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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 
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109/2016.(X.26.) 

 

Szilárdhulladék Társulás vagyonkezelési szerződés módosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 26-

án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ruzsom Lajos 

Dr. Csillag Imre 

Nagy Katalin 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 4 fő. Juhász Péter és Székelyné Szécsy Judit jelezte, hogy nem tud részt venni, Tomecz 

Lászlóról nem tudunk semmit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ezzel 

megnyitja az ülést.  

 

I. NAPIREND 

Egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendkívüli ülés első témája a legutóbbi döntésünkkel kapcsolatos. Petőfibánya község 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához kötődő települési főépítészi feladatok 

ellátására vonatkozó árajánlatok megtárgyalását követően a két árajánlat közül a kedvezőbbet 

fogadtuk el, viszont Gergely Péter településmérnök a megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy 

a felkérést vissza kell utasítania, mivel az árajánlata óta vállalt elfoglaltságai nem teszik 

lehetővé, hogy maradéktalanul el tudja látni a főépítészi pozíciójával összefüggő feladatokat. 

Így a döntést vissza kellene vonni. 

 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Emelje fel a kezét, aki arra szavaz, 

hogy vonjuk vissza a 105/2016.(X.26.) képviselő-testületi határozatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 
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106/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 105/2016.(X19.) 

határozatát. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma akkor értelem szerint a Petőfibánya község településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatához kötődő települési főépítészi feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok 

újratárgyalása. A sok megkeresésből többen nem is válaszoltak, végül a két árajánlatból egy 

maradt. Hayde Tibor Ervin a feladatot 35.000 Ft +ÁFA összegben hajlandó vállani. Az urat 

személyesen is megismerhettük, nagyon szimpatikus, meg lehet tekinteni a referenciáit, a 

Makovecz-iskola érződik a munkáin, reméljük, hasznunkra válik az együttműködés. 

 

/A Képviselő-Testület megnézi a főépítész munkáit, az árajánlatot./ 

 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Emelje fel a kezét, aki arra szavaz, 

hogy Hayde Tibor Ervin településmérnök árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

107/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Petőfibánya 

község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához kötődő települési főépítészi 

feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok közül Hayde Tibor Ervin településmérnök 

ajánlatát fogadja el és bízza meg Petőfibánya község települési főépítészi feladatainak 

ellátására 12 hónapra. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között megkötött beruházási hitelszerződés 

módosításának, a vagyonkezelési szerződés módosításának és változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalásának, valamint a 2016. I. félévi előirányzat módosításának elfogadásáról 

szóló előterjesztés. A szöveges előterjesztést és a nagyobb mennyiségű mellékleteket a testület 

megkapta, ha nem sikerült elolvasni, akkor röviden beszéljük át, miről van szó. Átadom a szót 

Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Petőfibánya tagja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásnak. Hatvan Város Önkormányzata 2014-ben elfogadta a KEOP pályázatok 

lebonyolításához szükséges 256.000.000,- Ft összegű önrész, valamint 244.000.000,- Ft 

összegű áfarész finanszírozása céljából készített hitelkeret-szerződést. A beruházást 

megvalósították, a megelőlegezett áfát visszafizették. A Hulladéktársulás és a Kereskedelmi és 

Hitelbank Zrt. között létrejött hitelszerződést 2015-ben 156.000.000 Ft összegre módosították, 

azaz a bank ennyi hitelkeretet biztosított a társulás rendelkezésére. Majd 2016-ban ezt az 

összeget 30.000.000,- Ft-ra, a rendelkezésre tartási időszak végét pedig 2016. június 30. napjára 
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módosították. A ténylegesen fennálló hitel összege így 14.397.000 Ft. Mivel a KEOP 

pályázatban ez az összeg nem került megítélésre a Támogató részéről, ezért a Társulás 

beruházási hitellel pótolja a beruházás önerejének finanszírozását. A 14.397.000,- Ft az 

elkészült beruházás vagyonkezelői díjából kerül visszafizetésre. A másik téma, hogy a pályázat 

keretében megépítésre kerültek a hulladéktárolásra alkalmas ingatlanok a káli és a 

jászfényszarui ingatlanon, ezek a hulladékudvarok átadásra kerültek. Erre tekintettel szükséges 

a korábban megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Emelje fel a kezét, aki elfogadja az 

első határozati javaslatot 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

108/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen 

határozat melléklete szerint elfogadja a Társulás és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-

vel megkötött beruházási hitelszerződés módosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy a társulás 

társulási tanácsának tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében jelen 

határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Emelje fel a kezét, aki elfogadja a második határozati javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

109/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat 

melléklete szerint elfogadja a Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) között a káli 029/26 hrsz-ú ingatlan és a jászfényszarui 

05/147 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában megkötött vagyonkezelési szerződések 

módosított és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy a társulás 

társulási tanácsának tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzatának képviseletében 

a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati 

jogát gyakorolja.  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy harmadik határozati javaslat is. A Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése és a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsülése soron 

következő ülésén dönteni fog a vagyonkezelési szerződés módosításáról és változásokkal 

egységes szerkezetbe foglalásáról. Ezen társulási tanácsülés vonatkozásában fel kell hatalmazni 

a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításának és változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalásának elfogadása tárgyában igennel szavazhasson. 

 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

Emelje fel a kezét, aki elfogadja a harmadik határozati javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

110/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat 

melléklete szerint elfogadja a Társulás 2016. évi előirányzat módosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy a társulás 

társulási tanácsának tagjaként Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében a 

soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 

gyakorolja.  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még annyit elmondanék tájékoztatásul az ASP-vel kapcsolatban, korábban döntöttünk arról, 

hogy a migrálást a jelenlegi szoftvereket biztosító céggel csináltatjuk. Aztán körbeérdeklődtem, 

van olyan település, ahol ők maguk a dolgozók csinálják, de a pénzügyessel is megbeszélve mi 

nem vállalkozunk erre, mert óriási feladatok lesznek rajtunk ezen kívül is, így marad a külső 

feladatellátás a migráció terén. 

 

Nekem több témám nincs. Van-e még valakinek felvetése?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem még lenne egy javaslatom. Mint tudjuk, Polgármester Asszony az év elején lemondott 

a tiszteletdíja jelentős részéről. A lemondásra is tekintettel, illetve a 2016. éves munkájának 

értékeléseként most kellene dönteni az éves jutalmáról, hogy ezt még novemberben lehessen 

számfejteni. Javaslom, hogy a jutalom mértéke a tiszteletdíjának hathavi összege legyen. Ez a 

költségvetést nem érinti, mivel a költségvetésbe már be lett a tervezve. 

 

Van-e kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 
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111/2016.(X.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Juhászné Barkóczy Éva polgármester részére a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a 

alapján jutalmat állapít meg a 2016. évben végzett munkája értékelése 

alapján. A jutalom 2016. évi mértéke a polgármestert megillető tiszteletdíj 

hathavi összege. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a jutalom utalásáról 

gondoskodjon. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nincs megtárgyalni való, akkor köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést bezárom. 

   

  

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

   Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


