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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 13-án megtartott soros, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

56/2014.(VIII.13.) P.K.T.K beszámolójának elfogadása  
57/2014.(VIII.13.) Petőfibánya Községi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadása 
58/2014.(VIII.13.) Petőfibányai Bányász Sportkör beszámolójának elfogadása 
59/2014.(VIII.13.) Petőfibányáért Egyesület beszámolójának elfogadása  
60/2014.(VIII.13.) Petőfibányai Vöröskereszt beszámolójának elfogadása 
61/2014.(VIII.13.) Petőfibányai Lövészklub beszámolójának elfogadása 
62/2014.(VIII.13.) HVB tagjaira vonatkozó javaslat elfogadása 
63/2014.(VIII.13.) SZSZB tagjaira vonatkozó módosító javaslat elfogadása 

64/2014.(VIII.13.) Önrész biztosítására vonatkozó javaslat elfogadása 

65/2014.(VIII.13.) Települési Értéktár Bizottság tájékoztatójának elfogadása 

66/2014.(VIII.13.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

megállapodás módosítására vonatkozó javaslat elfogadása 
67/2014.(VIII.13.) Támogatás nyújtására vonatkozó javaslat elfogadása 

Rendelet száma Tárgy 
12/2014.(VIII.14) 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) rendelet módosítása 
13/2014.(VIII.14) A közterületek elnevezéséről, valamint elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám-megállapítás 

szabályairól szóló rendelettervezet elfogadása 
14/2014.(VIII.14) Talajterhelési díjról szóló rendelettervezet elfogadása 
15/2014.(VIII.14) Közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelettervezet 

elfogadása 

 

 

Petőfibánya, 2014. augusztus 13. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

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

Készült: Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-

án megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

Ambrús Zoltán 

Nagy Katalin 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Dorner Gábor, pénzügyi bizottsági tag 

Juhász Péter, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt helyi szervezetének titkára 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatás 

2. P.K.T.K. beszámolója 

3. Sport Elnökség beszámolója 

4. Támogatott szervezetek beszámolói 

5. Indítványok, bejelentések, egyebek 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 7 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Megkaptátok a 

meghívót, a szöveges beszámolót is. Napirend módosítást javaslok, a P.K.T.K. beszámolóját 

vegyük előre, mert Székelyné Szécsy Juditnak halaszthatatlan dolga van, nem marad itt 

közöttünk.  Más módosító javaslat? Aki a napirendi pontokkal, a módosítással együtt egyetért, 

azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A P.K.T.K. szöveges beszámolója a 13. oldalon kezdődik. Kérlek benneteket, hogy 

kérdéseiteket tegyétek fel Jutkának. A beszámolót a Kuratórium már elfogadta.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Hiányoltam, hogy Jutka munkája nincs megköszönve.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A Kuratóriumi ülésen megköszönték.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Senkinek nincs kérdése? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Elég bő lére van engedve. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én is úgy gondolom, hogy teljes körű, a P.K.T.K. munkáját teljes egészében bemutatta. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én csak írtam. Az 50%-ban részese voltam, ezért tudtam minden részletében leírni. Ez a munka 

a Jutka munkája volt és az ő teljesítménye. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés?  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./  

 

Aki a 36. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7  jelenlévő tagja egyhangúlag 7  igen szavazattal a következő határozatot 

elfogadta: 

 

56/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, 

mint támogatott szervezet beszámolóját a 2013. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

/Székelyné Szécsy Judit alpolgármester távozik az ülésről./ 

 

 

I. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Térjünk rá az eredeti I. napirendi pontunkra. Következik Petőfibánya Községi Önkormányzat 

2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Az első év, hogy nem kell beszámolót küldeni 

a Kincstár felé. Tájékozatót készítettünk a Testület részére. Megkaptátok a szöveges részt és a 

mellékleteket is. A kiküldött anyagban a rendelet-tervezet egy félre értés folyamán nem jó 

szöveggel ment ki. A rendelet-tervezet számszakilag jó. Most megkaptátok papír alapon a 

javított rendelet-tervezetet. A szöveges részt egészítette ki a Jegyző úr. Amit meg kell szavazni, 

az ott van nálatok papíron. Kérdés? 

 

Röviden azért elmondom, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetését 422.286 e Ft 

főösszeggel fogadtuk el. A költségvetés végrehajtása során az év közben bekövetkezett 

változások alapján a bevételi és kiadási előirányzat 749.603 e Ft-ra módosult. Ez kicsit torz, 

mert a rövid lejáratú hitel, a betétlekötés mozgása illetve a felügyeleti szervi támogatás 

halmozottan jelenik meg ebben az összegben. Ezt így kell elkészíteni. Gyakorlatilag 460.188 e 

Ft az tényleges főösszeg. A teljesítés már ezt kiszűrve tartalmazza. A bevételi oldalon 490 

millió Ft, a kiadási oldalon 464 millió Ft. A bevételek teljesítését az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. Ismertetem, és ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszolok. A 2. sz. 

melléklet a kiadásokat, a 4. sz. melléklet a működési és fenntartási kiadásokat, a 6. sz. melléklet 

a beruházások, felújítások alakulását, a 7. sz. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb 

működési és felhalmozási célú kiadásait, a 16. számú melléklet a 2014. I. félévi előirányzat 

átcsoportosításokat, másik fülön a pótelőirányzatokat tartalmazza. Ennyit szerettem volna 

elmondani. Most kérem a kérdéseket. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének Ruzsom 

Lajosnak.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Kiegészítés nem készült hozzá. A bizottság megtárgyalta a Petőfibánya Községi Önkormányzat 

2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A vendégek részéről esetleg kérdés, vélemény? Észrevétel? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekem lenne egy kérdésem, de bizonyára csak elírásról van szó. A 9. oldalon a felújítási, 

felhalmozási kiadások részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Itt van egy olyan, hogy az 

iskola energetikai felújítás a III. negyedévben kerül megvalósításra. A 6. sz. mellékletben az 

óvodáról van szó.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem! A 6. sz. mellékletben, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok között az iskola villamos felújítása szerepel. A legutolsó sor.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Energetika van írva és én a fűtésre gondoltam. Köszönöm szépen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Villamos felújításról van szó. Megtörtént. Az érintésvédelmi jegyzőkönyvben szereplő minden 

olyan hibát, hiányosságot, amire felhívták a figyelmet kijavított a kivitelező és garanciát vállalt 

rá. Ez most 2016. évig jó.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 
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Ki volt a kivitelező? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Havellant László.  

 

Időarányosan teljesítettük, mind bevételi, mind kiadási oldalon a félévet. Nagy túlteljesítés 

vagy alulteljesítés nincs. 50% körüli teljesítés mutatkozik, úgy gondolom, hogy jól terveztünk a 

költségvetés megalkotásakor. 

 

Kérdés? Van még esetleg valami.  

 

Amennyiben nincs, aki a 12. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

57/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2014. év I. féléves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendelet-tervezetet az ülés elején Jegyző úrtól megkaptátok, ki van osztva papír alapon. 

Számszakilag semmi nem változott, az elejének a szöveges része változott, módosult.  

 

Aki a Jegyző úr által kiosztott, módosított rendelettervezettel egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő rendeletet hozta:: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2014. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló  

3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

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

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

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

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3. § A Képviselő-testület 2014. december 31.-i fordulónappal az önkormányzat - beleértve 

a költségvetési szerveit - 2014. évi költségvetésének 

 

a)  kiadási főösszegét      749.603 ezer forintban, 

b)  bevételi főösszegét     749.603 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:              253.968  eFt                                   

Ebből: 

a) személyi juttatások:                                                    122.166  eFt                                        

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                     30.414  eFt                               

c) dologi jellegű kiadások:                                                77.958   eFt                      

d) ellátottak pénzbeli juttatása:                                          11.310   eFt    

e) egyéb működési célú kiadások:                                12.120   eFt”                                   

 

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

 

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen:    42.550   eFt 

 

A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata:                    13.806   eFt,  

b) a felújítások előirányzata:                       28.744   eFt.” 

 

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

 

       „III. A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) 
összege:        

                                                               48.611 eFt.” 

 

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

      

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

         - általános tartalék:                 39.890   eFt, 

   - céltartalék        4.398    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. 
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3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2014.december 31-ig hatályos. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

III. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Bányász Sportkör beszámolója. Dósa Johanna jelezte, hogy nem tud eljönni. 

 

Juhász Péter, Bányász Sportkör alelnöke 

Átbeszéltük Johannával a beszámolót. Köszönjük az 1 millió Ft-os támogatást. A 162.000 Ft-os 

nevezési, játékvezetői és játékengedélyek tételére hívnám fel a figyelmet. A 2013. évben az 

MLSZ felé pályahitelesítésre, versenyengedélyekre, játékvezetői díjra 114.925 Ft fizettünk ki. 

Ez átlagban 90%-os támogatottságot élvez. Ha nincs a TAO Program, akkor ez az összeg több 

mint 1 millió Ft lett volna. Ez a program nagy lehetőség az egyesület életében. Nem látunk bele 

a Kormány terveibe a jövőre vonatkozóan. Abban kérnénk a tisztelt testület tagjait, hogy 

segítsenek ismeretségi körükből támogatót szerezni az egyesület következő évre elfogadott 

programjának megvalósításához a TAO tv. adta lehetőséget kihasználva. Vegyük át más 

települések gyakorlatát. Ha a TAO-ban részt vesznek, az előnyt jelent a gazdasági szervezetek 

számára is. Ha összehoztok időpontokat nekünk, már az is nagy segítség. Ennyit szerettem 

volna mondani. A kérdésekre szívesen válaszolok. Johannának ez a fél élete. Az ő érdeme, 

hogy feltámasztotta ezt a sportkört.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én kiegészíteném, emlékszem, hogy Ruzsom Lajos is hozott TAO-t és nem is keveset.  

 

Juhász Péter, Bányász Sportkör alelnöke 

Volt rá példa. Ha lehet, akkor még többet, mert annál több a lehetőség. Ha esetleg megszűnne a 

TAO, akkor nem 162.000 Ft lesz az összeg. Én nem látok bele az önkormányzat 

költségvetésébe. Bízunk benne, hogy a Kormány nem veszi el ezt a támogatást. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, aki a 39. oldalon lévő határozati javaslattal 

egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

58/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Sportkör, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

IV. NAPIREND 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a Petőfibányáért Egyesület beszámolója a 40. oldalon. Üdvözlöm újra Juhász 

Pétert.  

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Juhász Péter, Petőfibányáért Egyesület elnöke 

A 2013. évben a legnagyobb tételt kiadásainkban a bányász fúvózenekar fellépésére kifizetett 

összeg jelentette. Igyekszünk a még élő 17 bányásznak nívós emléktárgyat adni és színvonalas 

ünnepségen emlékezni. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy indul újra a vájárképzés a Március 

15. Gimnázium és Szakközépiskolában. A modern szénbányászat bölcsője Petőfibánya. 

Kérnénk a Képviselő-testületet, hogy augusztus 30-án az évnyitón tiszteljék meg részvételükkel 

ezt az ünnepséget. Fontos ez mindannyiunk számára. Több hozzáfűzni valóm a beszámolóhoz 

nincs. Kérdésekre szívesen válaszolok.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Én köszönöm a beszámolót. Megköszönöm a testület nevében a 

tevékenységet, a munkát, amit a rendezvények lebonyolításakor megtesztek. Dolgozzatok össze 

a továbbiakban is az önkormányzattal. Kölcsönösen segítve egymást, jó rendezvényeket tudunk 

a lakosságnak biztosítani. 

 

Juhász Péter, Petőfibányáért Egyesület elnöke 

Köszönjük.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom a 42. oldalon lévő határozati javaslatot elfogadásra. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

59/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányáért Egyesület, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Vöröskereszt beszámolója. Üdvözlöm Kotrócz Józsefné, Katikát, Vöröskeresztes 

titkár asszonyt. Köszönet Katikának és az aktivistáknak.  

Szóbeli kiegészítés? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Annyit szeretnék mondani, hogy Jutka ugyan már nincs itt, de megkaptam tőle minden 

segítséget, melyet köszönök. A beszámoló leadása után döntöttük el, hogy októberben megint 

lesz ruhaosztás, 1 hetes. Nagyon sok felajánlás érkezett.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én úgy gondolom, hogy egyik legjobban működő szervezet a Vöröskereszt, itt Petőfibányán. 

Sajnos az idén nem kaptunk adományt, nem tudtunk osztani. Tavaly kétszer is sikerült.  

 

Kérdés, vélemény? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A beteg műtétre várt, hazaküldték és a családtagoknak azt mondták, hogy szerezzenek vért. Ez 

nem lehet bevett szokás. Ha a 80 éves hazajön, az nem biztos, hogy tudja, hogy van 

Vöröskereszt. Nem mindenki tájékozott. Ez egy fiatal, meg is értette, hogy mit mondtak neki. 

Mi lesz, ha sok lesz. Ezt most megoldotta a Vöröskereszt.  

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Ha irányított véradás van, akkor mindegy, hogy milyen a vércsoportja. Ha valaki részt vesz az 

irányított véradásban, akkor annyi vért adnak neki, olyan egységben amennyire szüksége van.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem kell ugyanaz a vércsoport.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Köszönöm szépen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Itt tart a magyar egészségügy. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Egyszerűen meg lehetne oldani úgy, mint az 50-es években. Fizetni kell érte, és sorban 

állnának az emberek. Most csak köszönet jár érte. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nagyon szépen köszönjük a munkádat! Úgy látom, hogy te fáradhatatlan vagy. Teljes 

odaadással végzed. Példamutató lehet bárki számára a településen.  

 

Javaslom az 50. oldalon lévő Vöröskereszt beszámolóját elfogadásra. Aki a javaslattal egyetért, 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 
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60/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Vöröskereszt, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a Lövészklub beszámolója. Aranka nem jelzett, hogy nem jön. Van-e vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ez is egy példaértékű egyesület. Sokat tesznek hozzá Arankáék önerőt. Mind pénzben, mind 

munkában. Az ő lelkesedésüknek köszönhető, hogy az egyesület működik. Ez egy olyan sport, 

ami sok pénzt igényelne. A lőszerproblémák akadályozzák a felkészülésüket. Szomszéd 

egyesületektől kapnak lőszert. Nem tudnak annyit lőni, mint amennyire szükség lenne. A 

következő testületnek többet kellene majd adni. Ezt mindig hangsúlyozom. Gratulálok és 

köszönjük. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További vélemény? Amennyiben nincs, javaslom a beszámolót elfogadásra. 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

61/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Lövészklub, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

V. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő az 54. oldalon a rendeletmódosítások. Átadom a szót Jegyző úrnak.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A testület elé 3 rendelet-tervezetet nyújtottam be. A közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

szóló helyi rendelet módosítása vált szükségessé, ugyanis a költségvetésben betervezett 2 db 

kamera kiépítése a vállalkozókkal a szerződés aláírását követően várhatóan augusztus végére 

megtörténik. A kamerák képeinek felhasználhatósága megköveteli, hogy a telepítés helye fel 

legyen tüntetve a helyi rendeletben, illetve a település honlapján, hogy ne lehessen arra 

hivatkozni, miszerint nem tudtak arról, hogy kamerával megfigyelt az adott terület. A 
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talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása, kedvezményeinek megállapítása 

vált szükségessé, ugyanis több olyan ingatlan is van a településen, amelyben életvitelszerűen 

nem laknak, illetve azért nincs a szennyvízelvezetés megoldva, mert csak kerti csappal 

rendelkeznek, azaz csak locsolásra használják a vezetékes vizet. Az életszerűség igényelte a 

módosításban lévő javaslatot, miszerint azok, akik nem szennyezik szennyvízzel a talajt, azok 

ne fizessenek talajterhelési díjat. Legyen egy nyilatkozata annak, aki szeretne mentesülni. 

Kimegyünk személyesen, ha érkezik ilyen nyilatkozat, hogy valóban nincs más, ami vizet 

használ. Az Mötv. az önkormányzati feladatok körébe sorolja a közterületek, valamint az 

önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezését. A Mötv. 143. §. (3) bekezdése 

felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezést és a 

házszám-megállapítás szabályait. Petőfibánya Község Önkormányzata jelenleg még nem 

rendelkezik ilyen tárgyú rendelettel. A tervezet meghatározza, hogy mely közterületeket és 

miről lehet elnevezni, s ennek során mire kell figyelemmel lenni. A rendelkezések szerint más a 

házszámozás a belterületi és egyéb belterületi illetve a külterületi lakott helyeken. (Mivel a 

Kopasz-hegy utcái Lőrinci Önkormányzat tulajdonát képezik, ezért azokra Lőrinci Város 

hasonló témájú rendelete vonatkozik) A már meglévő házszámokat ezek a bekezdések nem 

érintik. A közterületi névtáblák kihelyezésének szabályozása a jelenlegi gyakorlatból indult ki. 

Ezek kihelyezése az önkormányzat feladata, míg a házszámtáblák kihelyezése az ingatlan 

tulajdonosának feladata. Az életszerűség jelenleg egyébként ezt Petőfibányán nem igényli. Az 

utcák elnevezése már állandósult. Annyit jeleznék, hogy a talajterhelési rendelet-tervezetben a 

2. § (1) bekezdést 2015. január 1-re módosítom. Ha a testület megszavazza, akkor január 1-től 

lépne életbe és 2-án hatályát veszti, mert beépül az egységes rendeletbe. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Pénzügyi Bizottság ezeket a rendeleteket elfogadásra javasolja.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Van nekünk egy lakosunk, aki évek óta próbál rákötni a szennyvízhálózatra. Többször 

próbálkozott már az önkormányzatnál is kérelemmel. Nincs kiépítve ott rákötési lehetőség. 

Nem tudnánk ezt neki tolerálni? A vízmű azt tanácsolta neki, hogy vásároljon átemelő 

szivattyút. A villanyoszlopot is körbeásták, de nem volt lehetőség a rákötésre. Legalábbis, 

ahogy ő engem tájékoztatott. Úgy gondlom, hogy mindent elkövetett, hogy ráköthessen, de 

nem találja a megoldást. Egy emberről van szó, nem lehetne valamilyen kedvezményt adni? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, tudom, hogy konkrétan kiről van szó. Ennek a rendeletnek az 5. §-a tartalmazza a 

díjkedvezményeket. Felsorolja, hogy milyen esetekben lehet eltekinteni a díjfizetés 50%-ától. 

Ezt minden évben benyújtják és támogatjuk is természetesen a kérelmüket a fenti körülmények 

miatt. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Köszönöm szépen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valami? Amennyiben nincs, akkor menjünk sorba. 
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Aki az 57. oldalon lévő rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014.(VIII.14.) rendelete 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CKXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CKXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli. 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

(1) A rendelet tárgyi hatálya Petőfibánya Község közigazgatási területén lévő közterületekre és 

ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§ 

(1) E rendelet alkalmazásában 

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2.§ 13.pontjában meghatározott terület 

b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése 

c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanoknak közterületre megállapított sorszáma. 

 

3.A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok 

3.§ 

(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat. 

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet 

elnevezni. 

(3) Közterületet elnevezni olyan természetes személyről lehet 

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség 

egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek 

örvend, 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein 

kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre 

méltó, 

c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 

hozzájárult községünk fejlődéséhez, 

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 

 

4.§ 

(1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, 

a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. 

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési 

eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 
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(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, 

egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni. 

 

5.§ 

(1)A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására bárki tehet javaslatot. 

(2)A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet: 

a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként 

nem kezelhető, 

b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, 

c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő. 

(3) A közterület megszűnésével külön Képviselő-testületi döntés nélkül a közterület neve is 

megszűnik. 

(4) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a lakosságot, 

az illetékes postai, közlekedési, katasztrófavédelmi, ingatlan-nyilvántartó szerveket, a 

rendőrség, a tűzoltóság, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint a közüzemi és 

díjbeszedő vállalatokat. 

(5) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat 

folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a polgármesteri hivatal végzi. 

 

4. Házszámozásra vonatkozó szabályok 

6.§ 

 

(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell 

ellátni. 

(2)A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az 

ABC betűje. 

(3) A házszámozás belterületen, egyéb belterületen a község központjától kivezető utcák 

esetében a központtól kezdődően, míg a község központjától távolabb eső utcákban lévő 

ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. 

(4) A külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület 

ingatlanainak a számozása a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. 

(5) Az (3) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek 

házszámozását nem érintik. 

(6) Az ingatlanok házszámának megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 

képviselő-testület e hatáskörének gyakorlását a polgármesterre átruházza. 

 

7.§ 

(1) A kétoldalt számozandó közterületek számozás növekedésének iránya szerinti jobb oldala 

kapja a folyamatos páratlan, a bal oldala a folyamatos páros számokat. Az egyoldalas 

közterületen a számozás folyamatosan emelkedik. 

(2) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több 

közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást. 

(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a 

kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

(4) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor 

arra kell törekedni, hogy a házszám változtatás minél kevesebb érintett lakcímének 

megváltoztatásával járjon. 

 

5. Közterületi névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 
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8.§ 

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 

(2) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell 

helyezni. 

(3) A névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje, valamint a 

megszűnő közterület névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és költsége. 

(4) A megváltozott közterületnév esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított 

egy évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az 

áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. 

 

9.§ 

(1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az 

ingatlan tulajdonosának elhelyezni. 

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell 

elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen. 

(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az 

ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a 

házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat ingyenesen biztosítja. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

10. § 

(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt 

kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles eleget tenni. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                  Dr. Gyirán Viktor 

   Polgármester                               Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Aki a 60. oldalon lévő rendelet-tervezetet a Jegyző úr általi módosítással elfogadja, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (VIII.14.) rendelete 

a talajterhelési díjról 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

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

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) 

bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Ktdt. 11. §-ával 
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2004. július 1.-től bevezetett talajterhelési díj bejelentésének és befizetésének 

részletszabályozására és a díjkedvezmények megállapítására megállapított a talajterhelési díjról 

szóló 22/2012. (V.24.) rendelete (a továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

(1) A R. 5. §-a helyébe a következő szöveg lép: 

„Díjkedvezmény 

5. § 

(1) Talajterhelési díjfizetés alóli mentességet élvez az a kibocsátó, akinek ingatlana 

csak kerti csappal rendelkezik. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a 

talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény állapíthat meg az adóhatóság 

alábbi feltételek fennállásakor: 

a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: 

nyugdíjminimum), 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesség érvényesítéséhez a R. 1. számú mellékletében 

szereplő nyilatkozatot kell becsatolni. 

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kedvezmény csatolni kell a bevallás 

benyújtására irányuló tárgyévet követő március 31. előtti három hónap 

jövedelemigazolását. 

(5) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, hosszan tartó betegség, baleset, 

haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli 

élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.” 

 

(2) A R. az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki: 

„1. számú melléklet a …/2014.(VIII.14.) önkormányzati rendelethez 

NYILATKOZAT 

Mentesség igénybevételéhez a 20…. . évben 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Petőfibánya Községi 

Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2012. (V.24.) rendelete 5. § 

(1) bekezdése alapján díjmentességre jogosult vagyok, mert a Petőfibánya, 

……………….. szám alatti ingatlanon jelenleg csak kerti csappal 

rendelkezem.” 

 

(3) A R. az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki: 

„2. számú melléklet a …/2014.(VIII.14.) önkormányzati rendelethez 

NYILATKOZAT 

Kedvezmény igénybevételéhez a 20…. . évben 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Petőfibánya Községi 

Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2012. (V.24.) rendelete 5. § 

(2) bekezdése ……… pontja alapján ………%-os díjfizetési kedvezményre 

vagyok jogosult az alábbi jövedelmi viszonyoknál fogva: 
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A háztartásban élők neve Havi átlag jövedelem (Ft) 

  

  

  

Összesen: …………… fő ………………………… Ft 

1 főre jutó jövedelem: …………………….. 

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor 

   Polgármester                       Jegyző 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a 62. oldalon lévő rendelet-tervezettel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet elfogadta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

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

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

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

figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

szóló 36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról a 

következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(4) A R. 1. számú melléklete az alábbi pontokkal egészül ki: 

„11. kamera 

Petőfibánya, Rózsaszentmártoni út-Ifjúság utca 

Megfigyelt terület: Petőfibánya Rózsaszentmártoni úti játszótér belső területe. 
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12. kamera 

Petőfibánya, Temető utca 

Megfigyelt terület: Petőfibányai Köztemető, Ravatalozó épülete.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba és 2014. szeptember 2-án hatályát 

veszti. 
 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor  

  Polgármester                 Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 63. oldalon a Helyi Választási Bizottság megválasztására vonatkozó javaslat olvasható. 

Átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Köztársasági elnök úr október 12-re tűzte ki az önkormányzati képviselő választások 

időpontját. Augusztus 31-ig kell dönteni a személyekről. Ez az utolsó testületi ülés. Kérem a 

testületet, hogy szavazza meg az általam javasolt személyeket. 

 

/Polgármester ismerteti a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a személyekkel egyetért, és a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

62/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

2/2014.(VII.24.) IM rendelet 3. §-a alapján - a jegyző indítványára - a Helyi Választási 

Bizottság tagjának választja meg: 
 

Fáczánné Dobrocsi Julianna   Petőfibánya, Fenyőfa u. 48.  

  Valkó Ferencné    Petőfibánya, Ifjúság u. 10. 

Székely Ernőné    Petőfibánya, Apci út 13. 

 

póttagjai             

 Rácz Istvánné    Petőfibánya, Ifjúság u. 4. Fsz/4.  

Dudás Lukácsné    Petőfibánya, Liszt F. u. 5. I/1. 

 

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

választási bizottsági tagokat értesítsék, és az eskütételéről gondoskodjanak. 
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Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint                                   
 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az áprilisi választások alkalmával már 4 évre SZSZB-ket kellett választani. Az önkormányzati 

választások viszont produkálnak olyan helyzeteket, hogy összeférhetetlenség miatt a korábbi 

SZSZB tagok nem tudják, és nem vállalhatják ezt a tisztséget. Módosítani kellett így az 

SZSZB-t. Amit kiküldtem, már ahhoz képest is változás van. Juhász Zoltánnét felkértem, hogy 

legyen a 2. sz. szavazókörzet SZSZB tagja, elnöke. Ő szóban beleegyezett, de tegnap küldött 

egy e-mailt, hogy még sem vállalja.  

 

/Ismerteti a módosított határozat javaslatot./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Némethné Kovács Tamara az Apci út 9-ben lakik.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Köszönöm. Szeretném, ha az általam javasolt személyeket megszavazná a testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a személyekkel egyetért, és a módosított határozati javaslatot elfogadja, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

63/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

2/2014.(VII.24.) IM rendelet előírásainak alapján - a jegyző indítványára – az 

összeférhetetlenség és lemondás miatt kieső tagok helyére a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjának választja meg: 
 

A 002. szavazókörben: Mizser Lászlóné helyett tagnak: Juhászné Majláth Tamara 

Petőfibánya, Szabadság utca 33., Bíró Attiláné helyett tagnak: Némethné Kovács 

Tamara Petőfibánya, Apci utca 9. szám alatti lakosokat, 

 

póttagnak Purczeld Tamás, Némethné Kovács Tamara és Juhászné Majláth Tamara  

helyett Kovács Angéla, Petőfibánya, Ifjúság utca 2. IV/1., Kéri Péterné 

Petőfibánya, Fenyőfa u. 19. és Pollákné Vanicsek Judit Ifjúság utca 5. IV/19. 

szám alatti lakosokat. 

 

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

 

1. Szavazókör száma: 001.  Szavazókör: Általános Iskola 

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Miczki Enikő 

tag: Martinkovics Sándorné Petőfibánya, Hegyalja utca 17. 
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Kotrócz Józsefné  Petőfibánya, Ifjúság utca 4. 

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

 

2. Szavazókör száma: 002. Szavazókör: Művelődési Ház  

Jegyzőkönyvvezető: Mag Erika 

tag: Juhászné Majláth Tamara  Petőfibánya, Szabadság utca 33. 

Némethné Kovács Tamara Petőfibánya, Apci utca 9. 

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

 

póttagok: 

Szabalics Erika  Petőfibánya, Ifjúság utca 4/A.  

Kovács Angéla  Petőfibánya, Ifjúság utca 2. IV/1. 

Kéri Péterné   Petőfibánya, Fenyőfa u. 19. 

Pollákné Vanicsek Judit  Ifjúság utca 5. IV/19. 

 

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

szavazatszámláló bizottsági tagokat értesítsék, és az eskütételéről gondoskodjanak. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint                                   

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A testület támogatását kértem már korábban is. Arra kérem a testületet, hogy most is támogassa 

a Helyi Választási Irodát. Nem költekezünk, legutóbb is az önrészből 24.000 Ft-t költöttünk. 

Mivel a szavazókörök élelmezésére 8.000 Ft-ot kaptunk, illetve a konyhai dolgozók bérét a 

választási összegből nem lehet fedezni, így szükség van erre továbbra is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a 65. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

64/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület a 2014. évi Önkormányzati Képviselők választásának helyi 

lebonyolításához a tartalékkeret terhére 80.000.- Ft önrészt biztosít saját forrásként. 

 

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

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző az átcsoportosításra 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 66. oldalon következik a Települési Értéktár Bizottság beszámolója. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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Én venném át a szót az Elnök Úrtól. A bizottság megszavazta az Értéktár Bizottság működését. 

A határozat alapján a javaslatokat továbbítottam. Most nem olyan régen kaptam egy 

tájékozatót, amelyet szó szerint leírtam. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? Amennyiben nincs, aki a 67. oldalán található határozati javaslattal egyetért, azt 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

és  a következő határozatot hozta: 

 

65/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a 68. oldalon tájékoztató a két ülés közötti eseményekről. 

 

Kérdés, vélemény?  

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a tájékoztatót elfogadásra. 

 

Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

számozás nélküli határozatban a tájékoztatót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

 

Kérdés, vélemény?  

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadásra. 

 

Kéri, aki a beszámolót elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a 71. oldalon tájékoztató a jogszabályi változásokról. Az anyagot mindenki 

megkapta. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igyekeztem a választásokkal kapcsolatos jogszabályokat sorra venni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A képviselőknek hány százalék kell? 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

1 %. A választó polgárok 1 %-a, a jogszabályi tájékoztatóban csak a módosítások vannak 

benne, ezért nem esik szó a képviselőkről. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

És a polgármesternek? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

3%. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

1 % jelenleg 24 fő, a polgármester esetében 72 fő. 

Az augusztus 18-i dátum alapján kell dönteni. Ez majd a jövő héten derül ki. Ha 5 vagy 6-tal 

csökken a lakosság, akkor csak 23. Elég 30 aláírás, fölösleges sokkal többet összegyűjteni.  

Le kell egyesével ellenőrizni a jelöltet is és azt is, aki ajánlotta.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amit kapunk értesítőt azon most nem lesz rajta a személyi szám. Majd ezt figyelni kell. Az a 

lakcímkártyán van rajta. Erre figyeljetek. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Egy személy két jelöltre is leadhatja az aláírását? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Adhatja, de egy személyre csak egyszer. Jóformán mindenki indulhat a településen. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Én azt nem értem, ha volt egy jól bevált módszer, miért kellett rajta változtatni? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Már kódolvasót is ajánlottak, amivel könnyebb lehet a kódokat olvasni. A rendszer minden 

jelöltnek generál egy kódot. Azt lehet ezzel leolvasni. Mindenki magának gyűjtse és az a 

legtisztább. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Megint sikerült egy jó rendszert felállítani. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A vonalkód-olvasóknak jó lesz! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem irigylem azokat, akik szavazatokat számolnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdés, vélemény?  

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a tájékoztatót elfogadásra. 

 

Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tájékoztatót elfogadta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a hobbikert leágazás.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Legutóbb Papp Tamás képviselő úr felvetette ezt a problémát. Megkerestem a Közútkezelőt. 

Megtörtént a bejárás. Meglepő módon nagyon hamar. Táblát helyeztek el. Felkértek, hogy a 

tulajdonos tegyen ki: Állj/Elsőbbségadás kötelező táblát. Lőrinci annak az útnak a tulajdonosa. 

Továbbítottam ezt feléjük.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Ezt rögtön visszakontroláltam. A táblák ki vannak helyezve. A gond az, hogy az ág rálóg a 

táblára, csak az látszik, hogy 60m.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Rendezik azt is, azt írták.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodás 

módosítása. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Tegnap még küldtem ki egy előterjesztést. Tegnap érkezett. Szabó Zsolt tisztségről való 

lemondása tette szükségessé a módosítást. Horváth Richárd alpolgármester látja el a feladatot. 

Kérik, hogy a testület minél előbb fogadja el.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mindenki megkapta. Aki a kiküldött anyaggal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

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

és  a következő határozatot hozta: 

 

66/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal 

közös megegyezéssel 2014. július 16. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes 

szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

megállapodását. 

A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza Petőfibánya község polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő:  2014. augusztus 31.  

Felelős:   Petőfibánya község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyebekben szeretnék kérni egy módosítást. A költségvetés tervezésekor beterveztünk a 

játszótér kerítésfestésre, a piac kerítésfestésre, az alagútfestésre, ha jól emlékszem 2,3 millió 

forintot. Ez elkészült. A Selypi Középiskolások Alapítvány keretében a tanulók végezték el, 
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Szabados Gyula, Mizser László és Szabó Ferenc vezényletével. Gondolom láttátok, hogy 

nagyon szép lett. Pluszban lefestették a játszótéri játékokat és az óvodai a játékokat is. A 

munkadíj 1,5 millió forint. Kérném, hogy szavazzuk meg, hogy alapítványi támogatásként 

adjuk oda. Átcsoportosítást kérek.  

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

67/2014.(VIII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Selypi 

Középiskolásokért Alapítvány számára nyújtandó támogatással kapcsolatos 

előterjesztést, és úgy döntött, hogy a költségvetésben beterezett összeget 

támogatásként nyújtja. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetésben az összeg átcsoportosításáról 

gondoskodjon. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyéb kérdés, kérés? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Beszéltük a bizottsági ülésen, hogy ez az utolsó rendes testületi ülés ebben a ciklusban, 

mindenki kapott használatra egy notebook-t. A bizottsági ülésen nem merült fel igény, hogy 

valaki szeretné megvásárolni. Arról kellene dönteni, hogy mi legyen a teendő. Ha szeretné 

valaki megvásárolni, milyen feltételekkel teheti ezt meg. Semmilyen döntés nem született. 

Igazán igény sem merült fel. Tisztázzuk, hogy van-e rá igény. Mikor adjuk le, ezt most 

beszéljük meg. A következő testületnek ki lesz osztva. Technikai problémákat kell megoldani, 

mert az XP már nem támogatott, nincs rá frissítés. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van igény rá? Ha nincs, akkor a választások előtti héten kellene leadni. Ha rendkívüli ülés lesz, 

akkor még legyen nálatok. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem tudom, hogy ki szeretne indulni, vagy ki nem szeretne indulni. Azt nem lehetne 

megoldani, hogy utána adjuk le? A saját gépedet szeretnéd visszakapni nyilván. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Felcímkézzük. Betesszük a páncélba. Másik operációs rendszert is kell rá telepíteni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mindenképpen célszerű leadni, hogy az informatikus tudjon telepíteni rá pl. linux-t, az 

ingyenes. A választásokra elkészüljön.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeptember 30-ig kell leadni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 
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Felvetettétek, hogy ki az, aki esetleg megvásárolná. Az ár az lényeges szempont. Erről nem 

beszéltünk. Ha megfelelő az ár, akkor lehet, hogy több jelentkező is lenne. Ezeknek az értéke 

0-ra íródik. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Kis értékű tárgyi eszköz. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Egy év alatt 0-ra íródott. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt is vegyük figyelembe, hogy lesz egy következő testület. Ha megint ebben a formában 

szeretnék a testületi ülést tartani, akkor újra be kell ruházni az önkormányzatnak. Én úgy 

gondolom, hogy a következő testületet megtisztelve és az önkormányzatnak spórolva adjuk át.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Árat sem tudok mondani. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Úgy nyilatkozni, hogy nem tudjuk a feltételt? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Eleve kölcsönben volt, így lett kiadva. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Elnézést nem én vetettem fel. Lajos felvetette a kérdést. Te is polgármester asszony azt 

mondtad, hogy válaszoljunk. A kérdés az, hogy mennyibe kerül.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Én azt mondom, hogy szálljon át a következő testületre. Nincs vita, és ezt használja a 

következő testület is.  

 

Dorner Gábor, bizottsági tag 

Ha egy valaki megveszi, azt pótolni kell. Kié lesz az új? Problémát von maga után. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem ér annyit az egész.  

 

Juhász Péter, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

400.000 Ft-ért nagyon sok szalámit lehet venni az óvodásoknak. Én azt javaslom, ha 

javasolhatok, hogy inkább szálljon át a következő testületre. A következő testületnek szíve-

joga, hogy használja, vagy nem használja.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, akkor szeptember 30. a visszaadás dátuma. 

 

Van e még valakinek egyéb? 

 

Papp Tamás, képviselő 
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Láttam, hogy a kameraépítés már megkezdődött. Nem tudom, hogy ezt bemérték már? Ott jó 

lesz-e? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen. Egyeztettünk. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A minap 12 km-t gyalogoltam a településen. Végignéztem a világítást. Elég gyér, a testekre 

ránőtt a növényzet. El vannak törve, repedezve a testek. Balesetveszélyes. Mit lehetne tenni? 

Be is hoztam egyet.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kellene egy lista, mert az ÉMÁSZ tartja karban.  

 

Papp Tamás, képviselő 

A tanyagazda feladata. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Milyen tanyagazda? ÉMÁSZ-szal van szerződésünk. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Tanyagazdánk csak van. Csak van annyi ideje, mint nekem.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Név szerint? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Horváth Gyula. Ha körbenézi a munkásokat, akkor van annyi ideje, hogy felnézzen az 

oszlopokra.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem könnyítenéd meg a munkát, hogy átadnád a listát a Jegyző úrnak? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, ezt majd megoldjuk. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ha már megnézted, akkor meg van a listád.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Itt. /A képviselő a fejére mutat./ 

Van még egy. A közmunkásoknak köszönhetően folyik az árok tisztítása a Liszt Ferenc úton. 

Az ott lakók nevében is szeretném megköszönni. Annál is inkább, mert mindenkinek 

kötelessége a hozzá legközelebb eső árok tisztántartása. Szeretnénk megköszönni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Kötelező a lakóknak. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Most van közmunkás, így elvégzik. Szerettem volna megköszönni. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

A Fenyőfa úton is, meg az Apci úton is kellene… 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Meg a Hársfán is. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Amíg a Fenyőfa úton 1 lakosra jut 100 m, addig a Liszt Ferenc úton 80 lakosra jut 20m.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még sem végzik el.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A Szabadság úti, a Fenyőfa úti meg vesz fűnyírót, benzint. Van egy rendeletünk. Attól 

függetlenül örülök, hogy megtakarították az árkot.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Azért is fogalmaztam azt, amit fogalmaztam. Megköszönöm.  

 

Mivel utolsó rendes testületi ülés, én a magam nevében szeretném megköszönni minden egyes 

képviselő tagnak, illetve közreműködő személyzetnek, a jegyzőkönyvvezetőnek, a pénzügyi 

tanácsosnak, Jegyző úrnak a felénk tanúsított munkát. Én tanultam belőle, mint kezdő. 

Remélem, hogy tudom majd hasznosítani a közeljövőben. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Köszönjük szépen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyéb? Amennyiben nincs, én is szeretném megköszönni a munkátokat. Köszönöm a 

részvételeteket a testületi üléseken, a település ügyeinek a rendezésében. Úgy gondolom, hogy 

ez a testület nem volt rossz. Azt gondolom, hogy jobb testületet nem kívánhattam volna. 

Szeretnék október 3-án egy rendkívüli testületi ülést tartani, csak testületi körben. A meghívót 

majd megkapjátok. Úgy gondolom, hogy jól dolgoztunk együtt. Voltak viták, veszekedések, de 

– úgy azt hiszem – ez is előre vitte az önkormányzat munkáját. A 4 év alatt sok fejlesztés 

megvalósult Petőfibányán, a többség megelégedésére. 

Köszönöm szépen.  

 

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

ülést bezárta. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


