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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. október 08-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

97/2013.(X.08.) KEOP Pályázat 1. elfogadása 
98/2013.(X.08.) KEOP Pályázat 2. elfogadása 
99/2013.(X.08.) Létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés elfogadása 

100/2013.(X.08.) Kistérségi 1. 
101/2013.(X.08.) Kistérségi 2. 
102/2013.(X.08.) Szociális célú tűzifavásárlás elfogadása 

 

  

 

Petőfibánya, 2013. október 08. 

 

 

 

 

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. október 8-

án megtartott rendkívüli, 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 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Egyebek 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

jelen van 5 fő. Ambrús Zoltán jelezte, Papp Tamás nem jelezte a távolmaradását. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Mai testületi ülésünkön néhány 

határozatot kell elfogadni. Átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

 

I. NAPIREND 

         EGYEBEK  
 

Dr. Gyirán Viktor, Jegyző 

Kiküldtem mindenkinek az anyagot, melyet e-mailben kaptunk. Rendkívüli ülésünk első 

témája a hatvani hulladékgazdálkodási pályázat. Ahogy ez lenni szokott, az NFÜ a pályázattal 

kapcsolatban küldött tisztázó kérdéseket.  Egyébként már ismert, hogy a pályázat nyert. Az 

anyagot kiküldtem, nem olvasnám fel. Két határozatról van szó. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Gyakorlatilag arról szól, hogy a testületeknek jóvá kell hagyni ezeket a határozatokat azért, 

hogy a tisztázó kérdésekre a válaszokat tovább küldjék a pályázók, illetve a pályázatírók.  

 

/Felolvassa az első határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Aki a felolvasott KEOP határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

97/2013. (X.08) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy 

a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatot megvalósítását támogatja.  

A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány 

sablon 9. Mellékletek 24. pont előírásainak eleget téve ezúton igazolja, hogy az 

Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott 

üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében ismeri és elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: a tisztázó kérdések megválaszolása 

 

/Felolvassa a második határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a felolvasott 2. KEOP határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

98/2013. (X.08) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton igazolja, hogy az 

intézkedésen kívül nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott 

projekthez (hulladékgazdálkodás), illetve projektelemhez kapcsolódóan a KEOP 1.1.1/B/10-

11-2013-0004 projekten kívül, a KEOP-1.1.1/C és a KEOP-1.1.1/B projekt vonatkozásában 

kettős támogatás nem merül fel.  

 

Felelős: önkormányzat  

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő, amiért összejöttünk ma, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázatunk. Most 

még azt kérték, hogy a Képviselő-testület hozzon egy olyan határozatot, hogy a megszüntetett 

álláshely 5 évig nem kerül visszaállításra.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a felolvasott létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozati javaslattal egyetért, azt kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2013. (X.08) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felmentéssel együtt járó 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos, 2013. évi költségvetését érintő döntése előtt az 

intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-

átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, s ennek függvényében úgy döntött, hogy 

intézményeinél a 2013. évi költségvetési évben felmentéssel együtt járó létszámcsökkentést 

hajt végre.  

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal nyilatkozza, hogy a 

megszüntetett álláshely 5 évig nem kerül visszaállításra. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lehetőségek felülvizsgálata 

függvényében megállapította, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat  költségvetési 

szerveinél és az önkormányzat hivatalánál nincsenek üres álláshelyek, nincsenek tervezett új 

álláshelyek; az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken szervezeti változás, feladatátadás 

következtében, illetve Petőfibánya Községi Önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál nincs a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott személy 

jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására 

további lehetőség. 

Határidő: 2013.10.09. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt tudjátok, hogy a régi Kistérségi Társulás megszűnt. A Társulási Tanács, a Kistérségi 

Társulás megszűnésével a funkcióját már nem tudja betölteni, ezért a pénzügyi beszámolóját 

és a Társulást érintő vagyon felosztását az érintett önkormányzatoknak kell elfogadni. A 

társulás bevételi főösszege 2.958. ezer Ft, a kiadás főösszege 8.121. ezer Ft. Személyi jellegű 

kiadásként jelenik meg a megszűnt munkaszervezet dolgozóinak 2012. decemberben kifizetett 

munkabére, jutalma egyéb járandósága. A dologi kiadásokból telefonköltségek, bérleti díj, 

pénzügyi szolgáltatások kerültek kifizetésre. A Kistérségnek volt vagyona. A megszűnés 

feltétele, hogy a társulás vagyona vagyonmegosztási szerződés alapján felosztásra kerüljön. 

 

/Ismerteti, hogy a társulás tárgyi eszközei hova kerültek./ 

Az elszámolások után maradt egyenleg, pénzmaradvány a községek lélekszámának arányában 

lesz szétosztva, természetesen, ha ezt elfogadjuk. Akinek hátraléka volt az előző évekből, az 

ebben a félévben befizette. Mindenki teljesített, éppen azért, hogy a felosztásnál ne legyen 

senkinek se előnye, se hátránya.  

/Ismerteti, hogy melyik település milyen összegben részesedik./ 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennyit a kistérségről. Ha elfogadjuk a határozati javaslatokat, akkor a kistérség felszámolásra 

kerül ilyen szempontból is. 

 



 251 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a felolvasott 1. számú határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

100/2013. (X.08) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan Körzete 

Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi 

teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a felolvasott 2. számú határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

101/2013. (X.08) Képviselő-testületi határozat 
Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Körzete 

Kistérségi Többcélú Társulás vagyonmegosztási szerződésének szövegét és felhatalmazza 

Petőfibánya Község polgármesterét a vagyonfelosztási szerződés aláírására.  

Határidő: 15 nap 

Felelős: Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Október 15-ig lehet benyújtani a pályázatot tűzifa támogatásra.  

 

/Felolvassa a Petőfibányára vonatkozó rendelet szövegét./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi kemény, lombos fafajtát igényelhetünk, összesen 232 m³-t. Ezt úgy számolták ki, hogy a 

lakásfenntartási támogatást igénylők átlag létszámát szorozták 2 m³-rel. Mennyi 1 erdei m³? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Súlyra mennyi?  

 

Mizser László, képviselő 

12-13 q maximum. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezt október 15-ig kell benyújtani. A lényeg, hogy a települési önkormányzat vonatkozásában 

kemény, lombos fa esetén 2000 Ft/erdei m³+Áfa önrész vállalása kötelező. Ez azt jelenti, 

hogy 232 erdei m³ fa igénylésekor az önrész 589.280 Ft lenne.  
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ez a 232 m³ hány mázsa? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

2.784 mázsa. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az nagyon sok. Nekünk nem kötelező ezt a teljes mennyiséget megigényelni ugye? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tavaly mennyit igényeltünk? 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Ez a maximum. Tavaly 426.720 Ft-ot értékben kaptunk fát, de hogy hány m³-t, azt most nem 

tudom fejből megmondani. 

 

Dr. Gyirán Viktor, Jegyző 

Tavaly 24 erdei m³-t kaptunk. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A támogatást a lakásfenntartási támogatást igénylők száma alapján lehet igényelni. Osztani 

viszont nem csak azoknak lehet? Ez csak az alapja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A szállítási költség minket terhel, azt fel kell darabolni és még ki is kell szállítani. Ez tavaly is 

így volt! 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Annak a mennyiségnek a szállítási költsége 76 ezer Ft volt tavaly. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt mondom, hogy rendeljünk 50 m³-t, az a tavalyinak a duplája. Mindenkinek tudsz így 

adni 1 erdei m³-t.  

 

/A testület hosszasan vitatja a felvetést, majd a polgármester felolvassa a határozati 

javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

102/2013. (X.08) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belügyminiszter 

57/2013.(X.4.) BM rendeletét, és az alábbiakról döntött. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat, mint 5.000 fő alatti települési önkormányzat szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra nyújt be igényt. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat 50 erdei m
3 

kemény lombos fát igényel. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat vállalja a 2000 Ft/erdei m
3
+ÁFA mértékű önrész 

megfizetését, illetve igazolja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját 

forrás biztosítását. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra nyújtsa be az igényt az Önkormányzat nevében a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához. 

Határidő: 2013.10.14. 

Felelős: Polgármester 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és 

az ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                     Polgármester                                                                        Jegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 

 


