel 2018-ban az ASP iratkezelő rendszer 

bevezetésével egyidejűleg az Egyedi Iratkezelési Szabályzat felülvizsgálata már 

megtörtént és csak az irattári terv módosítása szükséges az önkormányzat részéről. 

 

Határidő: értelemszerűen 
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Felelős: Jegyző 

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A hulladék-társulás költségvetése következik. 

(Ismerteti a Társulás előterjesztését.) 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő 

Bizottsága elnöke részére havi bruttó 75.000,- Ft, tagjai részére havi bruttó 50.000-50.000,- Ft 

tiszteletdíj megállapítását jóváhagyja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

16/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 2020. március 1-től 

kezdődően a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás Felügyelő Bizottsága elnöke részére havi bruttó 75.000,- Ft, tagjai részére 

havi bruttó 50.000-50.000,- Ft tiszteletdíj megállapítását. 

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

tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 2020. március 

1-től kezdődően a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás elnöke részére havi bruttó 100.000,- Ft tiszteletdíj megállapítását támogatja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

17/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 2020. március 1-től 

kezdődően a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás elnöke részére havi bruttó 100.000,- Ft tiszteletdíj megállapítását. 

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

tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén  
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Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 2020. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és a belső ellenőrzési feladat ellátásával 

80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor Kft-t bízza meg. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

18/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy 

a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás a 2020. évi belső 

ellenőrzési terve elfogadásáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal 

és a belső ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor 

Kft (Dabas, képviseli: Lisztes-Tóth Linda) megbízásáról.  

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi 

Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 

megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a Társulás a 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

19/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy 

a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás a 2020. évi 

közbeszerzési terve elfogadásáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 

tartalommal.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi 

Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen vagy a 

megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2020.február 28. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

 



33 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a Társulás 2020. évi költségvetési főösszegét 1. 

számú, 2. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

20/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy 

a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2020. évi 

költségvetésének elfogadásáról jelen határozat 1. számú, 2. számú melléklete szerinti 

részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel: 

 

A Társulás 2020. évi kiadási és bevételi fő összege 3.221.267.184,- Ft 

ebből: 

 

A.) – 2020. évi működési bevétel: 10.445.000 Ft 

-  2020. évi működési kiadás:    12.909.184,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -2.464.184,- Ft, melyet 2019.évi 

pénzmaradvány finanszíroz 

 

B.) – 2020. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft 

- 2020. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000,,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 3.208.358.000,,- Ft melyet 2019.évi 

pénzmaradvány finanszíroz. 

 

C) A társult önkormányzatok 2020. évi működési hozzájárulást befizetése 105. 000,- 

Ft/év. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község 

Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen ülésen vagy a 

megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2020.február 28. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a Társulás 2019. évi költségvetésének a 

módosítását jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

21/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy 
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a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2019. évi 

költségvetésének a módosítására jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében 

a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati 

jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a Hatvan és Környéke Társulás 2020. évi 

költségvetésével. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

22/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy 

a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a jelen határozat 2. és 3. 

számú melléklete szerint a Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról a 

következő főösszegekkel: 

 

A Társulás 2020. évi kiadási és bevételi fő összege:179.857.972,- Ft 

ebből: 

 

A.)  - működési bevétel: 6.350.000,- Ft 

- működési kiadás: 7.073.110,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: - 723.110,- Ft, melyet 2019.évi 

pénzmaradvány finanszíroz 

 

B.)  - felhalmozási bevétel: 41.007.972,- Ft 

- felhalmozási kiadás: 0 Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: 41.007.972,- Ft. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében 

a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati 

jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van még kérdés, vélemény az egyebek napirendi ponthoz? 
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Dósa Johanna, sportkör 

Én szeretném a tisztelt Képviselő-testületet meghívni a február 29-én tartandó jótékonysági 

bálunkra. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük szépen.  

 

Székelyné Szécsy Judit, PKTK titkár 

Én pedig meghívom a Képviselő-testületet a Stand Up Comedy előadásra, április 1-jén lesz.  

A költségvetéssel kapcsolatban pedig szeretném elmondani, hogy köszönjük a felajánlást, élni 

fogunk vele. A kultúra sosem volt nyereséges. A köznevelési törvény szerint ugyanolyan 

kötelezően ellátandó feladat, mint az egészségügyi ellátás. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Amit erre a feladatra kaptunk, azt átadjuk nektek. Bérleti díjat is fizetünk, a jegyekből is lesz 

bevétel.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Mi ezzel nálatok egyáltalán nem akartunk likviditási problémákat okozni, hanem olyan célokat 

támogatunk, amiből nektek később jó bevétel lesz.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A szállóra is sok pénzt költünk, ebben Johanna is segít. Ha költünk rá pénzt, később magasabb 

árat tudsz szabni.  

Van még valakinek valami? 

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Nekem van pár kérdésem, észrevételem. Szeretném megkérdezni, hogy a területrendezés, a 

garázsok vásárlása hol tart? Gondolkodott-e már azon a Testület, hogy hulladékudvart, telepet 

hozzon létre, az idősek háztartásából az elektromos hulladékot pedig önkormányzati kocsival 

hordják ide? Az esővíz elvezető csatorna takarítása a Liszt Ferenc utca mögött aktuális lenne. 

Parkolás gondokat hogyan szeretné a Testület megoldani? A fák beleérnek a villamos 

hálózatba, gallyazni kellene. A polgárvédelemmel kapcsolatban kérdezném, hogy megújulás, 

változás volt-e? A Vízműtelep alatti víztározókban sóbarlangot, fürdőt lehetne létrehozni, ez 

turisztikailag előrelendítené Petőfibányát. Ha már megépül a kerékpárút, akkor majd a bányát 

meg lehet majd rajta közelíteni? Javaslom a Kopasz-hegyre egy kilátó építését is. A 

kamerarendszer működik, bővítést tervez-e a Testület? A jegyzőkönyveket ezentúl is feltöltik-

e a honlapra? A garázsok környékére is jut majd kő? Az iskola előtti terület kihasználásával 

kapcsolatban kérdezném, hogy ott lehet helikopter leszálló? Az úthibák kijavítása hol tart? Már 

lassan újra ki kellene jelölni a kátyúkat, mert lekopott a festék. Köszönöm szépen, hogy 

meghallgattak. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ezek nagyon jó gondolatok, mi köszönjük szépen a hozzászólást. Az idősektől a hulladék 

összegyűjtése nagyon jó ötlet. A csatorna tisztítást el fogjuk kezdeni, fűnyírásra szerződésünk 

van, így a brigád a felszabaduló idejében majd nekiáll ennek is. A polgárvédelmet meg fogjuk 

újítani és tájékoztatunk majd. A víztározóban a fürdő kialakítása csakis pályázati úton 

lehetséges. A bánya jelenleg 27 millió forintba kerül, ekkora összege erre nincs az 

önkormányzatnak. A megépülő kerékpárúttal kapcsolatban már mi is elkezdtük a felkészülést.  
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Szluka Norbert, alpolgármester 

Arra gondoltunk, hogy a tó nem csak a horgászoké lesz, hanem mindenkié. Bográcsozó helyek 

lesznek kiépítve, terület lesz kialakítva a pihenni vágyóknak. 

 

Molnár József, képviselő 

A kamerarendszerrel kapcsolatban én válaszolok. Új szerverre van szükség, mert a régi elavult, 

már nem lehet tovább bővíteni. Tervezünk az új szerverre rendszámfelismerő kamerát is 

telepíteni, lesz új kamera az iskolánál és a kis tó felé vezető útnál.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A garázsokkal kapcsolatban elmondom, hogy jelenleg a Jókai utcainál tartunk. Sok időt vesz 

igénybe, mindenkit egyesével kell felkeresnem, a helyszínen meg kell mérni a felépítményeket. 

Márciusban következnek a homokbányai garázsok. 

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Köszönöm szépen a válaszokat. 

 

Pappné Lipták Edit, tanár 

Az iskola nevében megköszönöm a karácsonyi meghívást. Ilyen sok támogatást az iskolai 

alapítvány még nem kapott, ezt is köszönjük szépen, továbbra is igyekezni fogunk. Jó érzés 

látni, hogy ilyen jó együttműködnek a képviselők.  

Az óvodával kapcsolatban elmondanám, hogy nálunk is okoznak problémát a szülők. Oktatási 

intézmény vagyunk, mégis nevelnünk kell őket. A névtelen levél nem tetszett, nem olvastam 

volna fel, bárki írhatta. Az nem volt etikus. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az igazgató asszony több támogatást kért, sajnos csak ennyit tudtunk adni, de az erkölcsi 

támogatásunk maximális. A szülők véleményét is meg kell, hogy halljuk. Köszönjük az 

észrevételt, jó, hogy itt vagy. 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést 

bezárom. 

    

   

K.m.f. 

 

Juhász Péter                    Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester                              Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


