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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. július 17-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

66/2013.(VII.17.) KEOP „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 1. 

67/2013.(VII.17.) KEOP „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 2. 

68/2013.(VII.17.) KEOP „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 3. 

69/2013.(VII.17.) KEOP „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 4. 

70/2013.(VII.17.) Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz csatlakozás 

71/2013.(VII.17.) Területrendezési terv 

Rendelet száma Tárgy 

26/2013.(VII.18.) Közterület használatról szóló rendelet módosítása 

27/2013.(VII.18.) Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 

 

Petőfibánya, 2013. július 17.  

 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva       Dr. Gyirán Viktor 

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

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

Mizser László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő  

 

Az ülés napirendje: 1. KEOP 1.1.1. pályázat 

   2. Egyebek 

 

 

 

NAPIREND 

KEOP 1.1.1. pályázat, EGYEBEK 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megnyitja a nyílt ülést. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, a testület 

határozatképes. Mindenki megkapta az előterjesztést. Kezdjük a közterületi használati 

rendelettel. Átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Röviden arról lenne szó, hogy az elmúlt időben egyre több külföldi filmsztár kereste meg 

hazánkat filmforgatási céllal. 2013. év júniusában változtatták meg a filmforgatásról szóló 

törvényt. Minden önkormányzatnak rendelkeznie kell olyan önkormányzati rendelettel, amely 

meghatározza, hogy a közterületet filmforgatási céllal, hogyan kell, milyen módon lehet 

rendelkezésre bocsátani. A legutóbb hatályba lépő kormányrendelet értelmében a közterület-

foglalással kapcsolatos díjat a Kormányhivatal kapja. Az önkormányzatnak ebből haszna 

nincs, de kötelezettség, hogy rendelkezni kell erre vonatkozóan önkormányzati rendelettel. A 

kormányrendeletben meghatározott nyomtatványt kell a kérelmezőnek kitöltenie, aki filmet 

akar forgatni Petőfibányán, melyet eljuttat Egerbe a Kormányhivatalhoz, ahol lefolytatják az 

eljárást, ha rendelkezünk ilyen rendelettel. A rendelet alapján adják meg az engedélyt. 

Lényeg, hogy a korábbi 30 napos ügyintézést lecsökkentették adott esetben 5, vagy ha nagyon 

sürgős, 2 napra. Sajnos ebből bevételünk nem lesz. 
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Papp Tamás, képviselő 

Ez minden filmforgatásra vonatkozik vagy csak a nagyon híres személyekre? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Minden filmforgatásra, de hírműsorok esetében, ha pl. kijön a Hatvan tv, és elkezd forgatni 

Petőfibányáról egy hírműsort, akkor arra nem kell engedély.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még valami hozzászólás, kérdés? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ha nincs akkor, aki a kiküldött rendeletmódosítással egyetért, azt kérem, hogy nyújtsa fel a 

kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

rendeletmódosítást elfogadta: 

 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

26/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatról szóló 

21/2012 (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az 

egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 

nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 

LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közterület használatról szóló 21/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) a következő 14/A. § alcímmel egészül ki: 

 

„14/A. § A közterület filmforgatási célú használata 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: 

filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e 

szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott 

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 

adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az 

ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke ebben az esetben maximum 50% 

lehet. 

(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. 
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(6) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat csak különösen indokolt 

esetben hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra 

vonatkozhat. Az ezen kívüli időtartam csak különösen indokolt esetben hagyható 

jóvá.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 14/A. §-át követően a 14/B. §-sal egészül ki: 

 

„14/B. § 

(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 

meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 

akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása 

után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást 

követően újra biztosítani kell. 

(2) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási 

helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. 

(3) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-

használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E 

kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(5) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat 

jóváhagyását meg kell tagadni.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2013. július 18. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                             Dr. Gyirán Viktor 

   Polgármester                    Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a temető-rendelet. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kiküldtem a rendelet-tervezetet és bizottsági elnök úr jelezte, hogy az 1. §-ban felcseréltem az 

időpontokat. Áprilistól szeptemberig lenne 7-20 óráig nyitva a temető, októbertől márciusig 

pedig 8-17 óráig. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Megcsináltatjuk a temetőben a kaput is. Ugyanúgy, mint máshol, nyitvatartási idő lesz. 

Megbeszéltük ezt a temetőgondnokkal is. Vélemény? 

Aki a rendeletmódosítással egyetért, azt kérem, hogy szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

rendeletmódosítást elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

27/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

8/2007. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 6. § (4) bekezdésében, figyelemmel a Tv. végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rend.) foglaltakra, a 

tisztességes és méltó temetés, a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga feltételeinek 

biztosítása, a temetés lebonyolításában résztvevők együttműködése feltételeinek 

megteremtése érdekében a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2007. (III.01.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet 2. számú mellékletének első – a köztemető nyitvatartási rendje – része 

helyébe a következő módosítás lép: 

 

„A köztemető nyitvatartási rendje 

A köztemető nyitvatartási ideje egységesen 

 

Április - Szeptember  7
00

-20
00 

Október – Március  8
00

-17
00

” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba, és 2013. augusztus 2. napján hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                             Dr. Gyirán Viktor 

   Polgármester                    Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi pont újra hulladék. Megkaptátok az előterjesztést. Gyakorlatilag ez az 

előterjesztés arról szól, hogy benne vagyunk ebben a szilárdhulladék-gazdálkodás és 

fejlesztési társulásban. Azok, akik már beadták a pályázatot, azoknak van egy egyszerűsített 
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eljárási pályázat beadás, amelyben plusz eszközöket lehet vásárolni. A mellékletben láttátok, 

hogy miket szeretne a hatvani önkormányzat és az önrészt is biztosítja hozzá. Mivel 

társulásban vagyunk, és a társulás adja be, így a 4 határozati javaslatot - melyet kiküldtek –, 

illetve amely az előterjesztés végén van, azt el kell fogadni a testületnek. Hétfőn lesz a 

társulási ülés, akkor meg kell szavazni a társulásnak ezeket. Van-e valami kérdés ezzel 

kapcsolatban? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ez már a végleges lesz? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez egy pót. Ez egy plusz pályázat még. Ez eszközbeszerzés. Szerintem még nem lesz vége, 

mert ebben például az önrész a maximálisra van beállítva. Elkészül majd a 

megvalósíthatósági tanulmány, és ez még lehetséges, hogy csökkeni fog. Lehet, hogy emiatt 

még módosítani kell.  

 

Kérem, hogy aki az első határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot elfogadta: 

 

66/2013.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya község Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú 

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése” c. pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be.  

 

A képviselő-testület jelen határozat keretében felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

társulási tanács ülésén szavazati jogát a jelen határozatban foglaltak szerint gyakorolja. 

 

Határidő: 2013. július 22. (a pályázat benyújtására)  

Felelős: Hatvan város polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A második határozati javaslat a maximum önrész biztosítása. 

Kérem, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot elfogadta: 

 

67/2013.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya község Képviselő-testülete támogatja Hatvan Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének azon döntését, hogy a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. 

kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázati konstrukcióhoz szükséges önerőt, 
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maximum: 32.690.000 Ft-ot Hatvan Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2013. július 21. 

Felelős: Petőfibánya község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik határozati javaslat a pályázati konstrukció benyújtásához szükséges 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről, a műszaki tartalom összeállításáról szól. 

Kérem, hogy aki a harmadik határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot elfogadta: 

 

68/2013.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázati 

konstrukció benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a 

közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának összeállítása, valamint a közbeszerzési 

tanácsadóként közreműködők kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön 

elfogadásra és Petőfibánya község  polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek 

megfelelően szavazati jogot gyakoroljon. 

Határidő: 2013. július 21. 

Felelős: polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A negyedik határozati javaslat arról szól, hogy tudjak szavazni a társulási ülésen. 

Kérem, hogy aki a negyedik határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot elfogadta: 

 

69/2013.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás a KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázati kiírásra a 

társulás által benyújtott konstrukcióhoz szükséges közbeszerzési eljárások előkészítésre 

kerüljenek és Petőfibánya község  polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek 

megfelelően szavazati jogot gyakoroljon. 

 

Határidő: 2013. július 21. 
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Felelős: polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A családsegítőnk, Szabó Andrea augusztus 21-től az óvodában fog dolgozni. Megpályázta az 

óvoda által kiírt óvónői állást. Közben párhuzamosan volt egy ellenőrzés a kormányhivatal 

részéről. Már második alkalommal hozták elő a gyereklétszám miatt, hogy 1 fő családsegítő 

nem elég, hanem fel kellene venni egy 4 órás gyermekjóléti felsőfokú végzettségű embert. 

Kiszámoltuk, ha kiírjuk a pályázatot, és felveszünk egy 8 órás családsegítőt és egy 4 órás 

gyermekjóléti végzettségű dolgozót, akkor annak plusz több mint 2 millió Ft lenne a költsége. 

Érdeklődtem, beszéltünk Lőrincivel, Heréddel. Heréd például társulásban látja el ezeket a 

feladatokat. Mi 395 Ft/fő támogatást kapunk erre a feladatra, ami azt jelenti, hogy 1 fő 

családsegítő bérét sem fedezi. Ha társulásban látjuk el ezt a feladatot, akkor plusz 300 Ft/fő 

fejkvótát kap a társulás. Herédet megkérdeztem, egyetlen egy fillért nem kell fizetniük azért, 

hogy ezt a feladatot ellátják a településen. Beszéltem a lőrinci gyermekjóléti szolgálat 

vezetőjével. Azt mondta, hogy nagyon szívesen ellátják ezt a feladatot, olyan formában, hogy 

egy nap gyermekjóléti, egy nap családsegítő lenne itt. Mindennap a feladat el lenne látva, és 

meg tudja oldani a helyettesítéseket is, nem úgy, ahogy jelen esetben mi. Ha nincs Andrea, 

akkor nincs helyettes. Jegyző úr beszélt a kormányhivatallal is, szándéknyilatkozat kell, 

illetve testületi határozat arra vonatkozóan, hogy szeretnénk a társuláshoz csatlakozni. A 

lőrinci önkormányzatnak is határozatba kell foglalni, hogy befogad-e a társulásba. Emeséről 

is szó volt, hiszen ő most gyesen van. Emesét átvennék állományba oda.  

 

/Vitára bocsájtja a kérdést./ 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha egyszer beléptünk, hogy lehet kilépni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Bármikor kiléphetünk és a működési engedélyt is megkapjuk, ha rendelkezünk ezzel a másfél 

fővel. Nincs a kilépésnek semmilyen akadálya. Ha úgy döntünk 1 év múlva, 2 év múlva, hogy 

kilépünk, és még sem akarjuk, akkor viszont föl kell venni nyilván az embereket.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Működési engedélyünk jelenleg csak akkor maradhat, ha a 8 órás mellett van még egy 4 órás 

alkalmazott is. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Pillanatnyilag nincs emberünk, nincs olyan, akinek a munkaviszonyát meg kellene szüntetni.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Andrea augusztus 21-től leszámol.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha átmennénk, akkor nem kellene kiírni a pályázatot sem. Ha mégsem tetszik, akkor 

bármikor kiléphetünk. Heréd mióta van benne? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ő mindig benne volt, ő soha nem csinálta önállóan. Emlékeztek, gondolkoztunk már ezen a 

házi gondozókkal együtt. Csak a házi gondozók ellátnak más feladatot is. Nem másfél 

emberes munka ez, Bereczki Judit szerint sem, de törvényileg mégis ez a kötelező létszám.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A jogszabály azt mondja, hogy 700 gyermekre kell egy 8 órás családgondozó.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nálunk 460 gyerek van 18 éves korig, illetve a gyermekjóléti szolgálat lélekszám arányos 

2500-5000 főig. Ilyen számok vannak. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én azt mondom, hogy próbáljuk meg, ha nincs vele veszteni valónk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért is gondolkodtunk így, mert annyira szűk az idő. Most még kiírni pályázatot, meg több 

mint 2 millió Ft-t kellene hozzátenni éves szinten ahhoz, hogy a másfél ember dolgozzon. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha úgy lenne, hogy nincs más megoldás, és el kell látni a feladatot, még akkor is, ha 2 

millióba kerülne, akkor is vállalni kellene. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De mondom, mindig lesz itt valaki.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ha Emese visszajön gyesről, akkor ugyanúgy itt marad Petőfibányán? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A társuláson belül. Azt most nem tudom, lehet, hogy itt lesz a bázisa. Vagy lehet, hogy el kell 

mennie Rózsába. Ez attól függ.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

De azt sem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Most azért, hogy esetleg … Ha szül még egyet? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Jó, csak ezt megkérdeztem. Emesével kimondottan jó volt együtt dolgozni, azért kérdeztem 

meg, hogy Emesének utána mi lesz a sorsa. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Emesét nagyon szerették. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Gondolom, hogy szerették. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt mondták, hogy Emese náluk volt szakmai gyakorlaton és mindenképpen számítanak rá.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Még ráérünk azon gondolkodni, de addig meg kell oldani valahogy.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Tudunk tapasztalatot is szerezni arra vonatkozóan, hogy működünk együtt. Vélemény, 

kérdés? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ugye annak idején is azt mondtuk, hogy helyben legyen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor, ahogy emlékszem rá 200 ezer forintot kellett hozzátenni. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Most durván 1,5 millió forintot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kettőt.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor arról is szó volt, hogy a gondozónők is mennek. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Korábban a működési engedélyt Lőrinci adta ki. Ők nem hívták fel a figyelmet erre a törvényi 

kötelezettségre. Mióta Egerhez került, attól fogva folyamatosan kapjuk az észrevételt, hogy 

nem működhet így huzamosabb ideig.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

És akkor 1 nap lesz családsegítés? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem. Mindennap lesz valaki. Egyik nap családsegítés, másik nap gyermekjóléti szolgálat. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Arra nincs garancia, hogy mindig ugyanaz fog jönni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
De, ugyanazok fognak járni.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Tehát mindig ugyanazok. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ugyanazok. Be vannak osztva ki hová jár. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Egy településre mindig ugyanaz. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Így van. Csak ha szabadságon van, vagy beteg, akkor jön más. 

 

Papp Tamás, képviselő 
Ne legyen az a mostohagyerek effektus! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem! Nem! Még mondta is a vezető, hogy az egyik Hatvanból jár, a másik meg rózsai. De ez 

mindenütt így van. Kérdés? 

 

Kérem, hogy aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, hogy 2013.08.21-től társuljunk a 

Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulással, az 

kézfelnyújtással szavazzon: 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

70/2013.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (3023 Petőfibánya, Akácfa út 1.) által 

Petőfibányán ellátandó 8 órás családsegítő és 4 órás gyermekjóléti feladatokat a Lőrinci 

Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás keretében kívánja ellátni 

2013.08.21-től. 

 

Ennek érdekében a Képviselő-testület megkeresi Lőrinci Város Képviselő-testületét, hogy 

szíveskedjék támogatni Petőfibánya csatlakozását a Lőrinci Szociális Ellátó- és 

Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lőrinci Szociális Ellátó- és 

Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz való csatlakozást kezdeményezze a 

Lőrinci Város Képviselő-testületénél. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a RIOLIT-os téma. Jegyző úr átadom neked a szót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A miskolci főépítész jelezte, hogy megkapott minden anyagot. Viszont kellene még egy olyan 

konkrét határozat, amely a 0216 hrsz-ú ingatlan esetében arról szól, hogy az ingatlan 

erdőterületről különleges területfelhasználási területre változzon. Ha ez megvan, akkor 

meglesz a területrendezési tervmódosítás.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Illetve még el kell fogadtatni egy csomó helyen. Nyilván már döntöttünk arról, hogy 

elvállaljuk és végigcsináljuk ezt a területrendezési módosítást.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Aki egyetért a határozati javaslat szövegével, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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71/2013.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályban lévő Településrendezési 

eszközeinek módosítását határozza el az alábbiak szerint: 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Petőfibánya község közigazgatási területén 

található 0216 hrsz-ú ingatlan és környezete a tervezett erdőterületről különleges terület-

felhasználású területre változzon. A terület távlati funkciója külszíni bányaterület. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési Terv 

módosításával kapcsolatosan intézkedjen, megkösse a településrendezési szerződést, valamint 

felvegye a kapcsolatot a településrendezési terv tervezőjével a településrendezési terv 

módosítására vonatkozó feladatok elvégzése céljából. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhászné Barkóczy Éva polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy témánk: ingyenes átvétel. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Megjelent egy törvény, amely alapján a petőfibányai 0196 hrsz-ú külterületet az állam 

ingyenesen átadná az önkormányzatnak, abban az esetben, ha az önkormányzat nyilatkozik 

erről. Térképen megkerestük. Ez a régi szeméttelep.  

 

/A testület megtárgyalja, de döntést nem hoz./ 

 

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

az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


