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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 

16-án megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Ambrus Zoltán 
Mizser László 
Nagy Katalin 
Papp Tamás 
Ruzsom Lajos 
 

 
Tanácskozási joggal résztvevők: 
  
 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
Ludvigné Dévai Ilona, óvodavezető helyettes 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 
 
 
 
 

 
 

II. NAPIREND 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI I-III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Köszöntöm a megjelent vendégeket. A nyílt ülés első témája az I-III negyedéves 
gazdálkodásról szóló tájékoztató. Ilyenkor nem kell beszámolót készíteni a kincstár felé, csak 
tájékoztatót kell a testület felé. A tájékoztató tartalmát a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén 
megtárgyalta. Átadnám a szót a bizottság elnökének, Ruzsom Lajosnak. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az anyagot mindenki megkapta, hozzátenni sokat nem 
lehet. A bizottság megtárgyalta és tudomásul vette a tájékoztatót. Ami szomorú ebben, hogy a 
helyi adóbevételek főleg az iparűzési és az építményadó siralmasan alakul. Az iparűzési adó 
29 %-on teljesült, ami már nem is lesz több.  
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Elnézést rögtön közbevágok. Szeptember 30-a óta még 6 mFt jött be így az iparűzési adó 
teljesülése azóta 38%. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 
A kiküldött levelek hatása ennyit jelent. De ez még mindig nagyon kevés. Eredetileg is 53 
mFt-tal terveztünk, aztán a költségvetésnél azt mondtuk, hogy egy kicsit tornásszuk feljebb, 
mert elmaradás is van.  De az elmaradott sem jött be és a bevallások alapján, aminek be kellett 
volna jönni, az sem jött be. Nem fizetnek az adózók, alapvetően az a probléma. Egyébként a 
többi bevétel nagyjából időarányosan teljesült. 
 
Esetleg kérdés? Nézzük végig tételesen? 
 
A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés?  Vélemény? 
Amennyiben senkinek nincs kérdése, véleménye, akkor nekem van mondanivalóm. Mivel 
ilyen kevés bevétel van, minden intézménynél minden kiadást leállítottunk. Csak a 
legszükségesebb kiadások maradtak, nyilván a szolgáltatásokat – gáz, víz, közüzemi díjakat – 
ki kell fizetni, de minden dologi kiadást szinte teljes egészében leállítottunk. Csak a 
létfenntartáshoz szükséges dolgokat vehetjük meg. Ezzel is lecsökkentve a pénzt, amit a 
lekötött betétből kellene kivenni, hogy a béreket, számlákat, segélyeket, a gyermekek és a 
szociális étkezők étkezését ki tudjuk fizetni. A Mikuláscsomagok is a segélyből lesznek 
kifizetve, és ráadásul úgy néz ki, hogy lesz egy nagyobb kiadás is. Az iskola 
vízvezetékrendszerét ki kell cserélni. Havonta 200 m³ víz folyik el az iskolában, szökik a víz 
valahol, de nem találták meg, hol. A mai napon lecserélte a vízmű az órát és a tolózárat. 
Tegnap Molnár Tomival feltúrattunk egy-egy részt, hogy meg tudja nézni a vízmű a 
bekötéseket. Olyan elavult, szerteágazó a vezetékrendszer, hogy azt megjavítani már nem 
lehet. Most, hogy lecserélték a vízórát, megnézzük, hogy ezzel az órával egy nap alatt mennyi 
víz fogy. Ha ugyanannyi, mint a régi vízórával, akkor új vezetéket kell kiépíteni, mert eddig 
átlag 30-40 m³ víz ment el az iskolában, most meg 200 m³. Ez nagyon nagy gond megint, de 
ezt muszáj megcsinálni. Először arra gondoltunk, hogy a felújítás miatt megy el ennyi víz. 
Ágó Józseffel azt beszéltük meg, írjunk egy levelet, hogy legalább a számlának a szennyvíz 
részét ne kelljen kifizetni. Ma beszéltem Jóskával, azt mondta, hogy sajnos Petőfibányán volt 
olyan, hogy egy hétig keresték a vizet, mert nincs nyoma, hogy hova folyik el. Nagyon 
rosszak a csövek állapota, ezek a vascsövek több, mint 50 éve benne vannak a földben. Hozzá 
nem lehet nyúlni, olyan rossz állapotban vannak. Le is fényképeztem, a cső körül nedves a 
talaj.  Ha ez egyszer elkezd szétmenni, akkor nem áll meg. Ez megint nem két fillér lesz.  Úgy 
néz ki, hogy a karbantartó brigád emberei le tudják fektetni szárazon a csöveket. Beviszik a 
pincébe, és így meg tudják oldani nagyobb túrás nélkül. A konyháig kellene föltúrni. Van 
olyan, ahol be van betonozva a cső, és nem lehet hozzányúlni.  Ilyen S.O.S. módszerrel meg 
lehetne oldani, de ez megint egy nagyobb kiadást jelent. Ezt csak adalékként mondtam el a 
tájékoztatóhoz. 
 
Van-e a tájékoztatóval kapcsolatban vélemény, kérdés? 
 
Amennyiben nincs, javaslom a 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 
elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja egyhangúlag 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
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270/2011. (XI. 16.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 
elfogadja. 
 

III. NAPIREND 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Tájékoztatásképpen mondom, hogy a költségvetési koncepciót úgy állítottuk össze, hogy 
előtte két nappal Pesten volt egy tájékoztató önkormányzatok és intézményvezetők részére, a 
2012. évi normatívákról közoktatási dolgokról. Sokat nem tudtunk meg belőle. De ami már 
fix, hogy változik. A személyi jövedelemadónak a 8% helyben maradó része az megmarad, de 
a korábbi években megszokott 32 % személyi jövedelemadó, amely normatív támogatásként 
került az önkormányzatokhoz, a jövő évtől másképpen kerül leosztásra. De valószínű, hogy 
megkapjuk, mert nagyságrendileg az a szám jött ki, ami tavaly, tehát bedolgozták más 
normatívákba. Az SZJA kiegészítést azt idei szinten terveztük. Ezt szintén majd a 
költségvetésnél tudjuk meg. A többi normatívát pedig az intézmények által leadott 
mutatószámok és az október 15-i statisztikai létszámok, illetve a költségvetési törvénytervezet 
alapján számoltuk ki. A saját bevételeket az inflációval megemelve terveztük. Ezt egyszerűen 
nem lehet részletesbe megcsinálni. A bérek be vannak fagyasztva, azok változatlanok, illetve 
az adóbevételeket az adós kolleganő kivetései alapján számoltuk, ami 52.400 eFt. Ami 
várhatóan megint nem fog bejönni jövőre, de a bevallások alapján ez van most. Átadnám a 
szót Ruzsom Lajosnak. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Köszönjük a tájékoztatót! Gyakorlatilag, az van, amit Polgármester asszony elmondott. 
Eléggé bizonytalan a jövő év.  Ennek megfelelően készült el a koncepció is. Ez még előzetes, 
februárban lesz a költségvetés tárgyalása.  Nagyon képlékeny az egész, talán februárban 
kitisztulnak és könnyebb lesz tervezni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta javasolja 
elfogadásra. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés? Vélemény? 
 
Amennyiben nincs, javaslom a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadásra. 
 
 Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta. 
 

271/2011.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
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Felhívja a Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
koncepcióban elfogadottakat a költségvetés kialakítása során vegyék 
figyelembe. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 

IV. NAPIREND 
INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSE, EGYEBEK 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő a 22. oldalon lévő rendelet-tervezet. A Petőfi Sándor Általános Iskola 
létszámkerete 21 főről 19 főre csökkent, a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 
létszámkerete 20 főről 22 főre emelkedett, ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat összes 
létszámkerete változatlanul 62 fő marad. Ezek alapján kell a költségvetési rendeletünk 6. 
számú mellékletét módosítani. 
 
Kérdés?  Amennyiben nincs kérdés, javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja egyhangúlag 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő rendeletet  hozta. 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011.(XI.17.) önkormányzati rendelete  

a 2011. évi  költségvetés módosítására 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló- 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011.(II.16.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. § 

 
(1) A R. 6. sz. mellékletében a Petőfi Sándor Általános Iskola létszámkerete 21 főről 19 főre 

csökkent, a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde létszámkerete 20 főről 22 főre 
emelkedett, ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat összes létszámkerete 
változatlanul 62 fő marad. 

 
2. § 
 

(1) Jelen rendelet 2011.09.01-jén lép hatályba. 
 
 

K.m.f. 
 
      Juhászné Barkóczy Éva                      Dr. Gyirán Viktor 
               Polgármester       Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma a 23. oldalon van. Megküldte az A.S.A a 2012. évi díjait. 
 
/Felolvassa az előterjesztésben szereplő díjakat./ 
 
Az anyag végén azt írják, hogy nagy valószínűséggel bevezetésre kerül egy új adónem, az 
igénybevételi járulék, amelynek várható összege a 2012. évre 6.000 Ft/tonna, 2013. évre 
pedig 12.000 Ft/tonna, amit hulladékmennyiség alapján kell a NAV részére befizetni. 
Petőfibányán a keletkezett és általunk begyűjtött hulladék mennyisége a 2011. évben 614,74 
tonna, 2011. év 01-10 hónapjában 515,85 tonna. 615 tonna/év mennyiséggel kalkulálva ez 
3.690.000 Ft/év többletköltséget jelenthet a 2012. évre. Nyilván ezt át fogják hárítani a 
díjfizetőkre. Ezt tájékoztatásképpen írták le, nyilván ezt most nem kell elfogadni, csak a 
díjakat. A Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta, átadom a szót Ruzsom Lajosnak. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
A bizottság megtárgyalta, végül is korrekt módon 6,3 %-kal emelte az árait az A.S.A. Ez kb. 
az infláció mértéke, ez az emelés vállalható mértékű. A bizottság javasolja a rendelet-
tervezetet elfogadását. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Vélemény? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nekem annyi, hogy az 5 m³-es konténernél 150 %-os díjemelkedés történt, én ezt 
semmiképpen nem tudom elfogadni. Ezt nem tudják megindokolni. Ugye a KISZ házaknál 
van ilyen konténer, és a garázssoron van kettő, ezt egy évben kétszer-háromszor kell elvinni.  
Én nem tudom elfogadni a 150 %-os emelést. 
 
Mizser László, képviselő 
Én erre csak azt tudom mondani, hogy én a Bio-Pannóniával vitettem el egy 5 m³-es konténert 
40.000 Ft-ért. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Beszéltem az A.S.A-val, megkérdeztem, és azzal indokolták ezt a nagymértékű áremelést, 
hogy ha valaki megigényli ezt a konténert, akkor először ki kell vinni, visszamenni, aztán 
eljönni érte és megint visszavinni, ez nekik négy út. Ilyen magas a benzin és gázolaj árak 
mellett ez igen nagy költség. Az önkormányzat 3 m³-es temetőben lévő konténereit 
kedvezményesen 5.320 Ft-ért viszik el. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Továbbra sem tudom elfogadni, miért kerül annyival többe az 5 m³-es, mint a 3 m³-es. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
A 3 m³-es konténert cserélik, mert az állandó és így csak két út van vele. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az iskola felújításánál az AVE-től kért konténert a vállalkozó, és 40 eFt-ért vitték el az 5 m³-
es konténert. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van másnak véleménye? 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Seprenyi Andreával beszéltünk még a szelektív hulladékgyűjtésről. Ő nem javasolja, mert a 
mostani módszer eléggé korszerűtlen, már sok helyen le is bontották a szigeteket, amin a 
tároló el volt helyezve. A szelektív hulladékgyűjtést zsákos módszerrel oldanák meg, ami nem 
jelentene többletköltséget a lakosoknak. Otthon lehet külön-külön gyűjteni a hulladékot. A 
szigeteket nem javasolják.  De lesz szelektív hulladékgyűjtés. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Úgy tudom, hogy a parlament is foglalkozott vele, hogy a szemétszállítás díját központosítani 
fogják.  
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Még nincs ilyen jogszabály, azt tervezik, hogy önkormányzati vagy állami tulajdonú cégekkel 
oldják meg a szemétszállítást. Erről is beszéltem az igazgatóval, az A.S.A. erre is fel lesz 
készülve, és mindent megtesz azért, hogy ne szoruljon ki a piacról. De ez nem jövőre várható. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Lőrinci is vett már kukásautót, Hatvan már magának hordja. Kistérségi ülésen érintőlegesen 
foglalkoztunk a témával, mivel a többi önkormányzat benne van a hulladékgazdálkodási 
maszlagban, amiből nehezen tudnak kimászni. De kistérségi szinten közösen meg lehetne 
oldani. A térségen belül saját magunk megoldanánk a hulladékszállítást. Ebben 
gondolkodnak. Nekünk 2012. év végéig van a közbeszerzés, akkor lejár, így a jövő évben 
gondolkodhatunk ebben mi is. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
A garázssori konténert miért nem szüntetik meg? Tele van kajamaradékkal, és szerintem nem 
a garázssoriak rakják bele. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Pl. kádat is tettek bele, WC csészét is raktak bele. Nem hiszem, hogy a garázsból származnak 
ezek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ha nincs más hozzászólás, akkor javaslom a 25. oldalon lévő rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot 
elfogadta és a következő rendeletet hozta. 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2011. (XI.17.) rendelete  
a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítás és ártalommentes 

elhelyezése  közszolgáltatás díjának megállapítása 2012. évre 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ának és a 24. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Kormányrendeletben foglaltakra 
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figyelemmel – Petőfibánya Község települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának és 
ártalommentes elhelyezésének közszolgáltatási díját az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
1. § 

 
A településen heti egyszeri települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, elszállítás és 
ártalommentes elhelyezés közszolgáltatási díja: 
 

- hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés díja  
110/120 literes gyűjt őedényzet esetén: 

      225 Ft + ÁFA/ürítés  
azaz kettőszázhuszonöt Ft + ÁFA /ürítés 

 
- hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés díja  

1,1 m3-es konténer esetén:         
2.085 Ft + ÁFA/ürítés  

azaz kettőezer-nyolcvanöt Ft + ÁFA/ürítés 
       
- hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés díja  

5 m3-es konténer esetén:      
25.500 Ft,-/ürítés 

 azaz huszonötezer-ötszáz Ft + ÁFA/ürítés 
 

2. § 
 
Az 1. §- ban megállapított közszolgáltatási díjak 2012. január 01. napjától 2012. december 31. 
napjáig érvényesek. 

 
3. § 

 
(1)  Jelen rendelet 2012. január 01-jén lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Petőfibánya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 
hatályát veszti. 

 
K.m.f. 

 
  
 Juhászné Barkóczy Éva                                                                    Dr. Gyirán Viktor 
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő 
 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő anyag a Heves Megyei Vízmű díjjavaslata. Szép anyag, a jó hosszú előterjesztést 
mindenki megkapta. Nekünk ebből az alacsonyabb díjat ajánlja, mert tavaly is az olcsóbbat 
fogadtuk el. A vízdíj 281 Ft/m³ + Áfa a csatornadíj 234 Ft/m³ + Áfa.  
 
Vélemény?  
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Ruzsom Lajos, képviselő 
A Pénzügyi Bizottság javaslata is az, hogy az alacsonyabb díjat kell elfogadni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Javaslom a 46. oldalon lévő rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a javaslatot 
elfogadta és a következő rendeletet hozta. 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2011. (XI.17.) rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,  
és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapításáról 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő 
díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű ZRT. által Petőfibánya község közigazgatási 
területén végzett közszolgáltatásra érvényes. 
 
(1) Az ivóvíz szolgáltatás díja: 
     
      a) lakossági fogyasztó részére   281,00 Ft/m³ + ÁFA 
      b) közületi fogyasztó részére     281,00 Ft/m³ + ÁFA 
 
 
(2) A csatornaszolgáltatás díja: 
 
      a) lakossági fogyasztó részére  234,00 Ft/m³ + ÁFA 
      b) közületi fogyasztó részére    234,00 Ft/m³ + ÁFA 
 

2. § 
 
(1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 24/2010.(XII.16.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
(2) Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 

 
K.m.f.  

 
 Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor     
                       polgármester                                                                              jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma a Házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
A Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 
Bélapátfalváról ellenőrzést végzett a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés 
tekintetében. Az ellenőrzés célja az volt, hogy az előbb felsorolt szolgáltatások mennyire 
felelnek meg a törvényekben, illetve egyéb jogszabályban foglalt előírásoknak. A vizsgálat 
eredményeképpen a Házi segítségnyújtás és Étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálatát 
javasolták, mivel annak legutóbbi módosítása 2009. november 25-én volt. Mindezek 
következtében csak részben felel meg a jogszabályi előírásoknak. Ezt most aktualizáltam a 
javaslataik alapján. Ezért kell most az új szakmai programot a testületnek elfogadni. 
Körülbelül kétévente jönnek ellenőrizni, volt a kormányhivatal, volt a módszertan, várjuk a 
Magyar Államkincstárat is. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kitalálgatnak ezt vagy azt, most ezrével kell táblázatokat csinálni, mert most ez az igény. 
Szerintem most egész Heves megye táblázatokat csinál.  
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Mindig minden kis rendeletmódosítás miatt aktualizálni kell.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Ez a szerv ez felettes szerve az önkormányzatnak, vagy csak jött magától ellenőrizni? 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
A kormányhivatal kéri fel őket. Két éve is ők voltak, csak más volt a nevük, akkor nem voltak 
ilyen aprólékosak, mint most.  Most egész napos ellenőrzés volt. Egyébként nagyon 
segítőkészek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a szakmai program módosításával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja egyhangúlag 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 

272/2011.(XI.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete (3346 
Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25.) által végrehajtott szociális étkeztetést és házi 
segítségnyújtás érintő felülvizsgálatot követően aktualizált szakmai programot 
(előterjesztés melléklete) megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri a Képviselőtestület a Polgármestert, hogy a szociális ellátások biztosítása 
során a programnak megfelelően járjon el. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, ugye most az augusztusi soros ülés óta 
történtekről szól a tájékoztató. Ezekről azért menet közben is beszéltem. A pályázatok 
elmentek elektronikusan és a P.K.T.K pályázata is bement az MVH felé. A sportpályázatot is 
sikerült felvinni még egyszer, mert a rendszer hibás volt.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Melyik ez a három pályázat? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A kiadvány, a kulturális turizmus, rendezvény – ez a „Kopasz hegyaljai vigadalom” – és a 
sport pályázat. Aztán, hogy nyerünk-e vagy nem, az nem rajtunk múlik. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A hatvani Kutyaszív Alapítvánnyal esetleg arról is beszéltetek, hogy a lőrinciektől elkerül a 
kutyák befogása? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem, erről még nem. A Kutyaszív Alapítvány a Leader IV. tengelyén belül pályázott 
kutyamenhelyre, illetve nem csak arra, hanem állatpanziót kisállat-temetőt, állatsimogatót 
szeretne létesíteni a régi strand területén. Pályázatot nyújtott be és bérleti szerződést kötött a 
P.K.T.K-val. 20 mFt-ra pályázik, hát hogy megnyeri-e, vagy nem? A lőrinciek eddig két 
kutyát vittek el, meg mással vitettünk el 5 kutyát. Ez az alapítvány Hatvan központjában 
Hajdu doktornál tartja a kutyákat. Ez olyan hölgy, aki szívén viseli az állatok sorsát, ha 
idejön, nyilván vele fogunk szerződni. Úgy tudom, Hatvan nagyon mocorog, mert állítólag 
Hajdú doktornak nincs a panzióra engedélye, így nagyon kiáll a rúdja az alapítványnak.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Más helyen is próbálkozott? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Több helyen próbálkozott, több önkormányzat is jelentkezett, de itt találta meg a lehetőséget. 
Hatvanban is vett egy telket, csak Hatvanban nem pályázhatott. De ott is lesz valamilyen 
befogadó létesítmény. 
 
Amennyiben nincs más kérdés, kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.  
Átadom a szót Jegyző úrnak. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Annyi kiegészítésem van, az októberi testületi ülésen született meg egy rögtönzött határozat a 
Bursa Hungarica pályázatról. Én a határozat értelmében megnéztem a pályázati feltételeket, 
beszéltem a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyintézőjével, aki nagyon örült a csatlakozási 
szándéknak. A beszélgetéskor arról tájékoztatott, hogy ahhoz hogy a csatlakozási kérelmet 
befogadják, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Az egyik ilyen feltétel az volt, hogy 
nyilatkozni kell több mindenről, és küldött egy méltányossági kérelem mintát, amit vissza 
kellett volna küldeni. De az a gond, hogy akkor tudják befogadni a jelentkezést, ha az 
önkormányzat mindkét verzióhoz csatlakozik, és a pályázat feltételeit kihirdette 2011. október 
16-ig. Olyan nincs, hogy csak egy évre támogatják a tanulókat, ezért kell mindkét verzióhoz 
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csatlakozni. Elmondtam neki, hogy nem lett kifüggesztve október 16-ig. Erre azt mondta, 
hogy ha leírjuk, hogy szeretnénk csatlakozni, de csak az A verzióhoz és későn függesztettük 
ki, akkor elutasítják, mert a feltételeknek nem felelünk meg. Az volt a javaslata, hogy inkább 
most hagyjuk. Ennyi röviden. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A Jegyző úr küldött egy levelet is? 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Igen küldtem levelet, mert a korábbi gyakorlattól eltérően egy elektronikus oldalt hoztak létre, 
és egy ügyintéző ezen az oldalon megadta az adatokat, és azt befogadták. De mivel nem volt 
kifüggesztve és azt mondták, hogy reménytelen, így elutasították. De jövőre csatlakozhatunk, 
de csak úgy, hogy az A és B verziót is vállalni kell. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A B verzió meg arról szól, hogy vállalni kell három évre tíz havi támogatást. Az A verzió az, 
ami egyszer tíz hónap. De csak úgy lehet beadni, hogy A és B együtt. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
A hölgy még annyit mondott, hogy esetleg a B verziót forráshiány miatt el lehet utasítani, 
talán ez járható út. De mivel kicsúsztunk a határidőből, így most már ez nem megoldható. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Illetve még az, hogy csak az A verzióról van határozat. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Engem úgy tájékoztattak, mikor érdeklődtem, hogy a Jegyző úr forráshiányra hivatkozva 
küldött egy lemondó nyilatkozatot. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem volt rá forrás, mert nem határoztunk róla. Ez forráshiány, nem? 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Meg nem volt kifüggesztve a pályázat, nem volt a B verzióról határozva. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Igen, amikor erről szó volt, akkor én tévesen  állítottam azt, hogy csak az A verzióhoz is lehet 
csatlakozni. Mind a kettőhöz kellett volna csatlakozni, nekem is elmondták, hogy ki kell 
hirdetni a pályázatot, és ha nem születik elbírálás, akkor a B pályázatot nem kell úgy 
tekinteni, mint hogyha benne lenne, de viszont a pályázatba az A-val legalább részt tudtunk 
volna venni. Ez így egyszerű megoldásnak tűnt. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
De nyilatkozni kellett volna arról, hogy ki lett függesztve október 16-a előtt.  
  
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én csak azt tudom mondani, amit nekem az ügyintézők mondtak, többel is beszéltem. Azt 
mondták, hogy a jelentkezést támogatták volna. Azt mondák még, hogy Jegyző úrnak is 
említették, hogy meg kell hirdetni a B-t, és nem hirdetünk eredményt, mert nem kell 
megindokolni. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Majd jövőre odafigyelünk jobban, és akkor határidőben tudunk dönteni róla. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Ezzel kapcsolatban, lenne még egy kérdésem. Hogyan működik a postabontás? Elmondom, 
hogy miért kérdezem. Az elmúlt soros testületi ülésen a Polgármester asszony arról 
tájékoztatott bennünket, hogy ő nem látta a levelet. Én másnap bejöttem és megnéztem az 
iktatást, és be volt iktatva. Hogy lehet az, hogy a Polgármester nem kap értesítést egy ilyen 
levélről. Valaki nem jutatta el hozzád? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Így van, én ezt a levelet nem láttam. De ha látom, lehet, hogy akkor sem került volna be. 
Ugyanis én is megnéztem, és szeptember 29-én lett beiktatva, de akkor mi szeptember 26-tól 
október 3-ig az iskola átadásával voltunk elfoglalva. Tehát azt, hogy a postát hogy bontottuk, 
nem volt kiadva egyikünknek sem, nem volt kiszignózva sehová, elkerülte a figyelmünket. 
Van ilyen. Az ember akkor vét, amikor dolgozik. De lehet, hogy ha látom, akkor sem hoztam 
volna be, mert akkor éppen azzal voltunk elfoglalva, hogy az iskolaátadás menjen. Egy hétig 
igen intenzíven dolgoztunk ezen. A másik dolog, hogy én azt szeretném kérni tőled, Zoli, ha 
már itt tartunk. Te, amikor én szabadságon voltam, akkor bejöttél a hivatalba – az SZMSZ-be 
le van írva, hogy a képviselők a polgármester és a jegyző útján kérhetnek információkat a 
hivatal munkájáról – és az iktatásba belenéztél, megmondta volna a Jegyző úr is, ha bemész 
és megkérdezed tőle. Aztán elmentél másik irodába, kellemetlen helyzetbe hozva a dolgozót, 
és olyan kérdéseket tettél fel neki, ami nem volt helyénvaló, és még viccesen utána is szóltál, 
hogy ezért lehet, hogy ki leszel rúgva. Én úgy érzem, hogy ez nem képviselőhöz méltó 
magatartás. Kérlek szépen, ha máskor van ilyen, akkor gyere be hozzám! Senki nem zavart 
még ki a hivatalból.  Október 16-a előtt volt egy rendkívüli testületi ülés, amin 
megemlíthetted volna a pályázatot. Mondhattad volna, hogy figyeljük, ha jön, mert szeretnéd, 
ha pályáznánk. Biztos senki nem mondta volna azt, hogy nem. A képviselőket meg arra 
kérem, hogy ha ilyen jellegű felvetése van bármelyik képviselőnek, szóljon. Én akkor is 
felajánlottam, hogy nézzük meg, mi az a Bursa Hungarica, és tartsunk egy rendkívüli ülést, 
csinálhattunk volna másnap is. Simán beadhattuk volna, bár akkor is necces lett volna a 
kihirdetés. Én meg nem voltam hajlandó aláírni egy olyan nyilatkozatot, hogy 16-a előtt ki lett 
hirdetve a pályázat, amikor nem volt. Én nem vállalom fel, hogy törvényellenesen 
cselekszem. Úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt heten, hogy ha döntünk valamiről, az úgy 
van. És feltételezem, hogy nem rójátok fel nekem, hogy én ezt nem vállaltam fel. Máskor, ha 
ilyen van, én azt mondom, Zoli, hogy gyere be! Beszéljük meg! Semmi probléma nincs abból, 
ha bejönnél és elmondanád, és nem ilyen ad hoc választás elé állítanád a testületet, mert most 
nem tudták, hogy miről  szavazunk, én ugyan nem szavaztam meg, de előtted ott volt a papír, 
és ha felolvastad volna, hogy van A és B, akkor másképp határozott volna a testület. Így fél 
információk alapján szavaztattad meg a testületet. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Elismerem, hogy azt mondtam, hogy elég csak az egyikhez csatlakozunk, de azt mondták, 
hogy meg van hozzá a ... nem a kiskapu, mert ezt nekem nem mondták így ki. De nagyon sok 
önkormányzat így csinálja, mert ugye ehhez nem szoktak csatlakozni, a másik az egy tényleg 
hároméves kötöttség. Mindenki így szokta. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De ha ezt akkor elmondod, vagy összeülünk egy nappal később, akkor most nem ezen 
vitatkozunk. Lehetett volna egy napot adni a testületnek, hogy rendesen utánanézzen. Ha 
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legközelebb ilyen van, akkor másnap is össze tudunk ülni, helyben vagyunk. Hányszor volt 
már rendkívüli testületi ülés? Úgy gondolom, hogy egyik testületi tag sem zárkózik el ettől. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én még annyit szólnék, hogy az előbb azt mondtad, hogy amúgy sem hoztad volna be. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem, én azt mondtam, hogy lehet, hogy amúgy sem. Ha minden pályázati felhívást behoznék, 
minden nap testületi ülést kellene tartani. Tudod hány pályázati felhívás jön naponta? Ezért 
mondtam, hogy lehet, hogy nem hoztam volna be, mert én nem tulajdonítottam volna ekkora 
jelentőséget neki, mint te. Azért mondom, hogy ha valakinek valami fontos, jöjjön be hozzám, 
beszéljük meg. Én most azt mondom, hogy lehet, hogy ez nekem nem lett volna olyan fontos. 
Ez most neked volt fontos, lehet, hogy ez másnak nem lett volna olyan fontos. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Lehetne a jövőre való tekintettel egy olyan kérésem – mert említetted, hogy rengeteg 
pályázati felhívás érkezik – hogy a pályázati felhívásokat átküldje nekünk a Jegyző úr e-
mailben?  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Akkor a Jegyző úr egyfolytában csak e-maileket küldözgetne. Azért benne van a négyéves 
tervünkben, hogy mi az, amit szeretnénk, ez ahhoz képest egy icipici pályázat.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Lehet, hogy rosszul mondom, amit mondok, és tényleg ne vegyétek támadásnak, de nekem az 
jön le, és ha nem így van, akkor cáfoljátok meg, hogy ide csak az a pályázat kerül be, amit 
valaki vagy valakik eldöntenek.     
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ez nem így van! 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Én úgy gondolom, hogy amikor te ezt behoztad, még ha fél információkat is közöltél, 
gondolom nem szándékosan. De akkor is megszavaztuk és támogattuk az ötletet, abban igazat 
adok Polgármester asszonynak, hogy ha tényleg ilyen van, és hallok valamit, én mindig neki 
szólok, ha te is hallasz valamit, te is szóljál neki időben. Akkor is támogattunk volna, mint 
ahogy láttad, ad hoc is támogattuk a pályázatot, csak így nem tudtunk erre időben felkészülni. 
Azzal meg egyetértek, hogy nem írta alá a nyilatkozatot. Ez nem a te személyed vagy ötleted 
ellen ment.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én sem azért nem szavaztam meg, mert nem értettem vele egyet. Azért nem szavaztam meg, 
mert nem akartam olyanról szavazni, amiről nem tudom pontosan, hogy miről szól. Azt 
mondtam, hogy olvassuk végig, és utána tudunk dönteni. Simán meg lehetett volna másnap 
csinálni, és akkor azt mondja a testület, hogy 16-ig nem lett kihirdetve.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nagy valószínűséggel egy gyermeket érintett volna ez a településen. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Olyan pályázatokat, ami benne van a stratégiánkban, pl. az óvoda vagy a sport, azokat biztos, 
hogy be fogom hozni. De minden egyes pályázatot nem lehet átküldeni, mert arra fel kellene 
venni még egy embert. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Egyébként meg fel lehet menni a netre és pályázatokat keresni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Ezt én azért gondoltam, mert a mai nehéz világban az ötezer forint is nagy segítség lett volna 
az érintetteknek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Hát ez most így alakult. Jövőre, ha ilyen van, akkor előtte szóljatok, mert elkerülheti a 
figyelmünket. Ami olyan, hogy az önkormányzat célul tűzte ki, azt biztos behozzuk. Most 
lesz majd az útpályázat, és hétfőn jönnek azok is, akik az óvodát tervezték. Van még egy kis 
restanciánk, és mondtam, hogy akkor hozzák el a tervezőt is. Most megnyílik az ÉMOP 
pályázat és 200 mFt-ra lehet pályázni 95%-os finanszírozással.  
 
Van-e még kérdés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról? 
 
Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadásra. 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 
beszámoló elfogadta. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő a tájékoztató a jogszabályi változásokról.  
 
Kérdés, vélemény? 
Amennyiben nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Akkor a kiküldött anyag a végére ért. De még az egyebekben lenne téma, átadnám a szót 
Ruzsom Lajosnak. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy ebben az évben eddig volt 18 db testületi ülés. A hat 
kötelező testületi ülésen kívül minden hónapban azért tartunk testületi üléseket, hogy 
elbíráljuk az átmeneti segélyeket. Minden ilyen testületi ülésen az intézményvezetők állandó 
meghívottak, akiknek illik itt lenni. Na most nem biztos, hogy minden hónapban ide kéne 
őket citálni, hogy a zárt ülést kint a folyosón végig kelljen várni nekik. Ráadásul így minden 
második testületi ülés órákig húzódik, mert az átmeneti segélyeken kívül szinte mindig van 
még más vendég is. Bennem merült fel a gondolat, hogy miért nem csináljuk úgy, mint az 
előző testületek, akkor az ügyrendi bizottság bírálta el az átmeneti segélyeket. Miért kell az 
egész testületet és az intézményvezetőket iderendelni minden hónapban? Ha egyetértetek 
vele, akkor a Pénzügyi Bizottság ezt a szociális segélyt megoldaná. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem beszélve arról, hogy nekem se, és Jegyző úrnak se lenne olyan nehéz összeegyeztetni a 
jelenlétet. Ezt a bizottság átruházott hatáskörben megoldaná, és akkor lenne hat rendes 
testületi ülés.  
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Ez egy ötlet, megkérdeztem, hogy van-e ennek akadálya, azt mondta Jegyző úr, hogy nincs, 
csak egy SZMSZ módosítás kellene. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Minden bizottsági ülésen a rendeletmódosításokat meg lehet beszélni, mivel a módosításokat 
a pénzügyi bizottságnak is javasolni kell. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én támogatom. Meg kell szavazni az SZMSZ módosítását. Egyrészt könnyebb lenne a mi 
munkánk is, és a bizottságnak amúgy is össze kellett mindig ülni a testületi ülések előtt. 
Ezeken a zárt üléseken olyan nagy dolog nem történik, szinte ugyanazok a kérelmezők. A 
bizottságnak lesz egy kicsivel több munkája.  
 
Vélemény? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Elfogadható teljes mértékben. Nekem az az aggályom, hogy eddig minden hónapban volt 
testületi ülés, ahol elmondtuk a lakosság által felhozott problémákat. Ezek ugye egy évre 
előre megtervezett időpontban voltak. Ezután biztos, hogy ugyanúgy minden hónapban lesz 
testületi ülés, csak éppen rendkívüli ülés lesz.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem biztos. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Na most ugye a rendkívüli ülés úgy szokott menni, hogy előző nap kap az ember egy 
meghívót és nem biztos, hogy el tud jönni. Az is előfordulhat, hogy többször nem tud majd 
eljönni a testületi ülésre, mert a munkájával nehezebb összeegyeztetni. Amikor egy évre előre 
tudjuk, hogy mikor van ülés, azt jobban lehet a munkáltatóval egyeztetni, vagy maga úgy 
próbálja a dolgait rendezni, hogy el tudjon jönni az ülésekre. Más ellen nincs kifogásom. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De így is volt rendkívüli ülés. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
De azért kevesebb, mert minden hónapban találkoztunk. Két hónap az hosszú idő, szerintem 
úgyis lesz közben rendkívüli ülés, ahol nem mindenki tud megjelenni. Ez csak egy vélemény. 
Olyan, mintha nem is lenne. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem olyan, mintha nem is lenne! A tiéd is egy vélemény, De úgy gondolom, hogy ha csak hat 
testületi ülés van előírva, akkor ez nekünk a Jegyző úrral egy könnyebbség. Nagyon nagy 
munka a havi testületi ülés. Ha én nem leszek itt, akkor a jegyző itt tud lenni a bizottsági 
ülésen, vagy pedig fordítva. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 
Ez az SZMSZ-módosítás arról dönt, hogy a bizottság átveszi a segélyek elbírálását? Arról 
nem dönt, hogy hat testületi ülés lesz? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Így van. Az majd a következő évi munkatervben lesz benne. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe szálljon át az átmeneti segélyek 
elbírálása, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja egyhangúlag 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő rendeletet hozta. 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
22/2011. (XI.17.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 18. (1) 
bekezdésében, továbbá a 103/B §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.17.) rendeletének (a 
továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
(1) Az SZMSZ 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„15. § (1) A rendes képviselő-testületi ülések között történt fontosabb eseményekről a 
polgármester az éves munkatervben meghatározott rendes képviselő-testületi üléseken 
tájékoztatja a Képviselő-testületet írásbeli tájékoztatójában.” 

 
(2) Az SZMSZ 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„38. § (4) A bizottság zárt ülésen dönt az átmeneti segély iránti kérelmekben. Zárt 
ülést tartani a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályoknak megfelelően az 
Ötv. 12. § (4) bekezdésében foglalt esetekben kell, illetve lehetséges.” 

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

Pénzügyi Bizottság felsorolás a következő feladattal egészül ki: 
 

„ - Dönt az átmeneti segély iránti kérelmekben kivéve a sürgős szükség esetét.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti. 
 

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                                                 Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 
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Mizser László, képviselő 
Bizottsági ülésen beszélgettünk róla, hogy gondolkozzunk el azon, hogy jövőre lemondunk a 
tiszteletdíjunkról. A költségvetés tervezéséig, februári van idő, gondolkodjunk rajta! Abban 
biztos vagyok, hogy azt mindenki nehezen viselné, ha még valamilyen külön adó bevezetésre 
kerülne. Ha bevezetnénk a kommunális adót, mondjuk ötezer forintjával is, az összesen 6,5 
mFt lenne, amiből kb. 2 mFt folyna be. A lakosságot nem lehet még terhelni. A tiszteletdíj 
meg 7 mFt plusz járulék éves szinten. Mindenki pénzből él, ezt tudom, de majd ha jobban 
megy, akkor vissza is lehet csinálni. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Gyakorlatilag a lekötött betétből 28 mFt-ot kellett felhasználni ahhoz, hogy működjünk, mert 
nem tudtunk volna bért fizetni, nem tudtunk volna semmit fizetni. Az év elején mondtam azt, 
hogy nem akarnám megenni a betétet. Na most úgy néz ki, hogy működésre kell elkölteni, 
mert vagy számlát, vagy bért nem fizetek. Most ott tartunk, hogy azok az önkormányzatok, 
akiknek van egy kis tartalékuk, azoknak muszáj felélni. Akiknek nincs, azok önhikis-ek, pl. 
Zagyvaszántó és Boldog önhikis lett. Nem tudom, olvastátok-e az újságban, hogy leépítések 
vannak, köztisztviselőket küldenek el, az étkezési utalványt megvonták a dolgozóktól és még 
ilyen megszorítások mellett sem tudják a számláikat kifizetni. A jövő évi költségvetésnél 
nagyon oda kell figyelni, hogy mit és miből fogunk betervezni. Azt is kértem tőletek, hogy 
írásban adjatok ötleteket, de senkitől egy tollvonást nem kaptam. Gyakorlatilag úgy érzem, 
hogy ilyen szempontból egyedül vagyok. Senki nem segít nekem semmiben. Kértem, hogy a 
költségvetés összeállításához, ha van ötlet, gyertek, mondjátok el. Nem vagyok zseni, nem 
vagyok varázsló. Egyedül is ki tudom találni, de utána lehet kritikát gyakorolni. De amikor 
elmondunk valamit, gyakorlatilag nincs hozzászólás, sem kérdés. Gyakorlatilag majdnem, 
hogy csak Zoli kérdez, ha kérdez. Azon kívül nincsen kérdés, nincsen javaslat. Ne 
haragudjatok, hogy ezt mondom, de azt érzem, hogy a testület egy kicsit leült. Szeretném, ha 
kicsit aktívabbak lennétek! Veszekedjünk, kiabáljunk egymással, de ne verekedjünk! A régi 
testületi ülésen néha majdnem hajba kaptak, meg kiabáltak egymással és a végén valamilyen 
konszenzusra kerültek. Ez a testület úgy néz ki, hogy mindent nekem kell kitalálni, és nagyon 
egyedül vagyok ilyen szempontból. Szeretném a segítségeteket kérni, mert az, hogy én 
kiküldök egy anyagot, és senkinek semmi kérdése, véleménye, javaslata nincs…, akinek nem 
inge ne vegye magára. 
 
 
Mizser László, képviselő 
Mi a pénzügyi dolgokhoz nem értünk, ahhoz a pénzügy ért. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az rendben van! Nyilván senki nem az anyja hasában tanulta. De akkor viszont kérjétek, hogy 
menjünk végig tételesen! Valamit kéne már tanulni, akinek nem inge ne vegye magára. Valaki 
egy szót sem szól, csak felemeli a kezét. A régi testületben 12 képviselő volt, abból ha öt 
ember ült, a többi akkor is aktív volt. De mi csak heten vagyunk, ha sok a nem aktív tag, az 
nem jó. Tessék engem bántani, tessék engem kritizálni! Abból is tanul az ember, meg abból is 
levonja a következtetéseket. Néha úgy érzem, hogy nem olvassátok el, vagy felületesen 
olvassátok el a kiküldött anyagot.  Ne haragudjatok meg, hogy ezt mondom. Ezt hiányként 
élem meg, és el is keserít. De tiszteletdíjat is kaptok, az embernek a szabadidejéből egy kicsit 
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el lehet venni. Nem akarom senki szabadidejét beosztani, de úgy gondolom, hogy rá kéne 
szánni egy kis időt. Mondjátok el, ha nincs igazam, mondjátok el a véleményeteket! 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én minden anyagot el szoktam olvasni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ez látszik is! 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Amikor azt mondod, hogy veszekedjünk, vitatkozzunk, te azt mondod, hogy 2 perc. Akkor 
inkább hagyom az egészet. Mondok egy másik példát, amikor arról volt szó, hogy az ún. 
fordítót csináljuk meg, kaptunk egy feladatot ketten, Papp képviselő társammal. Lementünk, 
megnéztük, telefonáltunk a saját költségünkön. Kiszámoltam, mikor el akartunk mondani, az 
volt a válasz, hogy most Péter beszél. Senki meg nem kérdezte, hogy az a feladat el lett-e 
végezve, mi lett az eredménye. Ezek után, hogy adjak le bármilyen javaslatot? Minek? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én erre most azt mondom, hogy lehet, hogy én is néha hirtelen vagyok, és én ezért most 
bocsánatot kérek! Én azt mondom, hogy belátom, hogy ha tévedek, vagy valami olyat teszek. 
Lehet, hogy valamikor hirtelen vagyok. Akkor, ha ilyen van, gyere be és beszéljük meg, vagy 
szóljál rám, és le fogom vonni a következtéseket. A két percről csak annyit, hogy te tényleg 
átolvasod az egészet, és ha mindent meghallgatunk, itt ülünk éjfélig. Az országgyűlésnél is 
két percet adnak, csak azért szoktam mondani, hogy ne ragozzuk nyolc percig.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
De ott van ötven ember, az már száz perc, azt be lehet osztani. Azért itt, aki kérdez, az én 
vagyok. Én nem azért kérdezek, hogy téged vagy a Jegyző urat megtámadjam, én azért 
kérdezek, hogy az önkormányzatnak a munkája jobban menjen. Lehet, hogy rosszul kérdezek, 
én most feltenném a kérdést. Mi a probléma? Az, hogy hogyan kérdezem, vagy hogy mit 
kérdezek, vagy hogy ki kérdezi? Amikor a választópolgár kér tőlem valamit, azt csak az 
egyebekben tudom megkérdezni. Én nem szoktam bejárni... 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De azért bejársz! 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Na igen, vannak ezek az apró kis beszólások, és a mimika is számít, ami nem biztos, hogy jót 
tesz az ügynek. Most nem kimondottan rólad van szó.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Jó, értem. Megköszönöm az észrevételt. Erre azt mondom, hogy szedjük össze, rázzuk össze 
magunkat, mert végül is itt nincs pártpolitika. Mi együtt mindannyian Petőfibányáért 
vagyunk! Azt gondolom, ha már idevetett minket együtt a sors, akkor próbáljunk meg együtt 
dolgozni, mert még van három évünk. A három év szűkös év lesz és próbáljunk meg együtt 
gondolkodni. Téged is Zoli arra kérlek, hogy ha olyanok vannak, amit egyebekbe el akarsz 
mondani, akkor gyere be, és beszéljük meg előtte, és meg tudnánk nézni, hogy mi az. Akkor a 
Jegyző úrral fel tudnánk készülni, és többet tudnánk a témáról. Érted, hogy mit mondok? 
Nekem tényleg nem azzal van a problémám, hogy Ambrus Zoli mondja, mondjuk tényleg 
nagyon sokáig tudsz beszélni, mondjuk én is. De akkor meg éjfélig itt ülünk. Azért mondom, 
hogy előtte kellene megbeszélni és akkor frappánsan meg lehetne oldani.  
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Szerintem mindenki mondja el a véleményét arról, amit mondtam! Én is emberből vagyok, én 
is hibázhatok! Néha nekem is felmegy a fejem vize. De én belátom, és bocsánatot tudok kérni 
mindenkitől. Tudok önkritikát is gyakorolni. Én nem pukkadok, nem vádolom meg a másikat. 
Én bocsánatot tudok kérni és belátom, hogy mindenki hibázhat, és minden embernek felmehet 
a feje vize. Én úgy érzem, hogy önkritikát tudok gyakorolni, és úgy gondolom, hogy együtt 
kell dolgoznunk ezért a településért! 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Most tényleg, röviden. Azért volt olyan is, hogy bejöttem előtte és megbeszéltük. Pont a Liga 
témájában. Tehát volt erre is jó példa. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Így van. Volt rá példa, de mindig így kellene. Azt mondom, rázódjatok fel, ne szégyelljétek, 
hogy ha valamit nem tudtok, ez egy speciális szakma. Én is kérdeztem, bizottsági elnök 
létemre. Nem szégyen, ha valaki megkérdez valamit, az a szégyen, ha nem mer kérdezni, 
vagy hogy nem is tudja, mit kérdezzen. Ha valaki bátor és kérdez, akkor előbb-utóbb ragad rá 
tudás. Senki nem úgy született, hogy tudja.  Főleg, ha valaki kint van a versenyszférában. 
Azért ez egy speciális munka. Én is mikor idejöttem, azt sem tudtam, eszik-e vagy isszák a 
közigazgatást. Nem most, hanem még annak idején. Sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy az 
ember teljes mélységében belelásson. De akkor tessék kérdezni! Ha meg kiküldjük az anyagot 
és nem tiszta, akkor pedig gyertek be és kérdezzétek meg, és leülünk, megbeszéljük. 
Szeretném, ha együtt dolgoznánk! Én tényleg úgy érzem, hogy van, aki nem olvassa el az 
anyagot, van, aki csak felületesen. Biztos mindenkinek vannak problémái, otthon, 
munkahelyen. Azért jelöltettétek magatokat, hogy ezt végigcsináljátok, de akkor csináljuk 
becsületesen végig! Egy kicsit szálljunk magunkba! És most szeretném kikérni mindenki 
véleményét külön-külön. 
 
Papp Tamás, képviselő 
Nekem egy kicsit fájó pont az, hogy mikor az elején, amikor indultunk, milyen pozitív 
hozzáállással ment itt minden. Nekem egy év után az a véleményem, hogy az sem jó, hogy 
bejön az ember, mert az úgy néz ki egy másik csoportnak, hogy én azt le akarom zsírozni.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ne haragudj, ezt most nem értem. 
 
Papp Tamás, képviselő 
Ha most bejövök hozzád, és mondok valamit, az úgy néz ki, mintha le akarnám előre zsírozni 
a dolgot. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ne haragudj, én azt sem tudom, hogy mi az, hogy „zsírozni”? 
 
Papp Tamás, képviselő 
Hát az, hogy előre megbeszéljük, hogy az úgy lesz. A másik az, hogy ha az ember elmondja a 
véleményét, azt nem mindig úgy foghatja fel az ember, hogy jobbító szándékkal mondaná el a 
véleményt. A másik az, ha kiküldődik az anyag, nem biztos mindig időben informálódunk 
róla. Arról volt szó az első ülésen, hogy valamilyen formában értesítést kapunk, pl. ha nem 
szólok, akkor Laci nem tudja, hogy ki van küldve az anyag. Nem rovom fel senkinek, de ha 
megbeszélünk valamit, akkor tartsuk be. 
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Mizser László, képviselő 
Az való igaz, hogy azt beszéltük meg, hogy Jegyző úr mindenkinek küld egy sms-t, ha 
kiküldte a testületi anyagot.  
 
Papp Tamás, képviselő 
Nem kívánja senki, hogy most saját zsebre menjen a dolog. Egy csörgetés, akkor tudjuk, hogy 
ki van küldve az anyag.  
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Az elején természetesen kiküldtem az sms-t, mert még újdonság volt. De az SZMSZ-ben 
benne van, hogy mindig, mindenkinek 5 nappal az ülés előtt küldöm ki az anyagot. Mindig 
előtte való héten, csütörtökön szoktam kiküldeni. Meg vannak mindenkinek az ülések 
időpontjai. Ha pedig rendkívüli ülés van, akkor pedig telefonon mindenkit szoktam értesíteni, 
ha pedig nem érjük el telefonon sem, akkor szoktam sms-t küldeni. Vagy Zsuzsinak szólok, 
hogy telefonáljon. 
 
Papp Tamás, képviselő 
Végül is nem ez a lényeg. Ez olyan dolog, ha csinál valamit az ember, ha mond róla 
véleményt, sokszor úgy jön le, hogy nem biztos, hogy jó, hogy mondta. Ha meg nem mondja, 
akkor meg miért nem? Olyan mintha iskolába járnánk, és nem készültem fel. Felkészülhetsz 
hiányosan is, lehet, hogy csak az utolsó mondathoz szólok hozzá. Istenem, nem biztos, hogy 
tudom véleményezni. Tehát én ezt nem tudom elfogadni, hogy jönnek a megrovások. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én ezt most nem megrovásként mondtam. 
 
Papp Tamás, képviselő 
Azt mondtad, hogy aktívabbak legyünk. Ha én most nem szólok hozzá, akkor most én 
egyetértek veled. Nem?  Vagy egyetértek az anyaggal. Ha nem értek egyet az anyaggal, akkor 
úgy is szólok érte. Ha egyetértek vele, most feleslegesen nem fogok szólni.  
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Igazad van abban, hogy az elején akár egyetértetünk, akár nem, hallattuk a hangunkat. Most 
ez már nem így van. Sokszor én is csak átfutok az anyagon, én ezt be is ismerem.  De ami 
fontos, azt átolvasom. Senki nem mondja el a véleményét, egyetértünk, elfogadjuk, jó… 
mehet. Ezért valóban csendesebbek a testületi ülések.  
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Az elején arról volt szó, koncepciót alkotunk négy évre, koncepciót alkotunk egy évre. Ugye 
akkor hozta mindenki az ötleteit. Végül is ott tartunk, hogy amit megbeszéltünk, elgondoltuk, 
most már aprópénzre váltjuk. Ez már nyilván nem okoz akkora aktivitást. Az anyagot 
mindenki elolvassa, a jogszabályi változásokat mindenki átnézi. Gyakorlatilag a keretek 
szabottak. Maximum most már arról vitatkozunk, hogy a Fenyőfa utcáról beszélünk-e vagy 
előveszünk most már más utat is. A lakosság problémáit, azt meg szerintem behozzuk.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én már a Fenyőfa utcát nem fogom említeni. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Most már eldöntöttük, hogy mi felé haladunk, mi az a keret, amin belül mozoghatunk.   
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Mizser László, képviselő 
Most már azt kellene kitalálni, hogy mivel tudna pénzt csinálni az önkormányzat.  Én a 
turisztikában látom a megoldást.  Lehet, hogy ha muszáj lesz, másokat is kellene keresni.  
Ezen mindenki gondolkodjon el. Keressünk befektetőket a sóbarlangra, még ha csak bérelné 
is valaki, akkor is fizetne érte. Mindenkinek ötletelni kellene! 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De keresni is kéne, nem csak ötletelni. Érted mit mondok? Azt, hogy én ennek utánajártam és 
nézd meg! 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
De akinek nincs olyan ismerettségi köre? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Senkinek nincs olyan ismerettségi köre.  
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Szerintem, ha pénzt akarsz, akkor olyan körökben kell mozogni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A mai világban nincs pénze senkinek. 
 
Mizser László, képviselő 
Nem biztos, a turisztika az egyetlen egy olyan ág, ami hozza a belévetett reményeket. Például 
Hévízre leszállópályát építettek. Miért ne lehetne ide is bármit csinálni? Ha Lőrincivel 
összefognánk, ugyanis Lőrincinek van melegvize, és azt mondanánk, hogy csináljunk egy 
strandot.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én most tudom, hogy ez csak ötletbörze, nem is akarok vitatkozni, de tudomásul kell venni, 
hogy nem megépíteni, hanem üzemeltetni nehéz. Például megpályázunk 100 mFt-ot, de a 
pályázatban ki van írva, hogy öt vagy három évig azt üzemeltetni is kell.  Egy strand 
fenntartása 300 mFt évente. Nekünk olyanba kell gondolkozni, amit üzemeltetni is tudunk. Én 
mindig Szigetvárral példálózok, milliárdos beruházás és csődbe ment, mert nem tudta 
üzemeltetni a strandot. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Nem kell messzire menni, itt van a lift. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én direkt nem akartam felhozni, mert nem akarok az előző testületre mutogatni. De hát 
megépíteni egy mozgáskorlátozott liftet abba az iskolába, ahová egy mozgáskorlátozott 
gyermek sem jár? 
Én akkor is beszéltem az iskolaigazgatóval, és azt mondta, hogy majd ha lesz 
mozgáskorlátozott gyermek az iskolában, akkor – mivel ez uniós előírás -  ő az alsó termekbe 
fog járni, és akkor a rámpát megépítik. A rámpa meg tízezer forintba kerül, de mi 
megépítettük a liftet 28 millióért, amit még egyszer sem használtak kivéve a radiátorok 
felszállítását. Azon kívül évente vagy félévente ellenőrizni kell, nem tudom, mennyibe kerül. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Rengetegbe. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 
A legegyszerűbb az lenne, hogy annak a liftnek az ajtaját behegeszteni és annak az ajtónak 
senki a közelébe ne menjen.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De öt évig üzemeltetni kell. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Hát igen, kaptunk 28 mFt-ot és nekünk 2 mFt-ba került, meg öt évig évente egymillióba kerül 
az üzemeltetés. Azért mondom, hogy vigyázni kell, mit akarunk megvalósítani. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Én csak azt szeretném mondani, hogy én sem tudom, kire mondtad, mert én a testületi 
anyagot otthon három napig rágtam.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én nem mondtam senkire, én azt mondtam, hogy úgy érzem. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Úgy érzi az ember, hogy ha szól valamiért, akkor kap. A másik, amit már nagyon sokszor 
elmondtam Jutkának, hogy én azt szeretném, hogy minél többet segítenék, de nem szóltok. 
Délelőtt ugyan nem tudok, de délután szívesen segítenék, de ti sem szóltok. Jönnék és 
csinálnám. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De mit, mire gondolsz?  
 
Nagy Katalin, képviselő 
Mindenre, rendezvényre. Nem tudom, csak csinálná az ember. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De mikor rendezvény volt, akkor szóltunk, jöttél is! 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Igazad van, kérdezni kéne, főleg ebben, amihez az ember valóban nem úgy ért, mint te. Én 
például a táblázatokat ki is nyomtatom magamnak, mert úgy látom át jobban. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Úgy gondolom, hogy ebben a dologban az is benne van, hogy nyugodtak vagyunk, mert 
tudjuk, hogy ti mindent megcsináltok profin.  Lajos a pénzügyi dolgokban van otthon, a 
Jegyző úr a jogi dolgokban, mi tényleg csak az ötleteinkkel, meg az elképzeléseinkkel tudunk 
hozzájárulni. Aztán ha az belefér a keretbe, akkor belefér, ha nem fér bele, akkor nem.   
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Nem vagyunk elég aktívak.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Szerintem kezdjük újra, én is hibáztam. De csak az hibázik, aki dolgozik. Veszekedjünk, 
vitatkozzunk, de szeressük egymást! Fogjunk össze! Én úgy gondolom, hogy heten úgy össze 
tudjuk dugni a fejünket, hogy mérsékeljük azt, hogy a vagyont ne éljük föl, és az 
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intézményeket ki tudjuk szolgálni. Sajnos a megszorítások miatt nagyon nehéz lesz, a 
költségvetésnél is nagyon meg kell húzni a nadrágot. Ki mondta, hogy fájni fog? Biztos fájni 
fog sok embernek, nekünk is. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én arra emlékszem, hogy azt mondták, hogy nem fog fájni. 
 
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 
Én egy mondatot hadd mondjak, nem mint képviselő, de 95%-ban itt szoktam lenni.  Az 
elején láttam, hogy lelkesedés, hév volt a testületben. Már egy jó fél éve nekem is feltűnt, 
hogy mindenki úgy lepukkant.  Nincs meg a lendület, én ennyit látok. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Lehetne itt sok mindenen vergődni, rágódni, Például benne van a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóban, hogy az iskolakerítés nem készült el, mert az időjárás 
nem kedvezett. Egy hónappal ezelőtt eldöntöttük, hogy megvesszük a kerítést, megbeszéltük 
hogy hozassunk egy gépet, mert szárazság van, és nem tudnak ásni. Én azt vártam minden 
reggel, hogy mikor látom a brigádot dolgozni. Semmit nem látok, nem történik semmi. A 
testületi ülésen szóba sem hoztam. Láttam, hogy be van írva, hogy rossz az idő.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Na de miért nem kérdezel rá?  Nekem azt mondta Gyuri, hogy annyira kemény a talaj, hogy a 
gép sem tudja kifúrni, csak kínlódással. Én közgazdász vagyok, nem fúrógépkezelő. Ha 
nekem azt mondja, hogy ki kell fizetni a rengeteg gépórát, mert nem lehet rendesen fúrni… 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nem akarom lebecsülni a Gyuri tudását, de Molnár Tomit kellett volna megkérni, hogy 
csináljon egy próbafúrást, és ha tényleg nem lehet fúrni. mert kemény. akkor elhiszem. Régen 
kézzel fúrtak lyukat lyukfúróval, nem mondták. hogy kemény a talaj. Megvannak erre a 
technikák. Mindent meg lehet csinálni, ha akarom, ha nem akarom. akkor az ellenkezőjét is be 
tudom bizonyítani. A másik, én egy évvel ezelőtt kértem valamit. Novemberben is, talán még 
decemberben is jeleztem, háromszor is mondtam. Akkor nem foglalkoztatok vele. Ugyanúgy 
életveszélyes. Ha majd lesz valami, akkor ott lesz a jegyzőkönyv, hogy jeleztem. Minek 
szóljak, úgy sem úgy lesz, ahogy kérem. Volt májusban a kutyát sétáltatni tilos tábla, most 
már november van. Én még nem látom azt a táblát.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Pedig kint van. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Akkor az előző ülésen nem volt még kint. Kellett neki öt hónap. Akkor nagyobb dolgokban 
minek szóljak? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ilyen is van. De ezzel az erővel ne csináljunk több testületi ülést, ha így álltok hozzá. 
 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
Azt gondolom értem, hogy mire gondol Polgármester asszony. Szerintem arra, hogy ha 
valakinek van ötlete, akkor én is úgy szoktam csinálni, hogy azt az ötletet átgondolom 
hatvanhat felől, minden szempontból, és úgy mondom el, hogy ilyen megoldás is van, és ilyen 
megoldás is van. Az ötletet úgy adom, és úgy is kérem, hogy megoldási javaslatokat is 
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próbálunk mellé tenni. Szerintem ő ezt hiányolja. Ötletelni lehet, de az ötletélés vaktában 
ellőtt szó. A megoldási javaslatot kell hozzátenni, az a segítség. Én abban nem hiszek, hogy 
ha valaki valamihez nagyon ért, akkor azt hagyom, hogy egyedül csinálja. Nagyon sokszor 
tapasztaltam, hogy az, aki valamihez nem ért, akkor lehet, hogy teljesen más szemszögből 
tudja megközelíteni a kérdést. Ha van ötlet, azon kell gondolkozni, hogyan lehet 
megvalósítani. Én ebben hiszek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én is hibáztam, de próbáljuk meg, kezdjük újra. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Ha már azt mondod, hogy beszéljük meg. Akkor a legfontosabb dolog, és elnézést, hogy nem 
előbb kérdeztem meg, senkit nem akarok megtámadni. A beiskolázási segéllyel kapcsolatban 
mondom. Amikor ki lettek osztva az utalványok, akkor derült ki, hogy csak egy helyen 
lehetett beváltani. Többen nekem is szóvá tették, ami a legnagyobb gondom, hogy a testület 
nem tudott róla, pedig volt előtte való szerdán testületi ülés. Nekem akkor Jegyző úr azt 
mondta, hogy a te hatáskörödbe lett utalva. Megmondom őszintén, hogy szerintem ez egy 
nem jó döntés volt. Elmondom, hogy miért. Ugye az emberek bevásárolnak a tanévkezdés 
előtt. Elmondta Jegyző úr, hogy nem lehet tanév előtt ezt odaadni, mert iskolalátogatási 
igazolás kell hozzá. Ebben teljesen igazat adtam neki. Az emberek sajnos már oda jutottak, 
hogy arra számítottak, cipőt, ruhát vesznek a támogatásból. Ez volt a bevett gyakorlat, most 
nem ez lett. Most mindenki vett tollat, vagy valamit, amire lehet, hogy nem is volt szüksége. 
Mindegy, elköltöttük. De legalább kellett volna tájékoztatás, hogy az embereknek el tudjuk 
mondani. Mert volt oka, Enikő is elmondta, hogy mi az, amiért így döntöttél. De legalább, ha 
el tudjuk mondani, még ha nem is értünk vele egyet. De el tudtuk volna mondani, hogy azért 
volt ez a döntés, mert az önkormányzat ilyen helyzetben van. De így nem tudtunk mit 
mondani az embereknek. És tényleg nagyon nagy felháborodást okozott. De ha elmondod, 
hogy ilyen és ilyen költsége van, lehet hogy akkor is ugyanez a döntés születik, csak tudunk 
róla. Ha megbeszéljük és ütköztetjük a véleményeket, és mondjuk azt mondtuk volna, hogy 
jövőre így hirdetjük meg, és ennek függvényében lehet beadni… 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Tényleg, mint derült égből a villámcsapás, úgy értek a visszhangok, amik jöttek. Nekem nincs 
iskoláskorú gyerekem. Most ez nem magyarázkodás, de ahogy Enikő el kezdte magyarázni, 
hogy előbb meg szoktunk rendelni egy keretet, aminek költsége van, és ha nincs annyi 
igénylő, akkor a visszaküldésnek is van költsége, és egy csomó pénzbe kerül. Akkor  eszembe 
jutott, hogy az étkezési utalványt is a CBA-tól vesszük, aminek nincs költsége. Akkor 
eszembe jutott, hogy miért ne lehetne egy helyi vállalkozót megbízni ezzel? Megmondom 
őszintén, hogy álmomban nem jutott volna eszembe, hogy ekkora ellenérzést vált ki a helyi 
vállalkozó személye, mert kimondottan a személy ellen volt kifogás! Én megkaptam a 
magamét ezért. Teljesen magamra vállalom. Nagyon rossz döntés volt, de én jót akartam! Azt 
akartam, hogy a vállalkozót is támogassuk, meg mindenki le tudja vásárolni azt a 3.500 Ft-ot. 
Teljesen igazatok van, Lajos és Ildikó is elmondta a véleményét, higgyétek el, hogy nem 
akartam rosszat. Jót akartam és ilyen ellenkezést váltott ki.  Nem tudtam, hogy ennyire nem 
közkedvelt üzlet, és én megbeszéltem Mártival, hogy készüljön fel rá. Azt is megbeszéltük, 
hogy amennyiben más igény van, akkor hozzon mást is a szülőknek. Jutka is ott volt, amikor 
beszéltünk róla. Azt mondta, hogy rendben van, megoldja, így lett ő kijelölve. Teljes 
szívemből jót akartam, annak is, akinek adtuk, és így a helyi vállalkozónál marad a pénz, és 
az önkormányzatnak is jó. Testületi ülésen fel sem merült bennem, hogy ez probléma.  
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Ambrus Zoltán, képviselő 
Bennem azért nem merült fel, mert évek alatt az volt a bevett szokás. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, csak amikor megtudtam, hogy mennyibe kerül… 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
És teljesen igazatok is van. De ha tudtuk volna, lehet hogy tudtunk volna tompítani a dolgon. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Komolyan mondom, hogy álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen visszhangja lesz.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Akkor még annyit szeretnék mondani, hogy a fakivágást Szabó Krisztián nevezetű 
vállalkozóval kötöttétek. Arról volt szó, hogy Bocskaival kötitek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, csak Bocskainak nincs vállalkozása, de ő vágja a Szabó Krisztiánnal. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Akkor még a téli síkosság mentesítésről.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, tudtam, hogy valamit akartam még mondani. Jegyző úr, behozod az árajánlatot? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Amíg behozza az árajánlatot, addig a következő dolgot mondanám. A polgárőröknek nincs 
üzemanyagra pénzük. Nem tudnak éjszaka járőrözni. Láttok esélyt valamilyen formában a 
támogatásra? 
 
Papp Tamás, képviselő 
Jó lenne rá megoldást találni! 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Gyalog nem szoktak járni? 
 
Nagy Katalin, képviselő 
De igen, csak az a gond, hogy ha szólnak, hogy a Fenyőfa út végére kell menni, és mondjuk a 
Tárna úton vagyunk, akkor nagyon későn érnénk oda. Addigra lehet, hogy késő. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Csak a lekötött betét terhére, de most mondtam el, hogy már 40 milliót költöttünk el.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Egy- két tank benzin az üzemanyagköltség terhére? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem az a baj, előirányzat van, pénz nincs! Akkor most elmondom, hogy hogyan szoktuk adni 
a fizetést. Van 7 mFt bér, úgy hogy a képviselők nincsenek benne. Úgy szoktuk fizetni a bért, 
hogy minden számláról összeszedünk minden fillért, mert max. 3,5 mFt állami támogatást 
kapunk a bérhez, de van, mikor csak 1,8 milliót. Gyakorlatilag a bérhez kölcsön vesszük a 
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lakáscélúból a pénzt, meg mindenhonnan, és utána visszatesszük. Ennyire nincs pénzünk. A 
lekötött betét az le van kötve, és márciusban fog lejárni. Festéket nem veszünk a 
nyomtatókba, az iskolában az igazgatónőnek el van zárva a papír, és hármasával adja ki. 40 
millió adóbevétel hiányzik. Én a saját pénzemből adok 10.000 Ft-ot a Polgárőröknek! 
 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 
Én is felajánlok 5.000 Ft-ot. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Én ingyen könyvelek nekik, az éves szinten 100.000 Ft. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Én meg ötször annyi tagdíjat fizettem be. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Visszatérve a síkosság mentesítésre, ugyan nincsen előirányzat tervezve, viszont a Szabó 
Krisztiánnak van egy olyan kistraktorja, mint Lőrincinek, pontosan nem tudom, az milyen. 
Lényeg az, hogy adott egy árajánlatot.  4.000 Ft + áfa gépi erejű hótolás, plusz homokszórás, 
de a homokot nekünk kéne adni, plusz garázs kellene a traktornak. Mert most Selypen van a 
traktor. Kiszámoltuk, kb. 15 km az utak hossza Petőfibányán. Ő azt írja, hogy 1,5 m-es sávon 
15 km/h-val képes dolgozni. Mivel 15 km az utak hossza, de szerintem ilyen terepviszonyok 
között egy óra alatt nem tud végigmenni. Mivel 1,5 m-es sávon tud dolgozni, egy utat 
háromszor kellene számolni, az már 45 km. Elvileg három óra hossza alatt tudná megcsinálni, 
de szerintem kizárt dolog. 
  
Ruzsom Lajos, képviselő 
Az kizárt dolog. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Mondjuk, hogy ha ő ez alapján kéri az összeget, akkor 12.000 Ft-ért túrhatja az utat. De tíz 
óra alatt sem fogja letúrni, mert nem lehet. Én is csináltam, és tudom, hogy nem lehet, pedig 
sokkal szélesebb volt a tolólap, 8-10 órába is beletelt, és nem biztos, hogy eljutottunk 
mindenhova. Ezt úgy kell számolni, hogy egy hó leesésnél minimum 10 óra, és még nem 
jutott el mindenhova. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Ha csak a járdákat tolná? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én kérdeztem, de ahhoz meg széles. Van szerződésünk a munkaügyi központtal, sikerült 4 
órás munkára öt főre szerződést kötni. Ha fel tudnánk venni az öt embert decembertől 
februárig, akkor meg lehetne oldani velük a járdaseprést, meg a Gazból a homokot tudják 
majd szórni. A homokot már bedepózták a karbantartók. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Annyi javaslatom van, hogy a homokot sóval kellene keverni egy betonkeverővel, és nem 
fagyna meg a tél folyamán. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Annyit mondott még, hogy ő tavaly Rózsaszentmártonnal volt szerződésben, a rózsai 
polgármester most is kötne vele szerződést, mert ő a környéken a legolcsóbb. Semmilyen 
készenléti díjat nem számol fel. Most azt kellene eldönteni, hogy kell-e vagy nem. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Akkor valamit ki kellene kötnünk, hogy mekkora hónál hívjuk. Fel lehetne állítani egy 
fontossági sorrendet, egy útvonaltervet készíteni, Pesten is így van. Vannak az elsőrendű, 
másod és harmadrendű utak. Óvoda, iskola, intézmények. Azt mondom, hogy ha 
tisztességesen meg akarja csinálni, akkor minimum 10 óra. De ha esik 20-30 centi hó, akkor 
lehet, hogy 20 óra is. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Az utak kátyúzását is meg kellene oldani! Jön a tél, Molnár Tomival vegyük már fel a 
kapcsolatot és csináltassuk meg a kátyúkat.  Egész évben nem tüntettük el a kátyúkat.  
Folyamatosan ezért bombáznak az emberek.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Jó, csak eddig arra vártunk, hogy a közútkezelő megcsinálja az ároktakarításért cserébe. De 
nem jöttek. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi van a rókával, mert én is láttam az iskolánál. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Felhívtam a lőrinci vadásztársaság elnökét, azt mondta, hogy most van a fiatal rókáknak a 
fészekelhagyása, ezek nem veszélyesek. Nem szabad megközelíteni, folyamatosan lövik őket. 
Ígérte, hogy jönnek. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Még annyit jeleznék, hogy a közvilágítás nem jó a Dobó utca 3. szám és a Liszt utca 12. szám 
alatt. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Jó, de ez nem testületi ülésre való téma, ezt Kadlót Zsuzsinak kell jelezni, ő szól az ÉMÁSZ-
nak és 15 napon belül megcsinálják. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Az úttal kapcsolatosan megkerestek azzal a kéréssel, hogy a hobbikerteknél buszmegállót 
alakítsanak ki, amikor felújítják az utat. Azt mondták, hogy egy kérvényt kellene írni egy 
hivatalos helyről. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Megírjuk, azon ne múljon! 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A másik egy sokkal nagyobb volumenű kérdés. Ehhez nagyon kevesek vagyunk és ez ügyben 
Polgármester asszonyt kérném, hogy vegye fel a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel. 
Az lenne a kérés, hogy Selypről Petőfibánya felé vezető úton a felújításkor egy lassító kanyart 
tennének az útba. Olyat, mint Gyöngyöspatán van. Így le kell, hogy csökkentse a sebességét 
az autó. Nem tudom, mennyibe kerül, lehet, hogy egy-két millióval többe kerülne az út, de ez 
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nagyon jó lenne Petőfibányának. Ez egy örökség lenne. Nem tudom, hogyan lehet megoldani, 
de a kivitelező biztosan tudja. Ebben lobbizni kellene, próbálj ez ügyben lépni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Jó, rendben. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Ha már az útnál tartunk, a Dózsa György úti lépcsősor betemetésével nem arattunk osztatlan 
sikert. Az emberek a lépcsőt nem használják, a dombon közlekednek. Nem jó döntést 
hoztunk, valamit ki kellene találni. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
A balesetveszély miatt hoztuk a döntést. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Tudom, hogy nincs más megoldás. De rossz hatású döntés volt. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A balesetveszély miatt így oldottuk meg, ha történne egy baleset, így mentesítettük magunkat. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Eltelik egy-két hónap és megszokja, és majd ha meg tudjuk, mi lesz az ovival, ez is 
megoldódik. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Azt szeretném kérni, hogy az önkormányzati újsághoz adjanak anyagot a képviselők is, ha 
van témájuk. Mindig az óvoda és az iskola kapja a feladatot. A legközelebbi Mikulás után fog 
megjelenni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A Rákellenes Ligának volt két nagyobb rendezvénye, én ezekről, ha van rá mód, akkor írnék, 
és fénykép is van. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Akkor még azt is bele lehet tenni, hogy kik születtek, ki haltak meg, és kik házasodtak össze.   
Van-e valakinek még kérdése? Akkor még idén lesz egy testületi ülés, decemberben 
találkozunk. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az 
ülést bezárta. 
      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 
        Polgármester        Jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 
Jegyzőkönyvvezető 


