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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Külön köszöntöm Szabó Zsolt országgyűlési képviselőt, aki 

jelenlétével megtisztel bennünket. A Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

a napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi munkájáról 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és megköszönöm, hogy a mai délutánjukat 

arra szánták, hogy eljöttek a közmeghallgatásra, hogy tájékozódjanak arról, mi is történt az 

elmúlt egy évben Petőfibányán, illetve, ha kérdésük van, azt tegyék fel, szívesen válaszolunk 

rá. Külön köszöntöm körünkben Szabó Zsolt Urat, Heves megye 3. számú választókörzetének 

országgyűlési képviselőjét. 

 

Az előző évekhez hasonlóan egy kis visszatekintéssel vezetném be a beszámolómat. Hihetetlen 

gyorsan szalad az idő, polgármesterként már a 9. évemet kezdtem októberben. Az elmúlt 8 

évben olyan sok minden történt, hogy ha csak felsorolnám a községben megvalósult 

fejlesztéseket, rendezvényeket, már bőven ki is tölteném a közmeghallgatásra szánt időt. Ezért 

csak érintőlegesen elmondom, hogy az előző, 2010-2014 évi ciklusban összesen 250 millió Ft 

összegben gyarapítottuk önkormányzatunk vagyonát, vagyis ilyen nagyságrendben 

beruháztunk és felújítottunk. Ebből 117,5 millió Ft pályázati pénz, 20,4 millió Ft 

hitelkonszolidáció volt, 112 millió Ft-ot pedig a saját tartalékunkból használtunk fel. 

2014. október 9-től kezdődött a második ciklus, ami első esetben 5 évre szól. Megváltozott a 

képviselők összetétele, új Képviselő-testület állt fel, nagyobb részben a régi tagokkal, illetve 

beléptek új választott képviselők is. Az új Képviselő-testület 2014. október 27-én felesküdött 

arra, hogy községünket a lehetőségeinkhez képest legjobb tudásunk szerint fejlesszük, 

intézményeit üzemeltessük, állampolgárainknak élhető települést tartsunk fenn, hogy az 

életüket komfortossá tegyük. 

2015. február 11-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta a 2014-2019. évi ciklusprogramját, 

amely tartalmazza azokat a célokat, amelyek megoldásra várnak a településen. Ez a program 

nagyon sok mindent felsorol, nevezhetjük egy kívánságlistának is, mert ki ne kívánná, hogy 

Petőfibánya olyan település legyen, ahol szívesen élnek az emberek. Nyilván az idő haladtával 

a kitűzött fejlesztési célok közül azokat tudtuk és tudjuk majd megvalósítani, amelyekre tudunk 

anyagi forrást teremteni. 

Polgármesterségem alatt minden év egy nagy kihívással kezdődött, mert annyi változás történt 

az önkormányzat életében, hogy nem lehetett rutinszerűen kezdeni az évet, végezni a 

munkánkat. 

2013. január l-jével megalakultak a járások, feladatátadás, munkatársaktól kellett megválni, és 

kisebb létszámmal kellett dolgozni. Teljesen új alapokra helyezték az önkormányzatok 

finanszírozását, mely nagy kihívást jelentett mind az e területen dolgozók, mind a Képviselő-

testület számára. Nagyságrendileg nem kaptunk kevesebb állami támogatást, csak új 

konstrukcióban kellett megalkotni a 2013. évi költségvetést a település számára. Behatárolták 

az önkormányzat létszámkeretét, emiatt sajnos elbocsájtásra is sor került. 

 



3 

 

És most nézzük, hogy mi történt a jelenlegi ciklus első három évében dióhéjban. 

 

2015-ben 316 millió Ft volt az éves költségvetés fő összege. Ezen felül EU-s pályázatokból 

Petőfibánya 151.280 eFt-ot nyert el. Emlékezzenek csak, az előző ciklusban összesen a négy 

év alatt 117,5 millió Ft pályázati pénzt nyertünk. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. 

Mindkét óvoda épületében kicseréltettük a nyílászárókat, és külső hőszigetelést kaptak az 

épületek. Saját erőből a felső óvoda tetőcseréjét végeztük el 8.343 eFt összegben, és mindkét 

óvodát felszereltünk térfigyelő kamerával, melynek összege 330 ezer Ft volt. Az óvodákon 

kívül a Művelődési Ház is hőszigetelő burkolatot kapott, valamint a buszmegálló és a 

strandépületen is nyílászárókat cseréltek, valamint hőszigeteléssel látták el az épületeket. 

El kell mondanom, hogy ezekhez a beruházásokhoz az önkormányzatnak nem kellett önerőt 

hozzátennie. Itt köszönném meg Szabó Zsolt képviselő úr támogató hozzáállását, hogy ezeket 

a beruházásokat meg tudtuk valósítani. Nélküle ez nem ment volna. Ebben az évben még egy 

nagyon régi vágyunk teljesült, a Temető út újjászületése valósult meg 40 millió Ft-ból. 

A közvilágítást is korszerűsítettük a településen, 342 db közvilágítási lámpát LED lámpákra 

cseréltettünk, melynek értéke 25 millió Ft volt. Fentieket összeadva 2015. évben 227.167 eFt 

összegű beruházást és felújítást realizálunk, amire igen büszkék lehetünk.  

 

A 2016. évben 452 millió Ft-ból gazdálkodtunk. A működési kiadásokon túl 35 millió Ft-ot 

fordítottunk támogatásokra, segélyekre. Beruházásokra 28 millió Ft-ot költöttünk, ebben az 

évben vásároltuk meg a fürdő épületét, elkészültek az Iskola úton az ovi és az iskola melletti 

parkolók, a Vízmű épületének tetőszigetelését végeztük el, hótoló traktort vettünk. A 2016. 

évben nem voltak pályázati támogatással megvalósult beruházások, hiszen ekkor dolgoztunk 

az új pályázatokon, ami a két óvoda épületének belső felújítását célozta meg. 

 

A 2017. év szintén óriási változást hozott, amit Önök – természeténél fogva – nem igen 

érzékelhettek. Teljesen új alapokra helyezték az önkormányzatok adó-, gazdálkodási és 

pénzügyi rendszerét, minden megváltozott, az itt dolgozó kollégáknak igen nagy kihívásnak 

kellett megfelelniük. Január 1-től az önkormányzatoknál az adó és gazdálkodási rendszerekkel 

át kellett állni egy un. ASP szakrendszerre, amit egyszerűen úgy fogalmazhatok meg, hogy 

minden önkormányzat országosan egységes adónyilvántartást, gazdálkodást, könyvelést, 

iratkezelést és kataszteri nyilvántartást kell, hogy vezessen. Nagy kihívás az ország számára is, 

mert közel 3.200 önkormányzat adatait kell egy rendszerbe foglalni. Nem kis feladat, és 

számtalan hibalehetőséget rejt magában. Ez egy óriási változás volt az eddigiekhez képest, 

nagyon sok oktatáson kellett részt venni az itt dolgozóknak, és ez még folytatódott, mert az 

iktatást és a kataszteri nyilvántartásokat 2018. évben kezdtük az új rendszerben nyilvántartani. 

Emellett viszont a napi munkát el kell végezni legjobb tudásuk szerint. Pályáztunk és 6 millió 

Ft-ot nyertünk erre az átállásra, amiből 3,3 millió Ft volt az új gépek és eszközök beszerzése. 

 

Tavaly 527 millió Ft volt a költségvetésünk fő összege. Beruházásokra és felújításokra 32 millió 

Ft-ot költöttünk. Ebből sor került az óvodai pályázat előkészítésére, útépítésre (temető belső 

útja, Hatvani utca), a rendezési terv felülvizsgálatára, települési arculati kézikönyv 

elkészíttetésére, szolgálati lakás vásárlására és felújítására, fogászati kezelőegység vásárlására, 

a könyvtár felújítására, további informatikai eszközök vásárlására. 2017. május 4-én értesültünk 

arról, hogy a TOP pályázat keretében beadott támogatási kérelmünk az Óvodai felújításokra 

pozitív elbírálás alá került, és 72.603.749 Ft-ot nyertünk. 

 

Az idei költségvetés tervezése az előző évekhez hasonlóan került kivitelezésre, a Pénzügyi 

Bizottság tételesen átbeszélte a tervezetet, és a Képviselő-testület elé terjesztette. Ennek alapján 

az éves költségvetési főszámunk év elején 522.286 eFt volt, ami az I. félév végére 544.788 eFt-
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ra módosult. Emlékeztetőül elmondom, de aki jár rendszeresen közmeghallgatásra, az már 

szerintem tudja, hogy 3 nagy bevételi forrása van önkormányzatunknak. Egyrészt működési és 

felhalmozási támogatások, ezek államháztartáson belülről kapott bevételek, amiket havonta 

rendszeresen, illetve utólagos igénylés szerint kapjuk meg, ezek az un. állami támogatások. A 

másik csoportba tartoznak a közhatalmi bevételek, ezek tulajdonképpen az adóbevételeket 

jelentik. A harmadik csoportba pedig a működési bevételek tartoznak (étkezési térítési díjak, 

bérleti díjak, közterülethasználat, kamatbevételek, áfa, stb.) A működési támogatások a 

tervezett felett (53,5 %) teljesültek. Ezeket a támogatásokat havonta kapjuk meg közel egyenlő 

részletekben. Felhalmozási támogatást az idén, illetve tavaly decemberében járdaépítésre 

kaptunk, 14.922 eFt-ot. Éppen a héten fejezik be a járdaépítéseket, a Bánya úton, az Iskola úton 

és a Szabadság úton. A közhatalmi, vagyis az adó bevételeinket 30 millió Ft-ra terveztük, ami 

viszont szeptember 30-ig 41,5 millió Ft-ra teljesült, vagyis közel 140 %-os a teljesítés. Ez nem 

azt jelenti, hogy alul terveztünk, mert a költségvetés tervezésénél mindig csak az adott évre 

kivetendő adóval számolunk. Itt az történt, hogy az előző évek adóhátralékaiból mintegy 12,8 

millió Ft folyt be. Ez köszönhető a jegyző úr és az adós kolléganő adóhátralék behajtásban 

végzett munkájának. Ebből az iparűzési adó mintegy 30 millió Ft, gépjárműadó (40 %) 5 millió 

Ft, építményadó 6 millió Ft. Emellé jön még a talajterhelési díj és a bírság, ami 700 e Ft-ot tesz 

ki. Sajnos vannak olyan vállalkozások, akik már évek óta nem hajlandók fizetni, ezeket 

felszólítjuk, inkasszáljuk, és a legvégső esetben végelszámolás következik. A talajterhelési díjat 

a 2012. évtől felemelték tízszeresére (1.800 Ft/m3), ami miatt sokan rákötöttek a 

szennyvízhálózatra, akik még eddig nem voltak rajta, emiatt ez az adóbevételünk lecsökkent.  

Itt mondanám el, hogy az önkormányzatok teljesítő képességét az iparűzési adóerő-képességgel 

mérik, ami Petőfibánya estében még mindig a legalacsonyabb kategóriába tartozik. Ez nem jó, 

de néha ennek is vannak előnyei, például van olyan pályázat, ahol az önerőt ehhez mérten 

szabják meg. De inkább lenne 100 millió Ft adóbevételünk, és nagyobb önerő, nem fájna a 

fejünk. Új vállalkozások nemigen jönnek Petőfibányára, ha igen, akkor pedig meg kell nekik 

küzdeniük a munkaerőfelvétellel, mert mára ott tartunk, hogy nincs olyan munkaerő kínálat, 

hogy érdemes befektetni komolyabb cégeknek. Ennek egyik oka, hogy Hatvan és környéke 

elszívta a dolgozni képes embereket, aminek örülhetünk, vagyis nincs – idézőjelbe téve –

munkanélküliség, a családoknak biztos megélhetési lehetőségei vannak. Viszont az 

Önkormányzat szempontjából nem örömteli, hogy az iparűzési adót fizetendő vállalkozások 

munkaerőhiányban tevékenységüket csak kis mértékkel tudják növelni. 

A működési támogatások csoportjába mintegy 45 millió Ft-ot terveztünk be, ez időarányosan 

teljesül, tudják, ezek az étkezési térítési díjak, a házi segítségnyújtás díjai, az áfa bevételek. stb. 

68 millió Ft kintlévőségünk van jelenleg, ami az előző évihez képest 15 millió Ft-tal kevesebb. 

Sajnos kintlévőségeink nagy része már a behajthatatlan kategóriába tartozik, és le kell írnunk a 

könyveinkből. Akiktől viszont be tudjuk hajtani, azokat folyamatosan zaklatjuk, felszólítjuk, a 

végrehajtást is alkalmazzuk a nagy tartozóknál. Csakhogy a felszámolási és végelszámolási 

folyamatok esetleg éveket vesznek igénybe, és amennyiben van az adósnak bank vagy NAV 

felé tartozása, akkor először azoknak jut a felszámolás eredményéből, az önkormányzat az 

utolsó helyen áll, és már neki nem nagyon tud fizetni a felszámoló. Sajnos a jelenlegi 

kintlévőségek nagy részének sorsa szintén ez lesz, vagyis nem gyarapítja önkormányzatunk 

kasszáját. 

Petőfibányán a lakosság nem fizet adót, ami igen nagy szó a mai világban, hiszen az 

önkormányzatokat arra ösztönzik, hogy vessenek ki a lakosságra is adót, hogy az állampolgárok 

érezzék felelősségüket szűkebb hazájukért, és járuljanak hozzá településük fejlődéséhez. 

Kiadásaink közül a költségvetésben beruházásra, felújításra 103 millió Ft-ot, támogatásokra 20 

millió Ft-ot, személyi és dologi kiadásokra 220 millió Ft-ot, segélyekre (települési 

támogatás)17 millió Ft-ot terveztünk be az idén. 
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Ebben az évben örvendetes módon újra beszámolhatok nagy beruházásokról a több kicsi 

mellett. Egy éve beszámoltam arról, hogy TOP pályázaton nyertünk az óvoda felújítására 

72.603 eFt-ot, amiből ebben az évben megvalósult a két óvoda épületében a vizesblokkok 

cseréje, a fűtéskorszerűsítés, padlóburkolatok cseréje, a felső oviban parkettázás, és minkét 

óvoda udvarát igen gazdag játékparkkal szereltük fel. A támogatáson kívül az Önkormányzat 

is mintegy 3,5 millió Ft összegű felújítást végzett az óvodákon. Nagy munka volt, de megérte. 

Szintén tavaly mondtam el, hogy mini bölcsőde kialakítására pályázunk. Akkor még nem 

tudtam, hogy nyerni is fogunk, de így lett. 9.876 eFt-ot nyertünk, hozzátettünk 540 eFt önerőt, 

és büszkén mondom, hogy szeptember 1-től már 7 kisgyermek élvezheti ennek a beruházásnak 

az örömeit. Nagyon jó volt az időzítés, mert az óvodai felújítással egy időben tudtuk a bölcsődét 

is kialakítani, így nem kellett kétszer feldúlni az alsó ovit. Még mindig az előző évi 

közmeghallgatásra térek vissza, ahol beszámoltam arról, hogy járdafelújításra pályázunk 

17.555 eFt összegben, ez akkor volt elbírálás alatt. És nyertünk. Óriási volt az öröm, és ha 

manapság a településen járnak, akkor láthatják ennek a pályázatnak a kivitelezését, mert a héten 

fejeződik be ez a munka is. Ebből az összegből a Bánya utcai, az Iskola utcai és a Szabadság 

utcai járda, valamint az óvoda melletti játszótér járdája újult meg – remélem mindenki örömére. 

A Bánya utca végén személygépkocsik részére tudtunk új parkolókat építeni. A kátyúzás, 

fekvőrendőr 4,754 eFt-ba került. Ezeken felül önerőből vettünk 730 eFt-ért egy keverőpultot a 

rendezvények lebonyolításához. Itt megköszönném Molnár Józsefnek, „Molesz”-nak, hogy 

ingyen és bérmentve hangosítja az összes rendezvényünket. 

A Polgármesteri Hivatal irodáiba klímaberendezéseket szereltettünk fel, 1.265 eFt-ért, az oviba 

fénymásoló gépet vettünk 229 eFt-ért, a háziorvosi rendelőben kazánt cseréltettünk 180 eFt-ért. 

A beruházásoknál maradva szintén egy éve, hogy Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr 

ígéretét tolmácsoltam a 2402. jelű út Selyp és Petőfibánya közötti szakaszának felújításáról. 

Talán nem kell megerősítenem, hogy az ígéretét képviselő úr betartotta, és ma már egy nagyon 

jó minőségű közúton tudunk kikocsikázni a településről a 21-es jelű főútra, és Gyöngyös felé 

is öröm autózni. Azt gondolom, hogy az autósok komfortérzete több száz százalékkal javult 

ezen beruházások következtében. 

 

Támogatásokkal folytatom. 400 eFt-ot elkülönítettünk arra a célra, hogy más sportegyesületek 

és civil szervezetek is pályázhassanak támogatásra. A Lőrinci Asztalitenisz Club petőfibányai 

asztalitenisz csapatának 120.000 Ft-ot, a Petőfi Sándor Lövészklubnak 115.000 Ft-ot, a 

Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület részére 50.000 Ft-ot, a Petőfibányai Bányász 

Sportkörnek 115.000 Ft-ot adtunk. 

Szociálpolitikai ellátások (segélyek): 2015. évtől ezek a támogatási formák teljesen új 

köntösben jelentek meg. Régebben címzetten, nevesítve kapták az önkormányzatok, hogy mire 

mennyit költhetnek. Részben azok a támogatási formák megszűntek, és újak jöttek a helyükre. 

Most települési támogatás címén kapjuk ezekre a feladatokra az állami támogatást, ami az 

iparűzési adóerő-képességünktől függ. Mivel az adóbevételeink ugyan növekednek, de még így 

is a béka hasa alatt vannak, ezért igen szép összegeket kapunk évente. A Képviselő-testület 

döntésétől függ, hogy mire és mennyit ad ebből a pénzből állampolgárainak. A lényeg, hogy 

ezt el kell költeni, mert ha nem, visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak.  

A februári Képviselő-testületi ülésen a testület a szociális rendeletében 25.000 Ft 

gyermekszületési támogatást, 20.000 Ft temetési segélyt, 6.000 Ft időskori támogatást nyújt,  

az 1-3 éves gyermekek részére 15.000 Ft támogatást, és az óvodások, iskolások általános és 

középiskolások, valamint felsőfokú tanulmányaikat folytató diákoknak 15.000 Ft tanévkezdési 

támogatást határozott el. A lakásfenntartási támogatás esetében a rászorultsági küszöböt feljebb 

emeltük, hogy többen részesülhessenek a támogatásból. 

Ezeken kívül még további segélyeket is adunk.  
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Egy évben közel 1.400 fő kap valamilyen támogatást önkormányzatunktól, ez a lakosság 50 %-

a. Gyakorlatilag a település lakosságából csak azok nem kapnak semmiféle támogatást, akik 

dolgoznak és nincs gyermekük, illetve azok is kaphatnak, ha rendkívüli élethelyzetük adódik, 

és kérik. 

Sajnos, vagy inkább örülni kell annak, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik 

közfoglalkoztatás keretében dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy sokan munkát találtak, igaz lehet, 

hogy feketén. Viszont vannak olyanok is, aki nem akarnak sem így, sem úgy dolgozni, pedig 

törvény szabályozza, hogy minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásban lévő embernek 

egy éven belül legalább 30 munkanapot kell igazolni ahhoz, hogy FHT-ban részesülhessen. A 

közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól I-III. n.évben 5.924 eFt-ot kaptunk, ezen 

túlmenően önerőként 1.045 eFt-ot költöttünk a bérekre és járulékokra, valamint dologi 

kiadásokra (munkakesztyű, láthatósági mellény, ásó, gereblye, seprű, stb.) Itt ragadnám meg az 

alkalmat arra, hogy megköszönjem a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, hogy becsülettel helyt 

állnak. Nagyra becsülöm a munkájukat. Nélkülük nem lenne lenyírva a fű, nem lenne 

kitakarítva az árok, az alagút, nem lenne összeszedve a szemét, és még sorolhatnám a 

rendezvények utáni állapotokat, a játszótéri magozást, síkosságmentesítést, stb. El kellene 

gondolkodni egyeseknek, amikor szétszórják a papírzsebkendőt, eldobják a csikket, és még ha 

rájuk szólnak meg is vannak sértődve, hogy ezt valakinek el kell takarítani, hogy ne járjunk 

térdig szemétben. Kíváncsi vagyok, hogy azok az emberek, akik nem törődnek az utcák, terek 

tisztaságával, otthon milyen körülményeket teremtenek maguknak, és mire nevelik a 

gyermekeiket. Jelenleg 6 fő közfoglalkoztatott munkatársunk van, akik 2018. február 28-ig 

munkaviszonyban állnak az önkormányzattal. Azt, hogy a közfoglalkoztatás ilyen jól működik 

önkormányzatunknál, annak köszönhető, hogy nagyon jól tudunk együttműködni a járási 

hivatallal. Köszönet a Hatvani Munkaügyi Kirendeltség dolgozóinak. 

Fentieken kívül közérdekű munkára ítélteket is foglalkoztattuk. Ők azok, akik törvénybe ütköző 

cselekményt követtek el, és büntetésüket közérdekű munkával teljesítik. 

 

Pályázatok: 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnevezésű pályázatot nyújtottunk be bruttó 

730 eFt összegben keverőpultra - nem nyert. 

Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló pályázati kiírás 

alapján pályázatot nyújtottunk be az Iskola utca 1. szám alatti általános iskola előtti ingatlanra 

1 db D típusú, azaz 150 m2-es Sportpark létesítésére, erre még döntés nem született. 

VP6-7.2.l-7.4.1.3-17 kódszámú „... közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra a 

konyha fejlesztésére, a konyhai gépek, berendezések beszerzésére, napelemes rendszer 

telepítésére pályázatot nyújtottunk be még a 2017. évben bruttó 20.692.110 Ft összegben, az 

önerő bruttó 5.173.028 Ft. Képzeljék el, hogy nyertünk ezen a pályázaton. Ebben az évben 

viszont BM-es pályázaton 40 millió Ft összegű pályázatot nyújtottunk be, ami szintén nyert. 

Még ilyen nem volt az életünkben, hogy ugyanarra a fejlesztésre kétszer nyerünk. A jegyző 

úrral százszor néztük meg, hogy valóban igaz-e. Választanunk kellett, hogy melyiket valósítjuk 

meg, nyilván a 40 millió Ft-osat. Én ennek nagyon örülök, mert a konyhánk olyan állapotban 

van, hogy már-már a bezárás veszélyeztette. Ezzel a felújítással a 21. századnak megfelelő 

közétkeztetést tudunk biztosítani. 

Vidékfejlesztési pályázatokon dolgozunk jelenleg a PKTK-val, Molnár József Elnök úrral és a 

Petőfibányáért Egyesülettel, Juhász Péter Elnök Úrral együtt. 2019-ben jubileumot ünneplünk. 

Községünk 70 éves lesz, a Lőrincitől való leválás önállóságunk évfordulója 30 éves, illetve 65 

éves a Művelődési Ház. Ezeknek az eseményeknek a finanszírozására pályázunk mintegy 

16millió Ft összegben. Reméljük, hogy pozitív lesz az elbírálás, és jövőre a község együtt 

ünnepelhet. 
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2019. évtől a házi segítségnyújtás intézményét önkormányzatunk átadja a Lőrinci Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulásnak. Új Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot fogadtunk el, amely szükséges a pályázatokhoz. Törvény kötelezte az 

önkormányzatokat a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 

elkészítésére, melyre 1 millió forintot biztosított a Kormány. A Hatvani utca végében lévő 

buszok miatt kijárt szakaszt kijavíttattuk, de sajnos még mindig nagy a buszforgalom. Nyári 

diákmunka keretében 2 fő középiskolást és 1 fő egyetemistát foglalkoztattunk 1-1 hónapig. A 

PKTK Kuratóriumában több változás is történt, Varju Gábor helyett Molnár József lett az elnök, 

új tagok és FB tagok is lettek. Az új településrendezési rendeletünk felhatalmazása alapján az 

Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban meghatározott 

településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokra, telkekre, egyéb területekre. 

48 ingatlanra jegyeztettünk be elővásárlási jogot. Ennek értelme, haszna majd a jövőben, 10-20 

év múlva derül ki. 

A garázsok nagy része alatt a földterület az önkormányzat tulajdonában van. A Képviselő-

testület újra lehetőséget biztosít ezek megvásárlására. Az önkormányzati terület nem 

elbirtokolható, így adásvétel hiányában a föld soha nem lesz a felülépítmény (garázs) 

tulajdonosáé, azt a Földhivatal nem jegyzi be a garázstulajdonos javára. 2001-ben az 

Önkormányzat elkezdte rendezni ezt az ellentmondást, s néhányan meg is vásárolták a földet, 

többen viszont nem voltak hajlandók néhány ezer forintot áldozni, hogy hivatalossá tegyék a 

birtokukban lévő garázsok tulajdonjogát, vásárlási szándékukat nem jelezték. Ez azért okoz 

problémát, mert így az adásvétel nem jogszerű, a garázst nem lehet legálisan eladni, örökölni, 

stb., s a valóságban, papíron ezek a garázsok az Önkormányzat tulajdonában vannak. A 

Képviselő-testület 2017-ben megtárgyalta ezt az ellentmondást, s úgy döntött, hogy továbbra is 

lehetővé teszi a garázs alatti ingatlan megvásárlását, s a település területén lévő garázsok alatt 

lévő még önkormányzati tulajdonban álló területek vételárát egységesen 2.000 Ft/m2 árban 

köteles megvásárolni a földet. Megtörténtek az első tulajdonátruházások, a többi pedig 

folyamatban van. 

Kóbor kutyák, a kóbor ebek összefogatása folyamatos, megállapodás alapján a Lőrinci 

Kutyahűség Alapítvány fogja be őket. Többször tartottunk nőgyógyászati szűrést a Védőnői 

Szolgálatban. Kérek mindenkit a szabályos parkolásra, a szűk utcákban a közlekedőket, a 

hulladékszállító autókat ne akadályozzuk, illetve a közlekedési táblák figyelmeztetéseit vegyük 

komolyan! 

Hosszú évek óta először munkaerőhiány jelentkezett a településen, több cég is jelezte, hogy 

munkaerőt keres, a fatelepre kb. 20 ember kellene, az Ytab-hoz 15 főt keresnek, ahogyan mi is 

3 óvónővel vagyunk kevesebben. A közfoglalkoztatásba is alig lehet már néhány embert 

bevonni, a fűnyírás is egyre nehezebben oldható meg. 

Havonta adtam ki a Polgármesteri Hírlevelet, illetve negyedévente a Mi újság Petőfibányán? 

című kiadványt, melyekben igyekeztem minden lakost tájékoztatni. Folyamatosak voltak a 

településen a véradások. Idén is rendszeresen járt busz a temetőbe havonta egy alkalommal az 

R-BUSZ Kft. felajánlásának köszönhetően ingyenesen. 

Lomtalanítottunk és elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk, az állatorvos eboltást tartott. Új 

KMB-sünk van, Végh Szabolcs helyett Kovács Árpád. Mivel körünkben van, be is mutatom. 

Továbbra is havonta 2 alkalommal lehet csak avart égetni, nyáron egyáltalán nem, de aki teheti, 

az inkább komposztáljon, hogy ne terheljük környezetünket. 

A Nyugdíjas szakszervezetnek helyi alapszervezetével nagyon jó az együttműködésünk. Zajlik 

a klubélet, igaz, a nyugdíjas klub megszűnt, de a fonalklub továbbra is működik, a 

kézimunkázást szerető emberek keddenként összejönnek egy kis tapasztalatcserére. 

A rendezvények szervezésében igen nagy segítséget jelent az önkormányzatnak a PKTK, a 

nagyobb rendezvényeken túl komolyzenei koncerteket, író-olvasó találkozókat, kiállításokat 

szervez. Már biztosan unalmas, de csak el kell mondanom, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy a 
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lakosság olyan érdektelen, hogy alig van látogatója e rendezvényeknek, pedig azt hiszem 

mindenkinek felüdülés lenne, hogy a hétköznapok monotonságából kilépve átadja magát egy 

kis kultúrának, kikapcsolódásnak. Ettől függetlenül az itt dolgozók teljes szeretetükkel mégis 

szervezkednek, készülnek a rendezvényekre, amit nagyon megköszönök nekik.  

Jön a tél, felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy kötelessége a lakása, háza, üzlete előtt 

takarítani a téli csapadékot! Törvény, illetve önkormányzati rendelet szabályozza az útig való 

takarítást. 

Az idén is jön a Mikulás az iskolásoknak és ovisoknak, remélem, hogy már nagyon várják a 

gyerekek. Mikulás-csomagot adunk a gyermekeknek (az iskolásoknak is - sajnos csak mi!) 

Látom, már fáradtak, én is, de még folytathatnám az információáradatot, de hát nem akarom 

fárasztani Önöket. Ha valami kimaradt, kérem, bocsássák meg, és kérdezzenek rá, illetve akik 

tehetik, látogassák honlapunkat, ha érdekli Önöket a munkánk. Sok információt kaphatnak első 

kézből. Tájékoztatóm végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden képviselőnek, 

intézményben dolgozónak, a karbantartó brigádnak és a közfoglalkoztatott embereknek is azért, 

hogy településünk életéhez becsülettel hozzátették a maguk munkáját. Megköszönöm a PKTK 

kuratóriumának, az elnöknek és a titkárnak, a Sportkör elnökének, a Polgárőrségnek, a Baptista 

Gyülekezetnek, a Civil szervezeteknek is a munkáját, mert nagyon sokat segítettek nekünk. 

Továbbá minden állampolgárnak köszönetet mondok, akik észrevételeikkel, segítő szándékkal 

kerestek meg azért, hogy előbbre vigyék a község életét. A beszámolóm végére érve köszönöm 

a türelmüket, hogy végig hallgattak, kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket mondják el. Ha 

tudunk, most válaszolunk, amennyiben nem tudjuk most megválaszolni, akkor a választ írásban 

kapja meg a kérdező. 

Látom, megérkezett Pásztor Sándor, a Polgárőrség vezetője, kérlek mondd el, hogy milyen 

kitüntetésekben részesültetek, mert ez is nagyon fontos. 

 

Pásztor Sándor, helyi lakos 

Az év legjobb Polgárőr Egyesületi díját idén mi nyertük el, illetve tavalyi évhez kapcsolódik a 

megyei önkormányzati kitüntetés, illetve bronz és ezüst fokozatú érdemrendek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük szépen a munkátokat. Minden községben és településen ilyen jónak kellene lennie 

a polgárőrségnek.  

Tehát várjuk a kérdéseket. Egy észrevétel írásban érkezett, miszerint van-e arra lehetőség, hogy 

mosható pelenkák vásárlását támogassuk. Úgy látom, hogy a hölgy kiment, de én reagálnék 

erre a felvetésre, de elmondom majd neki is. Minden újszülöttnek 25.000 Ft támogatást adunk, 

de ezen túl is több éve már 15.000 Ft-ot kap minden gyermek Petőfibányán. Nem kötjük ki, 

hogy ezt az összeget a szülők mire költsék. Ma Magyarországon három vagy négy település ad 

mosható pelenkára támogatást, de azt is meg kellene nézni, hogy hány településen ilyen magas 

még az újszülöttek, gyermekek támogatása. Én úgy gondolom, hogy ezzel válaszoltam a 

hölgynek. Kimondottan csak mosható pelenkára nem tudunk támogatást adni. További kérdés? 

 

Kiss László, helyi lakos 

Jó estét kívánok, az Apci úton lakom. Több dolgot is szeretnék mondani. Elsőként azt, hogy a 

Hírlevélben példaként felmerült a Fazekas Mihály utcai árok, hogy minden ároknak olyannak 

kéne lennie. Az az árok 1966-ban már kész volt. Az Apci úton meg több helyen egyáltalán nincs 

árok, ha csak a tulajdonos meg nem csinálta. Azt mondták a Hírlevélben, hogy azért nem 

csinálják meg az Apci utat, mert gyenge az alja. Amióta az Apci úton letették a 

fekvőrendőröket, már mezőgazdasági gépek járnak, 10 tonnás gépet láttam már. Mi erre a 

válasz? Az, hogy azért fizetnek. Kérdezem én, hogy ha fizetnek érte, akkor jó lesz annak az 

útnak az alja? Közel három hónapja csinálták a fekvőrendőröket. Többször jeleztem a jegyző 
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úrnak, hogy benyomták az árkomat, megsértették a kocsi feljárómat, az volt a válasz, hogy majd 

ha végeznek, rendbe teszik. Már végeztek, levonultak, azóta a jegyző urat nem érem el. A 

markológép elvitte, amit géppel el lehetett, de a lapátot egyik se fogta meg. A felvert bitumen 

ottmaradt az árokba és nekem kellett eltakarítani. Azt bánom tényleg, hogy nem hoztam ide, és 

nem öntöttem itt ki.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Törvény és rendelet szabályozza, hogy az úttest széléig az árkot a tulajdonosoknak rendbe kell 

tartani. Nem az önkormányzat hibája, hogy az Apci úton nincs árok.  

 

Kiss László, helyi lakos 

Bocsánat, de nekem a munkások temették be kétszer, azt mondta jegyző úr, hogy vissza lesz 

állítva.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Meg fogjuk nézni, ebben nem a jegyző úr a hibás. Visszahívjuk őket, mert garanciát vállaltak. 

Ha úgy van, tessék bejönni, tessék leírni, beiktatjuk és intézkedünk. Abban megegyeztünk 

velük, hogy a hulladékot elszállítják. Elnézést kérek, ha Ön előtt otthagyták, de ebben biztos 

vagyok, hogy a hulladékot elszállították, mert mi biztosítottunk az elszállított földnek helyet. 

Azért nincs árok az Apci úton, mert a tulajdonosok nem gondozzák, autóval betemetik, ráállnak. 

Aki elhanyagolta az árkot, azt fel fogjuk szólítani. Az Apci út helyreállítására nincs pénzünk, 

folyamatosan pályázunk. A súlykorlátozás ki van téve az Apci útra, itt van a körzeti 

megbízottunk is, ő tudja, hogy erre fokozottan kell figyelni. Nyilván nem állhat ott minden 

percben, de szokott ellenőrizni és büntetni is. Ezek a járművek nem azért mennek azon az úton, 

mert nekünk fizetnek, hanem mert nem tartják be a súlykorlátozást.  

Közben látom Melinda, hogy visszajöttél, már válaszoltam a megkeresésedre, nagyon röviden 

neked is elmondom, hogy adunk 25.000 Ft gyermekszületési támogatást, amit többek között 

pelenkára is adjuk. Külön nem nevesítjük, de a határozatban benne van. Még 1-3 éves 

gyermekenként adunk 15.000 Ft támogatást is. Ezeket mosható pelenkára is lehet költeni, 

egyelőre ennyi a válaszunk.  

 

Turcsányi Melinda, helyi lakos 

Köszönjük szépen a választ és a sok támogatást is. Környezettudatosság szempontjából 

gondoltam, hogy ha ebben gondolkodik az önkormányzat, akkor lehetne ezeket a mosható 

pelenkákat népszerűsíteni. Aki allergiás az eldobható pelenkára, az csak ilyet tud használni, 

tehát elég kevés embert kellene támogatni. Ezért gondoltam, hogy megkérdezem a 

véleményüket.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én csak annyit kérek, hogy nézd meg ezt abból a szempontból is, hogy hány település ad ennyi 

támogatást az újszülötteknek és a gyermekeknek. Mi most ezt tudjuk adni, erre van keretünk.  

 

Turcsányi Melinda, helyi lakos 

Környezetvédelemmel kapcsolatban még lenne egy javaslatom. Van ez a hétfői füstölgetés. 

Több településen meg van oldva, hogy ugyanúgy elviszi a szemétszállítás, mint a többi 

hulladékot. Vannak zsákok, amiket el lehet hozni az önkormányzattól vagy a szemétszállító 

cégtől, és ebben viszik el a zöldhulladékot. Van-e erre lehetőség Petőfibányán?  
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Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Jó estét kívánok, én is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretnék 

én is reagálni az elmondottakra. 

Az Apci út kérdése nagyon egyszerű, meg kell próbálni átadni a Közútkezelőnek és hozok rá 

támogatást, hogy azt az egy kilométert megcsináljuk állami forrásból. Tulajdonképpen a 

belterület rendben van, külterület rendben van, csak ezt az egy kilométert kellene 

megcsinálnunk. Én azt javaslom a településnek, hogy kezdeményezze a Magyar 

Közútkezelőtől, hogy vegye át az állam az egésznek a kezelését. Kiárkolunk, leburkoljuk, 

alapozunk és megcsináljuk rendesen. Egyébként Rózsaszentmárton-Ecséd és Szűcsi-Ecséd 

között fogjuk legközelebb megcsinálni az utat.  

Konyha. Nagyon fontos, hogy a településen egy korszerű modern konyha legyen, nem mindegy, 

hogy milyen ételt eszünk. A VP pályázat volt a könnyebb, ez volt a biztos. Az óvoda átadásán 

láttam, hogy az élelmezésvezető hölgy el van keseredve, mert nem elég mindenre a pénz. Hála 

az égnek, a Belügyminisztériumnál sikerült megmozgatni ezt a 40 milliós pályázatot. Olyan 

szép, ha nem szebb konyha lesz, mint Rózsaszentmártonban.  

Azt szoktam kérni a Képviselő-testülettől és a lakosságtól is, hogy mondják el, milyen 

fejlesztésekben gondolkodnak. Tudjuk az iskolát, az sajnos nem állami, így nem tudok rá 

pályázatot szerezni. Tudjuk a belterületi utakat, járdákat, reméljük lesz év végi maradványpénz. 

Van pár épület, például a mentőállomás, amelyek szintén megérdemelnének egy felújítást. 

Lassan, lépésről lépésre haladunk, mert nincs annyi pénz, hogy mindenre elég legyen. Azt is 

tudom, hogy a kanyargós út Rózsaszentmárton felé nem olyan állapotú, mint ezek az utak. 

Sajnos az gyengébb pénz volt, gyengébb burkolás. A Magyar Közút tervezi, hogy a szakadékos 

részt kikövezi, komoly támfalat kell ott építeni. Törjük a fejünket az átvett fürdőépület 

hasznosításán is. Nekem az az épület gyönyörű, előbb-utóbb kitaláljuk, hogy mire lenne 

alkalmas és találunk forrást a felújítására. 

Hulladékkérdés. Hatvan és térsége 4 milliárd forintot nyert fejlesztésre. Ebből vadonatúj 

eszközöket veszünk, például szállítóeszközöket. Most nincs annyi kapacitásunk, hogy a 

zöldhulladékot elszállítsuk. Ha ezt a problémát megoldottuk, akkor külön edényzettel vagy 

zsákos megoldással el tudjuk majd szállíttatni a zöldhulladékot. De egy kis türelmet kérek, kb. 

fél év, egy év mire a gépek megjönnek, üzembe állítjuk őket. A cégnek Turán van egy 

komposztáló telepe.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Kiss Lászlónak köszönjük az észrevételt. Azt tanácsolom, írd le az észrevételeidet, ezt a 

hivatalban iktatják és a Képviselő-testület megtárgyalja.  

Melinda, neked is azt tanácsolom, hogy írd le, hogy mivel foglalkozol, hogy a Hírlevélben is 

benne legyen, hogy a szülők tudják, hogy a gyermekszületési támogatást tartalmasabban is ki 

lehessen használni. Lehet, hogy csak 30 gyermek születik a településen, de ezer ember látni 

fogja, hogy te mivel foglalkozol.  

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Még az Apci úttal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a jelenlegi közlekedési szabályok 

szerint, ha nem célforgalomként jön ide egy teherautó, akkor már a 21-esről sem jöhet be ide. 

Nem rövidítheti le az utat Gyöngyös felé. Ha annak a járműnek nincs ott dolga, akkor nem 

teheti meg, hogy áthalad az úton. Tehát a jogszabályok védik az útjainkat.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az út átadása jó ötlet, megkeressük majd a Közútkezelőt.  
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Patkó Tiborné, helyi lakos 

Jó estét kívánok, én Patkó Tiborné vagyok a Liszt Ferenc utca 4-ből. Nekem három 

észrevételem volna.  

Az egyik a Liszt Ferenc utca hátsó része és a fő út közötti patak. Van ott egy ház, nem tudom, 

hogy annak ki a gazdája. Azt ki kell takarítani, mert tele van patkánnyal. A patak mellett nagy 

a fű, a gaz. Mi már próbáltuk imitt-amott kitakarítani, de nem ment. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve az ott lévő házikó tulajdonosát fel lehetne-e 

szólítani, hogy takarítsa ki azt? 

A másik a hulladék. Sok helyen a lomtalanítás után kint maradt a veszélyes hulladék, építési 

törmelék. Ez nem állapot, hogy éveken keresztül ott van kint. Erre nincs megoldás? 

A harmadik pedig az, hogy a Liszt Ferenc út 4. és 2. között lévő közterületen a parkolástól a 

támfal megsérült, illetve kisebb kátyúk is vannak, rendbe lehetne-e ezt tenni? 

Örülök, hogy itt van a rendőrünk, szeretném felé jelezni, hogy a Liszt Ferenc út 2-nél a parkolás 

miatt szombat délután és vasárnap délelőtt nem lehet megmozdulni. Nyomják a dudát és szól a 

zene, megy az anyázás, ott minden van, csak közlekedés nincs.  

A másik pedig a Nagykantin. Mikor megnyitották, azt mondták, hogy az mindig kocsma is volt. 

Ez igaz, de régebben más volt a kultúra és más volt az üzemeltetőnek a hozzáállása. Én este 

tízkor a harmadik emeleten hallom a zenét. Fizetéskor a legrosszabb a helyzet. Nyáron kint 

ordítoznak, és ott cigarettáznak, szemetelnek az ajtó előtt, pedig ott nem is lehetne. Beszéltünk 

már az üzemeltetővel, ő azt mondta, hogy szól a kiszolgálónak. Ebben kérjük az Önkormányzat 

segítségét. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A nagy árkot, a patak medrét amíg volt elég fűnyíró emberünk, addig tudtuk kezelni, de sajnos 

most nincs elég közfoglalkoztatott. Kértünk árajánlatot fűnyírásra, egy egyszeri alkalom 1 

millió forintba kerül. Azt az árkot nem egyszer kellene nyírni, hanem többször.  

A patak melletti ház az Nagy Lászlóé, fel fogjuk szólítani őt, hogy tegye rendbe és rágcsáló 

mentesítsen.  

A fodrász előtti területet a kátyúzás miatt meg fogjuk nézni, illetve a támfalat is.  

Lomtalanítás után jegyző úr minden társasházi közös képviselőt felszólított, hogy a veszélyes 

hulladékokat tűntessék el. Nem az önkormányzat dolga az, hogy az építési törmelékeket 

összeszedje. Itt a közös képviselőknek kellene odahatni, hogy a lakók tegyék rendbe a 

környezetüket.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Én laktam társasházban is, most kertesben. Kertes házban senkinek nem jut eszébe, hogy az 

építési törmeléket nem kell elszállítanom. Magát a hozzáállást nem értem, hogy társasházban 

hogy fordulhat ilyen elő. Nem igaz, hogy egy társasházban nem tudják, hogy ki az, aki felújítja 

a fürdőszobát. Nem igaz, hogy ha egy heverő kikerül az utcára, nem látta még senki, hogy kié 

volt. Meg kell nevezni azt, aki az utcára hordja a veszélyes hulladékot, a jegyző, a körzeti 

megbízott csak így tud intézkedni. Vakon, úgy hogy nincs megnevezve az illető, semmit nem 

tudnak csinálni.  

Azt sem értem, hogy ha valakinek ezer négyzetméteres kertje van, miért nincs annyi helye, 

hogy komposztáljon, miért kell meggyújtani a kerti hulladékot.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még észrevétel? 
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Mákosné Ludvig Mária, helyi lakos 

A temetőjárat utasainak köszönetét szeretném tolmácsolni, nagyon örülünk, hogy van ilyen 

lehetőség és köszönjük szépen.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tolmácsolom a cégnek a köszönetet, ők teljesen ingyen biztosítják a buszt és sofőrt is. 

 

Szabó Antalné, helyi lakos 

Én csak annyit szeretnék mondani a szeméttárolással kapcsolatban, hogy kevés a kukánk. Ha 

húsz ember leviszi a szemetet, akkor több mint a fele biztos, hogy mellé van rakva. A 

szelektívnek kevés, hogy kéthetente viszik el, mert sokan nem lapítják össze a palackot, és így 

sok helyet foglal. Csúnya szemétdomb van állandóan, egyszerűen nem elég a kuka, a konténer. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amikor ezek a kukák jöttek, minden társasház leadta az igényét, hogy melyik társasház mennyit 

kér, kukát kér vagy konténert. Ezek az akkori igények alapján lettek kiosztva. Kérem a közös 

képviselőket, hogy mérjék fel újra az igényt, és rendezzék ezt.  

 

Adai-Görög Alíz, közös képviselő 

A hulladékszállító cégtől azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak biztosítani, mert annyi lett 

legyártva.  

 

Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő 

Vegyék fel a kapcsolatot a céggel, kérjék Polgármester asszony segítségét, majd adok 

elérhetőséget.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Indítvány, bejelentés? Amennyiben nincs, köszönöm a 

közmeghallgatáson való részvételt, az aktív közreműködést és a hozzászólásokat.  

 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


