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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 25-én megtartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

101/2015.(XI.25.) Az önkormányzat 2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

102/2015.(XI.25.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 

103/2015.(XI.25.) 2016. évi közmeghallgatás időpontja 

104/2015.(XI.25.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetése 

105/2015.(XI.25.) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulásban továbbra is tagság 

106/2015.(XI.25.) 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

107/2015.(XI.25.) Folyószámla hitelkeret-szerződés kötése a Hatvan és Vidéke 

Takarékszövetkezettel 

108/2015.(XI.25.) Selejtezési Bizottság tagjainak kijelölése 

109/2015.(XI.25.) Lőrinci Város településrendezési eszközeinek részterületre szóló 

módosításának véleményezése 

110/2015.(XI.25.) CU Metál Kft. Selypi utcai telephely előtti közterület leaszfaltozásáról 

utólagos engedélyezése 

111/2015.(XI.25.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. Gazdasági és pénzügyi beszámolójának elfogadása 

112/2015.(XI.25.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. telephely létesítése 

113/2015.(XI.25.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. fióktelep létesítése 

114/2015.(XI.25.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 

115/2015.(XI.25.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. Társasági szerződésének módosítása 

116/2015.(XI.25.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. Társasági vagyonkezelési szerződésének módosítása 

117/2015.(XI.25.) Petőfibányai Bányász Horgászegyesület kérelme útbaigazító tábla 

közterületen való elhelyezésére 

118/2015.(XI.25.) Petőfibányai Bányász Horgászegyesület haszonbérleti szerződése 

119/2015.(XI.25.) Selypi Középiskolásokért Alapítvány - Március 15. Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégium festő szakmunkástanulóinak 2015. évi 

támogatása 

120/2015.(XI.25.) 2015. évi jutalom kifizetése önkormányzati dolgozók részére a 

bérmaradvány terhére 

121/2015.(XI.25.) Szinkron 5+1 Kft. tulajdonában lévő kivett bánya ingatlanra árajánlat 

tétele 

122/2015.(XI.25.) Sportkör 2015. évi támogatása a többletköltségek (rezsi) fedezésére 
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Rendelet száma Tárgy 

26/2015.(XI.26.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12) 

önkormányzati rendelete módosítása 

27/2015.(XI.26.) Az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2016.évi szabályairól 

28/2015.(XI.26.) Helyi adók szabályozásáról szóló rendelet 

29/2015.(XI.26.) Talajterhelési díjról szóló rendelet 

30/2015.(XI.26.) A település köztisztaságának biztosításáról, ill. szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet 

31/2015.(XI.26.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet 

32/2015.(XI.26.) Köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló rendelet 

 

Petőfibánya, 2015. november 25 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva       Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző   

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 

25-én megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

 

További jelenlévők: 

 

Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Mede Ilona, helyi lakos 

Kónya Gyula, Horgász Egyesület FB elnök 
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Javasolt napirendek: 

 
 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2015. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

 2. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének kialakítása 

  Előadó: Polgármester 

 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

szavazatképes, mivel a testület 7 tagjából 6 fő jelen van. Juhász Péter, képviselő jelezte 

távolmaradását. Javasolom a napirendet meghívó szerint elfogadásra. Kérem, hogy aki 

egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  

 

I. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. –III. NEGYEDÉVES 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirendi pontunk Petőfibánya Községi Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Ez a második év, hogy nem kell beszámolót készíteni, 

viszont mi tájékozatót készítettünk a testület részére. Megkaptátok a szöveges részt és a 

mellékleteket is. A pénzügyi bizottság tegnap megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

 

Kérdés, vélemény, hozzászólás a tájékoztatóhoz? 

 

Amennyiben nincs, röviden összefoglalom. A Képviselő testület februárban elfogadta az 

önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését 394.954 ezer Ft főösszeggel. A 

költségvetés végrehajtása során az I.-III. negyedév folyamán bekövetkezett változások alapján 

a bevételi és kiadási előirányzat  430.333 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés alakulása a bevételi 

oldalon 460.412 eFt volt, ami 107 % -os teljesülést jelent. A kiadási oldalon 454.134 eFt, ami 

105,5 %-os teljesülést jelent. Menjünk végig a kiküldött táblázatokon. 

 

/Részletesen ismerteti az önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót, amely az előterjesztés részeként a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

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

elnökének. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

A pénzügyi bizottság hétfőn megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra javasolja a testület 

felé. Idén az önkormányzat vagyona sokat gyarapodott, és még több gyarapodást várhatunk az 

év végére. Remélem, más is észreveszi ezt a fejlődést! 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

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

Amennyiben nincs aki a 10. oldalon található rendelet-tervezettel egyetért, kézfelnyújtással 

jelezze.  

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

rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

26/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

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

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. 

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

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

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

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

„3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 430.333 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 430.333 ezer forintban állapítja meg.” 

 

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

 

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

következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen:  

239.038 eFt, ebből: 

a) személyi juttatások:                        108.897 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:        28.722 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                           73.796 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:                     18.539 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:            9.084 eFt.” 

 

(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 9.652 eFt.” 

 

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

 

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

a) a beruházások előirányzata: 2.226 eFt,” 

 

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

„8. §  

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

56.058 eFt.” 

 

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

 

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

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 70.436 eFt.” 

 

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

 

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

b) céltartalék  50.090 eFt.” 

2. § 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. november 27-én lép hatályba és 2015. november 28-án hatályon kívül 

kerül. 

 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 12. oldalán található határozati javaslattal egyetért, és elfogadja az 

önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, kézfelnyújtással 

jelezze. 

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

határozatot hozta: 

 

101/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

II. NAPIREND 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK KIALAKÍTÁSA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A kiküldött előterjesztés 13. oldalán található a Képviselő-testület 2016. évi munkaterve. A 

Pénzügyi Bizottság elfogadta a saját éves munkatervét. Nekik havonta kell összeülni, mivel a 

rendkívül települési támogatásokat havonta el kell bírálni. Mindenki megkapta, elolvasta a 

munkatervet. Van-e valami kérés, kérdés ezzel kapcsolatban? A napirendeknél annyi változás 

van, hogy az iskola és óvoda kérésére a beszámolójuk időpontját áttettük a szeptemberi ülésre, 

a P.K.T.K. beszámolóját pedig a júniusi ülésre terveztük be. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs kérdés, vélemény, aki a Képviselő-testület 2016. évi munkatervével 

egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

102/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a 2016. 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 

Következik a 2016. évi közmeghallgatási időpontjának meghatározása.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Van egy észrevételem, a közmeghallgatás időpontja tévesen 2015-re van írva, ezt javítani 

kellene! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e más kérdés, kérés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a 

közmeghallgatás időpontja 2016. november 23-án 17:000 órakor legyen, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

103/2015. (XI.25.) 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 2016. 

évben a közmeghallgatást 2016. november 23-án 17.00 órakor tartja 

a Művelődési Ház dísztermében. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról tájékoztassa a lakosságot. 

 

Határidő: 2016.11.23. 

Felelős: Polgármester  

 

 

III.  NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, RENDELETMÓDOSÍTÁSOK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma 17. oldalon található az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2016. évi 

szabályiról szóló rendelet-tervezet.  

 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

hozta: 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

27/2015.(XI.26.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 

a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi 

rendeletet alkotja: 
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1. § 

 

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

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

2. § 

 

(1) 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 2016. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít.   

 

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

2015. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2015. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

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

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2015. 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 2015. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2015. 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 2015. 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. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a 2016. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2016. március 31-én hatályát veszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

           Juhászné Barkóczy Éva                                                     Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 19. oldalán a helyi adókról szóló rendelet-tervezet található. Átadom a szót 

Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az adótörvény írja elő, hogy a helyi adókról szóló rendeletet legkésőbb november 30-ig lehet 

módosítani. Emellett a törvényességi felügyeleti osztály is felhívta a figyelmet, hogy a 2010. 

évben hozott helyi rendeltet frissítsük az aktuális jogszabályok alapján. Én ennek 

megfelelően, tartalmában változatlanul frissítettem a helyi adókról szóló rendeletet, azaz 

kivettem azokat a részeket, amelyek szó szerinti idézetek voltak a törvényből. Tájékoztatom 

továbbá a Képviselő-testületet, hogy az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, 

miszerint a Képviselő-testület helyi iparűzési adómentességet adhat a háziorvosoknak. Erről a 

Pénzügyi Bizottság tagjait a tegnapi ülésen tájékoztattam. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak a 

Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tegnap nem igazán jutottunk megegyezésre, döntetlenre sikeredett a szavazás. Ebből 

kifolyólag azt kell mondanom, hogy a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a háziorvosok 

adómentességét. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Képviselő-testület elé hozzuk ezt a kérdést, a 

testület úgy dönt, ahogy akar. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Annyival egészítem még ki, hogy nem csak az adókedvezményről tárgyalt tegnap a Pénzügyi 

Bizottság, hanem arról is, hogy bevezetésre kerüljön-e új, lakosságot terhelő adónem. De ezt a 

bizottság elvetette. Tájékoztatásképpen mondom, hogy a jogszabály szerint az iparűzési 

adómentességet az a háziorvos kaphatja meg, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja 

az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Gyakorlatilag ezzel a feltétellel kaphatnak 

a háziorvosok adómentességet.  

 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Szerintem, éljünk ezzel a lehetőséggel. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nyilván ez iparűzési adócsökkenést jelentene. 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Annyit fűznék hozzá ehhez a témához, hogy az országban jelenleg 200 praxis van üresen, a 

Kormány ezzel a lépéssel próbálja vonzóvá tenni az üres praxisokat. Ezzel is próbálja 

megakadályozni, hogy az orvosok külföldre menjenek.  

 

Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Döntés előtt szólhatok? Mivel érintett vagyok a témában. 40 éve vagyok Petőfibányán 

háziorvos. Nem a magam érdekében kérném az adómentességet, hanem a dolgozóim 

érdekében. Nagyon minimális fizetést tudok nekik adni. Másrészt ez egy minimális elismerés 

lenne. A bevételem nem óriási. Én az összes árbevételem után adózok annak ellenére, hogy a 

gyermekorvos azt mondta nekem, hogy ő csak a nettó árbevétele után adózik. Én azután is 

adózok, amit fizetésként kiadok, én nem vonhatok le semmit. Ez a törvény nagyon undorító 

törvény. Azért, mert nem hozzák meg központilag ezt a döntést. Hanem áthárítják az 

önkormányzatra, és ha jóba vagyok a testülettel meg a polgármesterrel, akkor megkapom, ha 

nem vagyok jóban, akkor nem kapom meg. Bár én, ha 40 év után nem kapom meg, akkor 

levonom a konzekvenciát. Én nagyon szeretem a betegeimet, és ők is nagyon szeretnek 

engem. Utálok könyörögni, de én 40 év alatt becsülettel dolgoztam. De attól függetlenül nem 

ezen a pár forinton múlik a praxis működése. De a megaláztatást nem vagyok tovább hajlandó 

tűrni. Az biztos, hogy nem úgy fogom fizetni az iparűzési adót, ahogy eddig fizettem.  Amíg 

önkormányzati orvos voltam, az önkormányzatnak hozzá kellett tenni, mert nem volt elég a 

TB pénz. Most meg gazdálkodjam ki magamnak. Én mindig becsülettel fizettem, soha nem 

késtem az adó befizetésével. De az, hogy 40 éves munkaviszony után nem tudom kivenni 

saját részemre a minimálbért. És ezek után a Pénzügyi Bizottság azt mondja, hogy nem. 

Egyébként nem értem, hogy a döntetlen, az miért nem?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A többségnek kell igennel szavazni, ahhoz hogy igen legyen. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ez a szabály, hogy ha döntetlen, akkor az nemleges. Páros számban voltak jelen a bizottsági 

tagok. De ez egyébként a Képviselő-testület döntését nem befolyásolja. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Pontosan azért hoztuk be a testület elé, hogy ne ez a szerencsétlen helyzet döntse el.  

 

Tomecz László, képviselő 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület, vannak olyan hatalmi eszközök a 

kezünkbe, mint például az ebadó. Azt sem vezettük be. Szerintem ez egy jelentéktelen 

bevétel, különösen, hogy 8,5 mFt-ot dobunk ki egy kamerarendszerre, ami nem működik. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Mi az, hogy nem működik? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem tudom, hogy honnan vette a képviselő Úr a 8,5 m Ft-ot, rosszul súgtak Önnek, és 

megkérem, hogy ne térjünk el a tárgytól! 

 

Tomecz László, képviselő 

Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel és adjuk meg az adómentességet. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a helyi adókról szóló rendelet-tervezettel, azzal a kiegészítéssel, hogy „Helyi 

iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvost, ha annak vállalkozási szintű iparűzési 

adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Petőfibánya Község illetékességi területén a 

következő helyi adókat vezeti be: 

 

a) építményadó, 

b) helyi iparűzési adó. 

 

Építményadó 

 

2. § 

 

(1)  Adóköteles a Htv. 11. § (1) bekezdése szerinti építmény. 

 

(2) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

 

(3) Az adó mértéke 200 Ft/m2/év. 

 

(4) Mentes az adó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túlmenően 

 

a) a magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási célra szolgáló építmény, 

b) az önkormányzati alaptevékenység ellátására létrehozott alapítvány tulajdonában 

álló nem lakás céljára szolgáló építmények, 

c) a lakás- és garázsszövetkezet nem lakás céljára szolgáló helyiségei. 

d) a lakás céljára szolgáló lakás, épület, épületrész és a magánszemélyek nem 

vállalkozási célú garázsai. 

 

Helyi iparűzési adó 
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3. § 

 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 

1,4 %-a. 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 

1.000,-Ft. 

 

(3) Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvost, ha annak vállalkozási szintű 

iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

 

Az adóelőleg megállapítása 

4. § 

(1) Az iparűzési adóelőleget két félévi részletben az adóév május 31-ig, illetve 

szeptember 15-ig kell megfizetni.  

 

(2) Az adóalany, akinek társasági adóban feltöltési kötelezettsége keletkezett, a 

befizetett adóelőleg összegét a várható éves fizetendő adó összegének összegére 

az adóév december 20. napjáig köteles kiegészíteni. 

 

(3) Az adóelőleg módosításra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42. 

§ (2) bekezdése az irányadó. 

Az adó megfizetése 

5. § 

(1) Az építményadót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Az adóalany köteles az 

adókötelezettség keletkezését illetőleg változását követő 15 napon belül 

adóbevallást tenni. 

(2) Az adóhatóság által megállapított építményadót az adózónak félévenként, két 

egyenlő részletben kell az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig 

megfizetnie. 

(3) Az iparűzési adó fizetésére kötelezett adóalany kötelezettségét önadózással 

teljesíti.  

(4) Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. 

(5) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 

tevékenység befejezése napján kell megfizetni. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 
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(1)   Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Petőfibánya Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2010.(XI.11.) önkormányzati 

rendelete. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a 21. oldalon található, a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Itt is a törvényességi főosztály jelezte, hogy az értelmező rendelkezéseket vegyük ki a 

rendeletből, illetve amiatt kell módosítani, mivel eddig a preambulumban meghatározott 

törvény 22 §-a rendelkezett az helyi rendelet alkotásáráról, ez átalakult 21/A §-ra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki az előterjesztés 21. oldalán található 

rendelet-tervezettel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

29/2015.(XI.26.) rendelete 

a talajterhelési díjról szóló  

22/2012. (V.24.) rendelete módosítására 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény a 21/A. §-ában, valamint a 26.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a talajterhelési díjról szóló 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet bevezető részében a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés, illetve a 

jogalkotói hatáskört megállapító szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 21/A. §-ában, valamint a 26.§ (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a talajterhelési díjról a következő rendeletet 

alkotja.” 
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(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(3) A Rendelet 6. §-a hatályon kívül kerül. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2015.11.27-én lép hatályba és 2015.11.28-án hatályát veszti. 
 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 22. oldalon a köztisztasági rendelet-tervezet. Átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az augusztusi soros ülésen felvetettük azt a témát, hogy a Katasztrófavédelem rendszeresen 

ellenőrzi a településen a vízelvezető árkok állapotát. Többnyire rendben szoktak találni 

mindent. De azért van még mit javítani. Többnyire a lakosok hozzáállásán kellene...! A 

családi házas övezetben a lakók hagyják a vízelvezető árkot eliszaposodni, elgazosodni. Így 

az árok nem tudja az esővizet elvezetni. Annak idején, mikor még szabálysértési hatóság 

voltam, még tudtam ezért büntetni, ma már ezt nem tehetem meg. Erre most már a 

közigazgatási bírság bevezetése a lehetőség. Négy pontban szedtem össze, hogy mi alapján 

lehet bírságolni. Itt majd javítom a pontok betűrendjét, mert a szövegszerkesztővel valami 

gond volt. Ez jövő év márciusától lépne hatályba. Először csak felszólítom, 30 napot adva, 

majd ha 30 nap múltán sem történik semmi változás, akkor az első alkalommal kiszabható 

bírság 20.000 Ft. Itt egyébként nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy a település legyen 

rendben. Ha leesik hirtelen egy nagyobb mennyiségű eső, ne legyen gond a vízelvezetéssel.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Tomecz László, képviselő 

Eltúlzottnak tartom a 200.000 Ft-os bírságot.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem tudok egyetérteni, mikor egy egyszerű egyéni váltakozót is 500.000-1.000.000 Ft-ra 

bírságolhatnak. Még a húszezer forintig sem kellene eljutni, nemhogy a kétszázezerig. 

Rendkívül rosszindulatú az az ember, aki eddig el fog jutni.  
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Tomecz László, képviselő 

Életszerűtlen, hogy egy telektulajdonos, aki nem itt lakik, ha itt majd leesik, a hó az jön és 

letakarítja a járdát. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Igen, ezt én is így csinálom. Megfizetek valakit azért, hogy ezt megtegye helyettem. A 

törvény az, hogy mindenkinek rendben kell tartani a területet az útig, akkor is, ha közterület. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a település köztisztaságának biztosításáról, illetve a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet-

tervezetet./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a település köztisztaságának biztosításáról, illetve a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendeletmódosítással, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete  

a település köztisztaságának biztosításáról, illetve  a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 

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

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

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

illetve a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendelete 

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

 

1. § 

 

(1) A Rendelet bevezető részében a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés, 

illetve a jogalkotói hatáskört megállapító szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja törvény alapján, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, valamint 88. § (4) bekezdésében biztosított 

felhatalmazás alapján, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet, a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

szóló 64/2008.(III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre 

figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.” 

 

(2) A R. 8. § (3) bekezdését követően az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el: 
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a) az, aki az ingatlana előtti, melletti járdaszakasz, – járda hiányában egy méter széles 

területsáv –, továbbá ha zöldsáv is van, az ingatlan határától az úttestig terjedő teljes terület 

gondozásáról, tisztán tartásáról, kaszálásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, a 

hulladékgyűjtő edényzet környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik; 

 

b) az, aki az ingatlan határától az úttestig terjedő területen lévő, valamint az ingatlannal 

határos nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gaztalanításáról, az eredeti mélység 

megtartásával a feliszapolódás megszüntetéséről nem gondoskodik; 

 

c) az a kötelezett, aki a beépített és beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról, 

gyommentesítéséről, és a füves területek gondozásáról nem gondoskodik; 

 

d) az a kötelezett, aki az ingatlan határától az úttestig terjedő területen, illetve a járdán 

felburjánzó gyom kiirtásáról, a járda és az úttest közlekedésre alkalmassá tételéről a 

balesetmentes közlekedést veszélyeztető növények, benyúló ágak és bokrok megfelelő 

nyesésével, valamint a közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető tárgyak eltávolításával 

nem gondoskodik. 

 

(3) A R. 8. § (4) bekezdését követően az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

(5) Aki a (4) bekezdésben meghatározottakat megszegi, közigazgatási bírsággal sújtható, 

melynek legmagasabb összege természetes személy esetén 200.000,- Ft, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 800.000,- Ft lehet. A közigazgatási bírságot 

a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni, melynek megfizetése nem 

mentesíti a kötelezettet a kötelezés alól. 

 

(4) A R. 8. § (5) bekezdését követően az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

(6) A (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket megszegők első alkalommal felhívást 

kapnak a kötelezettség teljesítésére 30 napos határidővel, mely határidő elmulasztása esetén a 

közigazgatási bírság összege első alkalommal 20.000 Ft. A közigazgatási bírság összege nem 

teljesítés esetén mindaddig emelt összegben újra kiróható, ameddig a kötelezésnek az 

ingatlantulajdonos eleget nem tesz. 

 

(5) A R. 8. § (6) bekezdését követően az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítókkal szembeni eljárás 

lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza 

fel. A közigazgatási bírság adók módjára behajtható köztartozás.  

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba és 2016. március 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 24. oldalon lévő, szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása. 

Megalkottuk a szociális rendeletünket az év elején és ezt év közben a lehetőségeinkhez 

mérten bővítettük, módosítottuk. Települési támogatás címén 14 mFt támogatást kapott az 

önkormányzat, amit szociális célokra kell felhasználni. Ha ezt a támogatást, ha nem 

használjuk fel, akkor vissza kell fizetni. Ebben az évben kaptuk először ilyen formában a 

támogatást. Sok szociális ellátást vett át a járás, elvitték az ápolási díjat, a rendszeres szociális 

segélyt, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Az év elején, amikor a költségvetést 

terveztük, nem tudtuk pontosan, mire mennyit lehet költeni. Nem akartunk elhamarkodottan 

dönteni. Menet közben néztük, hogy milyen arányban fogy a keret. Módosítottuk és 

beleraktuk a tanévkezdésre való tekintettel kapható támogatást, ami gyermekenként 15.000 Ft 

értékű Erzsébet utalvány volt. Ebből részesült minden állandó lakóhellyel rendelkező, óvodás, 

iskolás, középiskolás és felsőfokú tanulmányait végző gyermek. Az ősszel az idősek napi 

támogatással egészítettük ki. Minden ez év október l-jéig 65. életévét betöltött állandó 

lakóhellyel rendelkező lakos 6.000 Ft értékű támogatást kapott. Még mindig maradt 

felhasználható keretünk. A bizottsággal tegnap megtárgyaltuk, hogy eddig támogatásban 

részesültek, az óvodás, iskolás gyerekek, az idősek, viszont a 0-3 éves korúak nem kaptak 

támogatást. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy javasolja a testület felé, hogy a petőfibányai 

állandó lakóhellyel rendelkező, 0-3 év közötti gyermekek részesüljenek 6.000 Ft értékű 

támogatásban. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A települési támogatásból 360.000 Ft maradt, 86 fő azoknak a 0-3 éves korúaknak száma, 

akik nem kaptak óvodakezdési támogatást.  Ha a 86-ot beszorozzuk a 6.000 Ft-tal látjuk, hogy 

meghaladja a 360.000 Ft-ot. Ezért azt javasoljuk, hogy pótoljuk ki önerőből a támogatást. 

Ezzel a lépéssel a lakosság nem aktív korú része is le lesz fedve. Azt gondolom, hogy ahol 

szükség van rá, ott tudtunk segíteni. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ezek mind petőfibányai lakosok? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Kizárólag a petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező lakosok. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha jövőre is kapunk, folytassuk ezt a tendenciát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a 24. oldalon található szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet-

tervezettel, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

3/2015.(II.12.) rendelete módosítására 
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Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szociális 

ellátások szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából 

nyújtható települési támogatásként 6.000 Ft összegben évente egyszeri támogatás állapítható 

meg hivatalból az óvodába, illetve bölcsődébe még nem járó petőfibányai állandó lakcímmel 

rendelkező 0-3 éves gyermekek szülőjének vagy gondviselőjének gyermekenként a 

kisgyermek családban történő gondozásának költségei terén alkalmanként jelentkező 

többletkiadás támogatásához a gyermekgondozáshoz szükséges ruházat, pelenka, élelem 

vásárlásának támogatására. Nem jogosult a támogatásra az, aki ebben az évben a gyermekére 

már kapott tanévkezdési támogatást.” 

 

(2) A Rendelet 9. § (5) bekezdését követően az alábbi bekezdés lép: 

 

„(6) A 8. § (1)(2)(4)(6) bekezdésekben és a 9. § (1)(4)(5) bekezdésében meghatározott 

települési támogatási kérelmeket a Polgármester bírálja el átruházott hatáskörben, ezekben az 

alkalmanként jelentkező többletkiadással járó esetekben nem kell vizsgálni a kérelmező 

jövedelmi viszonyait, az adott élethelyzet önmagában indokolttá teszi a szociális támogatásra 

való jogosultságot.” 

2. § 

 

(1) A rendelet 2015. november 27-én lép hatályba és 2015. november 28-án hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva         Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                             jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása. Nagy 

vihart kavart a temetői padok kiszedése. Ezért találtunk egy megoldást a problémára. 

Egyébként 2002 óta van benne a rendeletben az, hogy nem lehetnek padok, csak nem volt ez a 

rendelet betartatva.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Lakossági igény, hogy legyenek padok a temetőben. Utánanéztem és van kimondottan temetői 

pad. Ez teljes mértékben megfelel a célnak. Le lehet hajtani az ülőkéjét, így a fűnyírást, 

karbantartást és a közlekedést sem akadályozza. A rendelet szövegét a következőképpen 

módosítottam: „A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel és temetői pad nem 
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terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén. A temetési 

helyen csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél 

magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett, illetőleg e rendelet 

hatályba lépése előtt ültetett és veszélyessé vagy a temető rendjét akadályozóvá vált 1 

méternél magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat a temetőgondnok – a tulajdonos 

tájékoztatását követően, a fakivágásra vonatkozó szabályok szerint – eltávolíthatja. A pad 

állítására vonatkozóan a Rendelet 6. számú mellékletében foglaltakat kell betartani.”  

A pad paraméterei és rajza is, a rendelet 6. számú mellékletben találhatóak.  Ennek a padnak 

az ára 15.113 Ft, ehhez mi természetesen nem ragaszkodunk, csak a méreteket kell betartani. 

A kihelyezhető pad maximális mérete, a következő: az ülőfelület,  legfeljebb 28 cm x 76 cm, 

az ülőmagasság  legfeljebb 53 cm, a fémváz hossza, legfeljebb 83 cm. Egy ügyes kezű ember 

el tudja készíteni. Így elkerülhetjük a petőfibányai bevett szokást, az egymás feljelentgetését 

is. 

  

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Szerintem ezt bele lehetne rakni a hírlevélbe. Nem kell ezt megvásárolni, meg lehet a méretek 

alapján csinálni. Majd az új részre figyelni kell, hogy oda már csak a megfelelő méretű, 

lehajtható ülőkés pad kerüljön. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezzel nem lesz gond. Mióta van temető gondnokunk, nagyon szép rend van a temetőben.  Jól 

dolgozik, csak a régi padokat szedte ki, amik már sérültek voltak, vagy amit már évek óta nem 

használtak. Kivágta a kiszáradt fákat is. Elég nehéz a temető karbantartása, még annak idején, 

mikor én itt dolgoztam, volt egy temetőgondnok, aki össze-vissza ásta ki a sírhelyeket.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

A fakivágással kapcsolatban szeretnék jelezni, mivel a Mákosné Marika megkért, hogy 

kérdezzem meg. A sírja mellett volt egy 1 méteres tuja és ezt kivágták. Miért nem lett 

felszólítva? Ő azért elérhető. Nagyon felzaklatta, mert nagyon szép állapotban volt. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Csak azokat vágta ki, amik gondozatlanok voltak és mindet lefotózta kivágás előtt. 

Megnézzük a képeket. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, az elején nagyon belelendült. Le kellett őt állítani. Valóban, részletesebben kellett volna 

utasítani. De azóta elbeszélgettünk vele.  Éppen a közmeghallgatáson is volt az téma, hogy a 

gyökerek ott maradnak. Nem lehet kiszedni a gyökérzetet, mert a sír bedőlhet. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nekem már azt is mondták, hogy a térkövet is ki fogja szedni a Gyuri. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem fogja kiszedni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ha valaki egy 260 x 260–as sírhelyet váltott meg, akkor ne akarjon 6 x 4 métert lekövezni. De 

nyilván egyeztetünk ez ügyben. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyébként, most már csak előzetesen kért engedéllyel és vállalkozóval lehet térköveztetni. 

Arra törekszünk, hogy szép legyen a temető. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Van még egy utolsó kérdésem. Az autóbuszokra mindig engedélyt kell kérni, hogy a Temető 

útra behajthasson? 

 

Tomecz László, képviselő 

Autóbuszra nem vonatkozik a súlykorlátozó tábla. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Azért van kirakva, hogy kővel megrakott teherautó ne járjon az új úton. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet előbbiekben ismertetet 

módosításával, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

következő rendeletet hozta: 

 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

 

32/2015.(XI.26.) rendelete  

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

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

 

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

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

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

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

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

 

1. § 

 

(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel és temetői pad nem terjedhet 

túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén. A temetési 

helyen csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél 

magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett, illetőleg e rendelet 

hatályba lépése előtt ültetett és veszélyessé vagy a temető rendjét akadályozóvá vált 1 

méternél magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat a temetőgondnok – a tulajdonos 

tájékoztatását követően, a fakivágásra vonatkozó szabályok szerint – eltávolíthatja. A 

pad állítására vonatkozóan a Rendelet 6. számú mellékletében foglaltakat kell 

betartani. 

 

 

(2) A Rendelet 5. számú mellékletét követően az alábbi 6. számú melléklettel egészül ki: 
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6. számú melléklet  

a 22/2015.(VIII.13.)  rendelethez 

 

A köztemetőben elhelyezhető temetői pad méretei, állításának szabályai 

 

Temetői pad a temetői sírok közé a sírhely lábához helyezhető, amely csak lecsukható 

ülőfelületű lehet, hogy a lecsukott állapotában a lehető legkevesebb helyet 

foglalja, ezáltal ne zavarja a sírok között a közlekedést, a fűnyírást, takarítást, stb. 

Temetői padot csak a temetőgondnok személyes jelenléte mellett lehet felállítani, aki a 

padállítás alkalmával leméri a pad méreteit, illetve kijelöli a pad pontos helyét. 

 

A temetői sírok közé kihelyezhető pad maximális mérete: 

 

Ülőfelület:  legfeljebb 28cm x 76 cm 

Ülőmagasság:  legfeljebb 53 cm 

Fémváz hossza:  legfeljebb 83 cm 
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2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. november 27-én lép hatályba és 2015. november 28-án hatályát veszti. 

       

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                         Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. Van-e még kérdés, 

vélemény? Amennyiben nincs, kérem a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadni. 

  

/A testület a számozás nélküli határozatot 6 igen szavazattal elfogadta./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a tájékoztató a jogszabály-módosításokról. Kérdés? Amennyiben nincs, kérem a 

tájékoztató tudomásulvételét. 

 

/A testület a jogszabályváltozásokról való tájékoztatást tudomásul vette./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 32. oldalon az előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 

megszüntetéséről. A társulás év végén megszűnik. Tulajdonképpen ez nem érint minket, mert 

ugyan benne vagyunk a társulásban a jelzősrendszeres házi segítségnyújtással, de az már évek 

óta nincs. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Megtárgyaltuk és okafogyottá vált, hogy maradjunk a társulásban, mivel év végén 

mindenképpen megszűnik. Javasoljuk, hogy a kiküldött határozati javaslatot fogadja el a 

Képviselő-testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs kérdés, vélemény, aki az előterjesztés 33. oldalán található Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

104/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 31-vel a 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulást megszünteti. 
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A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatellátását szolgáló minden 

ingó és ingatlan vagyontárgy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában marad 

 

A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya község polgármesterét, hogy a 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának soron 

következő ülésén ennek megfelelően szavazzon.  

 

Határidő:  2015. december 31. 

Felelős:  Petőfibánya község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő határozati javaslat a 34. oldalon található. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy 

megerősítjük azt a szándékunkat, hogy továbbra is a Lőrinci Szociális Ellátó- és 

Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás keretében kívánjuk biztosítani a petőfibányai 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működését. Nagyon meg vagyunk elégedve Rákóczi 

Ferenccel és Gulyásné Szundi Évikével is. Kb. 200-300 eFt-ot be kell fizetnünk évente, mivel 

nincs elég normatívájuk, de még így is sokkal olcsóbb, mint saját erőből fenntartani a 

szolgálatot. 

 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 34. oldalon lévő határozati 

javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

határozatot hozta: 

 

105/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a családsegítés, 

illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és 

az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést és úgy döntött, hogy 2016. január 

1-jétől továbbra is a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulás keretében kívánja ellátni, biztosítani a petőfibányai Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat (3023 Petőfibánya, Akácfa út 1.) működését. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 35. oldalon van a következő téma, a 2016 évi belső ellenőrzési terv. Két téma van, az egyik 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának 

rendje szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága 

biztosított-e, az állami támogatások igénylése szabályszerű-e. A másik a szokásos 

vállalkozások által benyújtott iparűzési adó ellenőrzése, 10 vállalkozás lesz ellenőrizve. A 

mostani ellenőrzésben is voltak meglepetések. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

A szociális ellátásokat azért célszerű ellenőrizni, mivel a települési támogatás újdonság, ilyen 

még most van először. Az iparűzési adónál pedig volt olyan, hogy az ellenőrzés folyamán 

sietve befizették. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a 2016. évi belső ellenőrzési 

ütemtervvel, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

106/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok 

ellátásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma a 38. oldalon a 20 mFt-os likvidhitel újraigénylése. Ez azért célszerű, mivel a 

bevételek általában nem abban az ütemben jönnek, ahogy a költségeket fizetni kell. A tavalyi 

évben sokszor kellett igénybe venni, ezzel szemben idén szinte nem is kellett hozzányúlni a 

kerethez. Tavalyelőtt kezdtük el a likvidhitel igénybevételét, előtte itt álltak a számlák, 

folyamatosan figyelni kellett, hogy mit, hogyan tudunk kifizetni. Nem tudtunk bért fizetni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A bizottság megtárgyalta, úgy gondoljuk, hogy szükséges a biztonságos működéshez. Ezzel 

az átmeneti likviditási gondot ki lehet küszöbölni. Javasoljuk elfogadásra a testület felé. 

 

Tomecz László, képviselő 

A négy ingatlan értékbecslésének díja mennyibe kerül? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nincs díja, ezt az elején csak egyszer kellett kifizetni. Most a megújításnál nincs költsége. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, aki elfogadja az előterjesztés 38. oldalán található határozati 

javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

107/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a napi likviditást biztosító 2016. évre vonatkozó 

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

szerződést köt a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 2016. évre. 

A Képviselő-testület a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 2016. 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 

Következő téma a 39. oldalon a selejtezési bizottsági tagok megválasztása. Eljött a leltár 

ideje, látjátok, hogy kiket kérünk fel tagoknak. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Gábor és Péter elvállalták? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen. Kati, te már voltál selejtezési bizottsági tag? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen, most is elvállalom. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

108/2015. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Selejtezési Bizottság Elnökének Juhász Péter 

képviselőt, tagjainak Nagy Katalin képviselőt és Dorner Gábor 

pénzügyi bizottsági tagot választja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Bizottság működését, 

feladatellátását készítse elő. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik Lőrinci város település rendezési tervének módosítása, ehhez kérik a 

véleményünket. Ez már volt testületi téma. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Szóbeli kiegészítésem nincs, mindenki megkapta az anyagot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 41. oldalon található határozati 

javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

109/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Lőrinci Város 

településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosításának véleményezési anyagát, 

dokumentációját. 

Megkeresésére, melyben Lőrinci Város településrendezési eszközeinek részterületre szóló 

módosításával kapcsolatban kérte véleményünket, az alábbiakban hozzuk szíves 

tudomásukra: 

Lőrinci Város részterületre vonatkozó településrendezési eszközeinek módosításával 

kapcsolatban a Petőfibánya közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, 

valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozóan észrevételünk nincs, a véleményezési 

anyaggal kapcsolatban kifogást nem emelünk. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Lőrinci Város Önkormányzatát 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a CU Metál Kft. kérelme. Engedély nélkül leaszfaltozták a telepük előtti 

szakaszt egészen a közútig. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Eljárást indítottam ellenük engedély nélküli közterület-foglalás miatt. Felszólítottam őket, 

hogy az ott hagyott törmeléket takarítsák el. Együttműködőek voltak, a törmeléket 

eltakarították. Javasoltam nekik, hogy kérjék utólag a Képviselő-testület engedélyét. 

Mellékeltem a számlát, tényleg sokat költöttek rá. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a 

határozati javaslatban leírtak szerint utólag engedélyezzük az aszfaltozást, kézfelnyújtással 

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

határozatot hozta: 

 

110/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a CU Metál Kft. kérelmére, melyben a Selypi utcai telephely előtti 

közterület leaszfaltozásához kéri a tulajdonos Önkormányzat utólagos engedélyét, az alábbi 

döntést hozza. 

 

A Képviselő-testület utólag engedélyezi a CU Metál Kft. Selypi utcai telephelye előtti 

közterület leaszfaltozását, parkoló kialakítását az alábbi feltételekkel: 

 

1) A CU Metál Kft. a terület rendezéséhez szükséges költségeket utólag nem követelheti, 

fizetési meghagyást az Önkormányzattal szemben nem nyújthat be, a Selypi utca 

melletti közterület leaszfaltozásának teljes költsége a kérelmezőt terheli. 

 

2) Amennyiben a parkoló kialakítása alatt, illetve a használatba vételt követően a parkoló 

nem megfelelő építéséből kifolyólag a Selypi út ezen szakaszán bármilyen jellegű 

károkozás, személyi sérülés, kár, illetve bármilyen baleset vagy egyéb előre nem 

látható dolog történik, arra vonatkozóan az Önkormányzat felelősséget nem vállal, a 

kártérítési felelősség az engedély nélkül építtető  CU Metál Kft.-t terheli. 

 

3) A CU Metál Kft. köteles az általa kialakított parkoló állapotát rendszeresen 

ellenőrizni, karban tartani, a kátyús részeket kijavítani. A kátyúzást az 

Önkormányzattól nem követelheti. 

 

4) Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a parkoló további felújítása során a 

kivitelezést folyamatosan figyelemmel kísérje, ezért a CU Metál Kft. a parkolón 

végzett bármilyen jellegű munkálatot köteles előzetesen bejelenteni az Önkormányzat 

felé. 

 

5) A CU Metál Kft. köteles mindkét fél gazdasági érdekeit szem előtt tartva 

együttműködni. 

 

6) Amennyiben a későbbiekben kivitelezésre kerülő területrendezés, vagy az útszakasz 

aszfaltozása miatt az adott parkoló átalakítása szükséges, vagy teljesen 

megszüntetésre kerül, a CU Metál Kft. nem kérhet kártérítést. 

 

A Képviselő-testület felhívja a CU Metál Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy önkormányzati 

tulajdonú területen, közterületen bármilyen építés, átalakítás csak a tulajdonos 

beleegyezésével végeztethető, így legközelebb a munkavégzést megelőzően nyújtsák be 

kérelmüket a Képviselő-testület felé, s csak a tulajdonosi hozzájárulás birtokában kezdhetik 

meg a munkálatokat! 

 

Felelős: Jegyző értesítésre 

Határidő: 15 nap 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Kft. által kiküldött 6 db határozati javaslat. A közgyűlést már megtartották, de 

nem voltam, mivel nem hoztuk meg ezeket a határozatokat. De utólag akkor is dönteni kell 

róluk és el kell küldeni a társulásnak.  

 

Van- kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki a hulladékgazdálkodási társulás által küldött első határozati javaslatot 

elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

111/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 

2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a 

társaság 2015. szeptember 30. napjára elkészített gazdasági és pénzügyi 

beszámolójának az elfogadását  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Petőfibánya Község Önkormányzata 

tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község 

Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően 

gyakorolja. 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a hulladékgazdálkodási társulás által küldött második határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

112/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 

2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a 

társaság telephelyet létesítsen 

 

3000 Hatvan, 054/13 hrsz. alatt 

3000 Hatvan, 054/14 hrsz alatt 
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és a társaság a telephelyei a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Petőfibánya Község Önkormányzata 

tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község 

Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően 

gyakorolja. 

 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a hulladékgazdálkodási társulás által küldött harmadik határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

113/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 

2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a 

társaság fióktelepet létesítsen  

 

3350 Kál, 029/26 hrsz.  

5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt  

 

és a társaság a fióktelepeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Petőfibánya Község Önkormányzata 

tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község 

Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően 

gyakorolja. 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a hulladékgazdálkodási társulás által küldött negyedik határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 
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114/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez 

igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként határoz, hogy felhatalmazza Petőfibánya 

Község Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő 

taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 

tőkéjének 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő 

felemelésére az alábbiak szerint: 

 

A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi 

jogukkal élni és a tőkeemelésben részt venni.  

 

2. A felemelt 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 

gyakorlására a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Petőfibánya Község 

Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során 

a taggyűlés által kijelölt alábbi személye jogosult a vagyoni hozzájárulás 

szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 100.000,-Ft törzsbetéthez 

igazodó rész vonatkozásában: 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzata – képviseli: Bazan Tibor polgármester, 

székhelye: 2192 Hévízgyörk, Kossuth L. utca 124. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer 

forint erejéig 

 

3. Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy 

elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 100.000,- Ft 

pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik 

meg a társaság bankszámlájára a tőkeemlést elfogadó taggyűsléi határozatot követő 20 

napon belül.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 

bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 

üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 

4. A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összegű törzstőkéje 25.100.000,-Ft, azaz 

Huszonötmillió-egyszázezer forint összeg lesz. 
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5. Petőfibánya Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Petőfibánya Község Önkormányzatának 

polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett 

tőke emelés következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban 

szükséges okiratok aláírására.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Petőfibánya Község 

Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő 

megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés jelen határozati 

javaslat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést 

módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során 

szükséges egyéb okiratokat aláírja. 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése 

Felelős  : Petőfibánya Község Polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a hulladékgazdálkodási társulás által küldött ötödik határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

115/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 

2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen 

szavazatával támogatja Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 

módosítását jelen előterjesztés 2./számú mellékletété képező társasági szerződést 

egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Petőfibánya Község Önkormányzatának 

polgármesterét következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban 

szükséges okiratok aláírására.  

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 
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Nagy Katalin, képviselő 

Azt mondtad, hogy december 15-ig kukákat ki fogják hordani? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, be kell fejezni a projektet december 15-ig. Nyilván az önkormányzatok megkapják 15-

ig, de a Karácsonyt nem kell kukaosztással tölteni. Az önkormányzatoknak kell elhelyezni az 

osztásig a hulladéktárolókat. Januárban fogják érvényesíteni a chipeket és utána elkezdhetik 

osztani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 52. oldalon van a hatodik határozati javaslat, a hulladékgazdálkodási társulással 

kapcsolatban.  A társulás vagyonkezelési szerződést kíván kötni a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. Maga a társulás 

pályázott a hulladék-feldolgozó megépítésére. Az üzemeltetést pedig át akarja adni egy 

ezrelékért a Kft-nek.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezt a határozatot is utólag küldjük már, minden társulási tag aláírta már. De meg kell hozni 

utólag ezt a határozatot is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom az 52. 

oldalon található határozati javaslatot elfogadásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

116/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, 

hogy jelen határozat javaslat 1./ számú melléklete szerint elfogadja a Társulás és 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő vagyonkezelési szerződés 

szövegét. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné 

Barkóczy Éva Hölgyet, mint Petőfibánya Község Polgármesterét, hogy a Társulás 

Társulási Tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzatát képviseletében a 

soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati 

jogát gyakorolja.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget 

vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét felülvizsgálja és a megjelölt 

vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza. 

 

Határidő: A társulás soron következő társulási tanácsülése 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma az általános iskola kérelme. Tulajdonosi hozzájárulásunkat kérik a kazán 

sótalanító berendezésének cseréjéhez. A csere egyébként már megtörtént, a fenntartó 

költségére közel egymillió forintot költöttek rá. Gondolom, senkinek nincs ellene kifogása, én 

megígértem, hogy a testület elé hozom a kérelmüket.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Horgász Egyesület kérelme, útbaigazító tábla kihelyezésére. Az egyesülte 

kihelyezte az útbaigazító táblát előzetes egyeztetés nélkül, ezt mi leszedettük. De 

megbeszéltük velük, hogy kérjék a testület engedélyét a kihelyezéshez. Egyébként nagyon 

mutatós, szép tábla. Az 56. oldalon van a határozati javaslat. Van- e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, javaslom az 56. oldalon található határozati javaslatot elfogadásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

117/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület kérelmére, melyben a 

„Horgásztó útbaigazító tábla” közterületen való elhelyezésére kérnek engedélyt, az alábbi 

döntést hozza. 

 

A Képviselő-testület engedélyezi a „Horgásztó útbaigazító tábla” közterületen való 

elhelyezését az alábbi feltételekkel: 

 

1) a tábla az Önkormányzat tulajdonában lévő Temető utcán helyezhető el; 

 

2) a tábla az Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési oszlopra nem rakható; 

 

3) a tábla nem lehet olyan alapszínű, amely fényvisszaverődés esetén elvakíthatja a 

gépkocsivezetőt. 

 

A Képviselő-testület felhívja a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület figyelmét, hogy 

önkormányzati területen bármilyen átalakítás, tájékoztató tábla kihelyezése csak a tulajdonos 

írásbeli engedélyével, hozzájárulásával történhet. 

 

Felelős: Jegyző értesítésre 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma ugyancsak a Horgász Egyesület kérelme. A halgazdálkodási jog átadását 

kérik bérleti szerződéssel. Sokat tárgyaltunk az Egyesület új vezetőségével. Mindenki tudja, 

hogy tavaly vezetőségváltás történt. Itt van körünkben Kónya Gyula, az egyesület felügyelő 

bizottságának elnöke. Egyébként nagyon szépen karbantartják a tó környékét, szép munkát 

végeztek. De a halgazdálkodási jog hiányzik ahhoz, hogy törvényes keretek között 

működhessenek. Már az egyesület kérésére, megkeresésére kötöttünk velük egy bérleti 

szerződést.  
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Kiegészítésként azt bele kellene tenni, hogy öt év időtartamra szólna a halgazdálkodási jog 

átadása. Azért, hogy a következő testületre ne rakjunk terhet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennek még egy feltétele a határozati javaslatban benne van, az hogy az ügyvéd által készített 

és ellenjegyzett haszonbérleti szerződést kell az egyesületnek hozni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A bíróság most jegyezte be az egyesületet. Amint ez meg volt, azonnal jöttek és befizették a 

bérleti díjat. Ha most elfogadja a testület a határozati javaslatot, akkor a bérleti díj és a 

halgazdálkodási jog egy szerződésbe lesz foglalva, az előzőekben meghatározott bérleti díj a 

halgazdálkodási jog átadását is fedezi, tehát külön díjat nem kér a testület érte. 

 

Tomecz László, képviselő 

Indítványozom, hogy töröljük el a 100.000 Ft bérleti díjat. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Kérdezzük meg Kónya urat, hogy az egyesület számára megerőltető-e az évi 100.000 Ft 

bérleti díj kifizetése.  

 

Kónya Gyula, Horgász Egyesület  

Nem jelent gondot, sok támogatónk van. Mindemellett megjegyzem, hogy mindenféle 

támogatásnak örülünk. Az egyes felajánlásoknak köszönhetően mi az idén már hatezer kg 

halat telepítettünk a tóba.   

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az egyesület kérte, hogy legyen megfelelő bérleti szerződés, hogy szabályosabban tudjanak 

működni.  

 

Kónya Gyula, Horgász Egyesület  

Ez így van! Ezzel egyetértek. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Egyébként az egyesület ugyanúgy kérhet támogatást az önkormányzattól, mint a többi 

támogatott szervezet. 

 

Kónya Gyula, Horgász Egyesület  

Köszönjük, valószínűleg élni fogunk vele. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Lenne még egy javaslatom, ne 5 évre adjuk meg a halgazdálkodás jogát, hanem 10-re. 

Élőlényekkel való gazdálkodásnál nehéz öt évben gondolkodni.  Úgy gondolom, hogy a 10 év 

reálisabb. A vadásztársaságok is 15 évre terveznek. 

 

Kónya Gyula, Horgász Egyesület  

Én örömmel elfogadom a 10 évet, de az 5 évnek is örülök. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja Dr. Csillag Imre képviselő javaslatát./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha jön a következő testület, akkor lesz egy évük, hogy megismerjék egymást. Majd ők 

döntenek. Én azt javaslom, hogy maradjon az 5 év,  

 

Akkor most szavazzuk meg Dr. Csillag Imre módosító javaslatát, miszerint 10 év legyen a 

halgazdálkodási jog átadásának időtartama, és maradjon az eredeti bérleti díj, azaz 1.000 

Ft/fő/év, de minimum 100.000Ft/év.   

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

118/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület kérelmére, melyben a 

petőfibányai belterület 403 hrsz-ú bányató (a petőfibánya külterület 0235 hrsz-ú 

ingatlan kivételével) önkormányzatot megillető halgazdálkodási jogát kérik, a 

következő döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület a petőfibányai belterület 403 hrsz-ú bányatóra vonatkozóan az 

Önkormányzatot megillető halgazdálkodási jogát haszonbérleti szerződéssel átadja a 

Petőfibányai Bányász Horgászegyesület részére határozott időre, melynek időtartama 

10 év. A haszonbérleti díj mértéke: 1.000 Ft/fő/év, de minimum 100.000Ft/év. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyvéd által készített és 

ellenjegyzett haszonbérleti szerződést a Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület 

elnökével aláírja. 

 

Határidő: 2015.12.31. 

Felelős: Polgármester  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma, a 62. oldalon található. Megkérdezem az érintettet, dr. Hajszán Éva, 

háziorvost, hogy kér-e zárt ülést. 

 

Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Nem kérek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 62. oldalán van a következő téma a foglakozás-egészségügyi szolgáltatási 

szerződés felmondása. Annak idején 2002-ben a Képviselő-testület döntött erről. 2012 

májusában a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy 500.000 Ft alatti 

szerződésekről, tételekről dönthet, és csak utólagos tájékoztatási kötelezettsége van az ilyen 

ügyekben a testület felé. 2012-ben újrakötöttük a szerződést a doktornővel, ezért a 2002-es 

testületi határozat már nincs érvényben. A szóban forgó szerződés felmondása óta most van 

az első soros testületi ülés, ezért a testületet most tájékoztatom a szerződés felmondásáról. A 

szerződés azt is tartalmazza, hogy 90 nappal a gazdasági év vége előtt bármely fél 

felmondhatja indokolás nélkül. Az értesítés az év vége előtt 90 nappal megtörtént, tehát a 

szerződés 6. pontja alapján nem vagyunk kötelesek megindokolni a döntést. E döntés okán dr. 
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Hajszán Éva levelet írt a testületnek, amit mindenki megkapott. Szeretne a Doktornő szóbeli 

kiegészítést tenni? 

 

Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Igen szeretnék. Viszont most váratlanul érintett az iparűzési adó kedvezmény. Én eddig azt 

gondoltam, hogy az önkormányzatnak szüksége van az én iparűzési adómra, akkor miért viszi 

el más településre ezt a szerződést. Ezentúl a közfoglalkoztatottak le fognak utazni 

Zagyvaszántóra? 40 év után, díszpolgári cím után méltánytalannak érzem ezt a bánásmódot. 

Én úgy érzem, hogy engem a betegeim szeretnek, és jól végzem a munkámat. Én úgy érzem, 

hogy ez azt jelenti, hogy én nem vagyok fontos! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Azt szeretném megkérdezni, hogy mi az igazi és valódi oka ennek a döntésnek? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem kell megindokolni a felmondást. Ezt szerződésben aláírta a Doktornő is 2012-ben. Ez 

egy szolgáltatási szerződés és nem támogatás. Mást nem szeretnék mondani ezzel 

kapcsolatban. A közfoglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatát 2011. óta nem az 

önkormányzat fizeti. Erre a munkaügyi központtal szerződött a Doktornő, ők küldik őket a 

vizsgálatra. 

 

Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Méltánytalannak érzem ezt a bánásmódot. Én nem írhatom alá, hogy dolgozhat-e valaki az 

íróasztal mögött? 

 

Tomecz László, képviselő 

Én feltenném a kérdést, hogy mi indokolja ezt? Ha most nem kapok választ, akkor én 

felkeresem a Kormányhivatalt ez ügyben. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A szerződés 6. pontja szerint mondtam fel. 

 

Tomecz László, képviselő 

Köszönöm! Több kérdésem nincs, majd a Kormányhivatal Törvényességi Főosztályával 

felvesszük a kapcsolatot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a 63. oldalon a tájékoztatás az orvosi ügyeletről, marad minden a régiben, nem 

lesz változás. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy nagyon örülünk, hogy van ügyeleti ellátás, de 10 

esetből 7-szer nem jönnek ki a településre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor innentől kezdve név szerint kérem, hogy kihez nem jött ki az ügyelet és utánajárunk az 

ügynek. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Pálinkás Józsefné, Szabadság út. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma, Ocsovai Tiborné egy köszönő levelet írt nekünk, ezt most felolvasom. 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Három témánk van még. A bizottsági ülésre nem hoztam be, de erről már a 

közmeghallgatáson is beszéltem. A Március 15. Szakképző Iskola szobafestő diákjai és 

oktatói 400 óra munkát végeztek a felső óvodában. Ha ezt vállalkozó csinálta volna, ez 

legalább egy félmillió forintos munka lett volna. Ezek a gyerekek, az iskola után is ott 

maradtak, hogy minél előbb kész legyen az óvoda. Nagyon szép munkát végeztek. Az 

iskolának van egy alapítványa. Az a javaslatom, hogy 100.000 Ft támogatást adjunk az 

alapítványnak a szobafestő tanulók képzéséhez szükséges eszközök megvásárlására. Van-e 

kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

119/2015.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester javaslata alapján a Selypi 

Középiskolásokért Alapítvány számára nyújtandó támogatással kapcsolatos 

előterjesztést, és úgy döntött, hogy a 2015. évben 100.000 Ft összegben támogatást 

ad a Selypi Középiskolásokért Alapítvány részére, mely összeggel címzetten a 

Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium festő 

szakmunkástanulóinak szakmai képzésükhöz szükséges eszközök vásárlását 

szeretné támogatni.  

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Jegyző 
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Határidő: 2015.12.31. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik téma, amit tegnap a bizottság is megtárgyalt, az éves bérmegtakarítás felhasználása. 

Évek óta szokás, hogy a bérmegtakarításból a dolgozók év végi jutalmat kapnak. Sok 

minimálbéres dolgozónk van, hét éve nem volt béremelés a közszférában. Egy jelképes 

összeggel tudnánk kiegészíteni a bérüket, de nagyon jól esne nekik, hogy elismerjük az éves 

munkájukat. 1.500.000 Ft-ot lehetne kiosztani dolgozók részére. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha nem adjuk oda, akkor ez elveszik? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Akkor elveszik, ez nem csoportosítható át. Miből adódik ez a bérmegtakarítás? A 

táppénzekből adódik leginkább a megtakarítás, mivel a táppénz idejére a dolgozók nem 

kapnak munkabért. Jelenleg 24 aktív dolgozó van. Az óvoda dolgozói, a konyhások, a brigád, 

a védőnő, a szociális gondozók és a hivatal dolgozói. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért csak 24 fő, mert az a szokás, hogy azok, akik még nem dolgoztak le egy évet, nem 

kapnak év végi jutalmat. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a testület felé, hogy a bérmaradvány terhére 

1.500.000 Ft-ot fizessenek ki az önkormányzati dolgozók részére. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a 2015. évi bérmaradvány 

terhére 1.500.000 forint + járulékai összegben jutalmat fizessünk az Önkormányzati dolgozók 

részére, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

120/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2015. évi bérmaradvány 

terhére 1.500.000 forint + járulékai összegben jutalom kifizetéséről dönt az Önkormányzati 

dolgozók részére. 

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. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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A következő téma, hogy megkeresett a helyi bánya tulajdonosa. El akarja adni a bányát, 

készítetett egy értékbecslést. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Bánszki János értékbecslő, igazságügyi szakértő készítette az értékbecslést. Viszont ő 

beletette azokat az ingóságokat is, ami nem mind a Szinkron 5+1 Kft. tulajdona, van olyan, 

ami az Egyesületé. A telek és az építmény összértéke a becslés szerint 45.130.000 Ft.  Viszont 

a tulajdonos nem kér érte csupán 27.000.000 Ft-ot, amit két részletben is oda lehet adni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A bizottság megtárgyalta, az a javaslat, hogy tegyünk neki 10.000.000 Ft-os ajánlatot. 

Szerintünk még ez is nagyvonalú ajánlat. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ennek a bányának inkább csak érzelmi értéke van. 10.000.000 Ft nagy teher az 

önkormányzatnak, és a hasznosítása kétséges dolog. 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a bányával kapcsolatos előterjesztést./ 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Javaslom, hogy tegyünk meglepő ajánlatot, és csak 5.000.000 Ft-ot ajánljunk a bányáért! 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, a módosító indítvány alapján először javaslom, 

hogy a Petőfibánya 365/31. hrsz.-ú ingatlan vásárlására bruttó 5.000.000 Ft vételi ajánlatot 

tegyünk a tulajdonosnak. 

 

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

határozatot hozta: 

 

121/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Szinkron 5+1 Kft. (3200 Gyöngyös, Jókai u. 29.) 

ajánlatát, melyben a Petőfibánya 365/31. hrsz-ú ingatlant felajánlotta az Önkormányzat 

részére megvételre. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfibánya 

365/31. hrsz-ú ingatlan vásárlására bruttó 5.000.000 Ft vételi ajánlatot tesz az ingatlan 

tulajdonosának.  

Határidő: értesítésre 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem nincs több témám, van még valakinek észrevétele, kérdése? 
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Tomecz László, képviselő 

Az iskola előtti gyalogátkelőhely táblát még augusztusban kitörték, azóta nincs pótolva, ha 

leesik a hó, nem lehet majd látni az útra festett zebrát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Írunk a közútkezelőnek. 

 

Tomecz László, képviselő 

A térfigyelő rendszer kamerái át lettek téve egy másik oszlopra. Ennek mennyi volt a 

költsége? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az, hogy mennyibe került a faoszlop, azt nem tudom most megmondani, de az akkumulátorok 

cseréje drágább lett volna. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Jelezték felém, hogy az Apci út járdája nagyon hepehupás. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kb. 10 millió Ft erre a megoldás. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A közmeghallgatáson Tolnai Ferenc jelezte, hogy a Liszt Ferenc úton van egy gödör. Én 

megnéztem és az nem kátyú, hanem az út meg van süllyedve. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Mária út és a Bánya út kereszteződésében az árkot ki kellene takarítani. Állítólag ott ki van 

kövezve az árok, ezt meg kellene vizsgálni. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A Fenyőfa úton a padka nagyon rossz állapotban van. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Erre már kértünk Molnár Tomitól ajánlatot, de nem is vállalta el a munkát. Azt mondta, hogy 

olyan ócskán van megcsinálva, hogy nagyon nagy költség lenne rendbe hozni. Annak idején 

az egyirányúsítást is a padka miatt találtuk ki. Amikor a Hegyalja utat újították, akkor a 

kivitelezőt levittem oda és ugyanazt mondta, mint Molnár Tomi.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mivel már készülünk a jövő évi költségvetésre, megkérem a testület tagjait arra, hogy a 

javaslataikat írásban adják be. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Én még Tomecz László képviselő úrnak szeretnék a térfigyelő kamerákra tett megjegyzésére 

reagálni. Miből gondolja, hogy nem működik a rendszer? Minden kamera működik. Nagyon 

nagy eredményeink vannak a kamerarendszerből adódóan. 

 

Tomecz László, képviselő 

Volt egy garázsfeltörés, és megkérdeztem a rendőrséget a felvételekről, azt mondák, hogy 

nem látszik semmi a felvételen. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De ezeken nincs rendszámfelismerő rendszer. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

1 millió Ft lenne a rendszámfelismerő szoftver, infravetőket kellene kihelyezni a három 

kilépő-belépő helyre. Egyébként nem 8,5 millió Ft volt a kamerarendszer. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyébként kértem árajánlatot arra, hogy jövőre mennyibe kerülne a három bejövő 

csomópontra a rendszámfelismerő. Van még egy témám, a Sport támogatását ki kellene 

300.000 Ft-tal egészíteni, hogy a rezsit ki tudják fizetni. Tavaly 1.500.000 Ft támogatást 

terveztünk, idén viszont csak 1.000.000 Ft támogatást kaptak, amiből már kifizettünk 996.000 

Ft-ot. A támogatást a nem várt bevételek terhére adjuk. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a Petőfibányai Sportegyesület 2015. évi 

támogatását megemeli, és a nem várt bevételek terhére 300.000 Ft támogatást biztosít a 

rezsiköltségek fizetésére, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

határozatot hozta: 

 

122/2015. (XI.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Petőfibányai Sportegyesület 2015. évi támogatását és úgy 

döntött, hogy a nem várt bevételek terhére 300.000 Ft támogatást biztosít a rezsiköltségek 

fizetésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az átcsoportosításról gondoskodjon. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

 

Mede Ilona, helyi lakos 

2015.10.01-jén az idősek napján nem vettem át a vásárlási utalványt. Hogy miért jutottam erre 

az elhatározásra? 3 éve megfogadtam, hogy semmilyen önkormányzati rendezvényre nem 

jövök el. 2011-ben kaptam meg az aranydiplomámat. Elmondhatom, hogy ezt nem sokan 

élték meg. Engem az főiskola jogutódjának igazgatója a szabadnapján köszöntött fel. 2011-ig 

az aranydiplomásokat az önkormányzat anyagilag is támogatta 100.000 Ft-tal, minket már 

nem. Úgy látom, hogy sok mindenre van pénz, amire akarnak adni. De leginkább az zaklatott 

fel, hogy az iskolai tanévzárón annyi lett megemlítve, hogy ketten aranydiplomát kaptak. Az 

igazgatónő lehetőségeihez mérten, virággal, könyvvel kedveskedett nekünk. A másik témám a 

Jegyző úrnak szól. A Petőfibányáról szóló könyvét sok helyen hiányosnak tartom. 

 

/Felsorolja, hogy mely személyeket és miket hiányol a könyvből./ 

 

A temetővel kapcsolatban annyi az észrevételem, hogy ne csak az autóval közlekedőkre 

gondoljunk. A gyalogosoknak a járdán közlekedni néhol életveszélyes. Van a tó mellett olyan 

szakasz, hogy a járda túl közel van a tó vizéhez. Én oda táblát, vagy korlátot tetetnék. 
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/További 30 percen keresztül sorolja, hogy milyen észrevételei vannak a település 

működésével kapcsolatban./ 

 

 

Kónya Gyula, Horgász Egyesület  

Megnézzük a tó melletti szakaszt. 

 

Mede Ilona, helyi lakos 

Az elszármazottak találkozójával kapcsolatban is van kérdésem. Hogyan értesítették őket? 

Azért, mert én kapásból tudok 10 főről, akik nem is tudtak erről a találkozóról. A másik 

dolog, hogy a település lakói elöregszenek. Van olyan, aki anyagi segítséget vár, de sokan 

csak egy jó szóra, figyelemre vágynak. Miért nem lehet, hogy egy hónapban egyszer valaki a 

testületből beszélgetne velük. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A temetőhöz vezető járda tavaly is téma volt, testületi döntés van róla, hogy abban a 

pillanatban, ha pályázat indul, azonnal beadjuk.  A másik, hogy ma már nem azt a világot 

éljük, ahol havonta megtehetnénk, hogy elmegyünk beszélgetni. Nagyon sok olyan ingyenes 

program van, ahová az emberek eljöhetnének. Szomorú hogy egy-egy települési rendezvényre 

nem jönnek el, ami ingyen van. Akik ezeket megszervezik, a szabadidejükből áldoznak erre. 

Az idősek napjára közel 400 fő jött el, de azzal már nem tiszteltek meg minket, hogy a műsort 

is végignézzék.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az aranydiplomához járó önkormányzati támogatásról nem egyedül döntöttem, testületi 

döntés volt. A könyvhöz csak annyit, hogy akkor kellett volna mindezt elmondani, amikor 

kértük. A Jegyző úr a szabadidejét feláldozva szerkesztette meg ezt a könyvet, két hete volt 

arra, hogy elkészüljön vele.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Sokszor, sok embert kerestem meg, amit néhányuk elmondott, azt én nem költöttem át. Ez 

egy helytörténeti kiadvány. Egyébként senki nem akart nekem nyilatkozni. Szívesen vettem 

volna a történeteket, ha akkor feljön és elmeséli nekem.  

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még valakinek valami? 

 

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

nyílt ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Pollákné Vanicsek Judit 

jegyzőkönyvvezető 


