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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. december 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

 

106/2012. (XII.06.) 

 

Települési szilárd települési hulladék összegyűjtése és 

ártalmatlanításra történő elszállítása közbeszerzés eredménye 

 

 

 

107/2012. (XII.06.) 

 

Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 

felemeléséhez hozzájárulás 

 

 

 

108/2012. (XII.06.) 

 

Polgármesterét felhatalmazása a társasági szerződést módosító 

okirat, a változásokkal egybefoglalt társasági szerződés 

aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében 

szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges 

okiratok aláírására.  

 

 

109/2012. (XII.06.) 

 

Könyvtárellátási megállapodás elfogadása a Bródy Sándor 

Megyei Könyvtárral, illetve Polgármester felhatalmazása a 

megállapodás aláírására. 

  

Rendelet száma Tárgy 

25/2012. (XII.07.) Települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése és 

ártalmatlanításra 

történő elszállítása közszolgáltatás díjának megállapítása 2013. 

évre 

26/2012.(XII.07.) Rendelet az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2013. évi 

szabályairól 

27/2012. (XII.07.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2012.(II.11.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Petőfibánya, 2012. december 6. 

 

 

 

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 2012. december 6-

án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

6 fő van jelen. Ambrus Zoltán képviselő nincs jelen, nem jelezte távolmaradásának okát. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy a napirend a meghívó 

szerint legyen. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6  tagja 6  igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  

I. NAPIREND 

EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mielőtt elkezdenénk az idei 21. testületi ülést, szeretném bemutatni Mag Erikát, aki Pollákné 

Juditot fogja helyettesíteni a szülési szabadság ideje alatt, illetve Juhászné Marikát váltja a 

szociális ügyek terén februártól, mert ő meg nyugdíjba megy. Ő most önszorgalomból jár be, 

hogy tanuljon. A napirend első témája tehát a hulladékszállításra kiírt közbeszerzés, az 

előterjesztés kimunkálója Takács Péter. Őt is szeretettel köszöntöm az ülésen, azért hívtuk 

meg a mai ülésre, hogy ha bármilyen kérdés felvetődik, Péter meg tudja válaszolni. 

Megragadom az alkalmat és megköszönöm Péternek, hogy ennyit segít az önkormányzatnak, 

köszönöm az egész éves munkáját. Kezdjük az első témát. A hulladék elszállításra kiírt 

közbeszerzésre meghívottak közül csak az A.S.A. Kft. pályázott, a másik két társaság nem. A 

pályázat bontása után a közbeszerzési bizottság megállapította, hogy a pályázat érvényes. Az 

A.S.A. Kft.-től hiánypótlást kértünk, amit a kiszabott határidőre meg is kaptunk tőlük. Ezek 

után Péter kidolgozta a most kiosztásra kerülő rendelet-tervezetet. Az előterjesztést gondolom 

mindenki megkapta és elolvasta. Annyi változás történt időközben, hogy elfogadták a 

hulladékgazdálkodási törvényt. E miatt a pályázatban beadott árak a törvény szerint 

érvénytelenek. A törvény azt írja elő, hogy a 2012.12.31. napjához képest az emelés mértéke 

4,2%-ot nem haladhatja meg. Az A.S.A Kft. a pályázatában ezt a mértéket meghaladta, ezért 

azok az árak érvénytelenek. Péter átdolgozta az előterjesztést a változások tükrében, amit 

most felolvasok:  
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„A közbeszerzési eljárás döntés előkészítő javaslatának elkészülte után fogadta el az 

Országgyűlés a 2012. évi CLXXXV törvényt – a hulladékokról, mely a végrehajtási 

rendeletek hiányán túl jelentősen megváltoztatta mind a közszolgáltatók mind az 

önkormányzatok e téren jelentkező kötelezően ellátandó feladatait. Teljesség igénye nélkül 

néhány jelentős változtatás, ami a mai testületi döntés során figyelembe célszerű venni: 

- A törvény 2013 év január 01-től bevezeti a hulladéklerakási járulékot, a lerakók 

üzemeltetőinek, a hulladék átvevőjének vagy – a szennyező fizet elvvel összhangban – az 

elszállított hulladék mennyisége és fajtája alapján kell megfizetni. A járulék mértéke évente 

fog nőni 2013-tól 2016-ig. A hulladéklerakási járulék összege 2013 évben 3.000 Ft/tonna/év, 

és évente történő emelés mellett 2016. évig éri el 12.000Ft/t/év összeget. A törvény 

ugyanakkor leszabályozza azt is, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

megállapításának ellátásáról szóló végrehajtási rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a 

2012. év december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt 

díjat alkalmazhat. A törvény szerint 2014. évtől egységesen állapítják meg a díjakat. A 

fizetendő díjakat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter 

rendeletben állapítja meg. Ezen hivatal díjfelügyeleti tevékenységéért a közszolgáltatónak 

felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj éves mértéke egyenlő a közszolgáltató által 

nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett település lakosainak és 100 Ft 

szorzatával.” 

Tehát gyakorlatilag még kétféle költség merült fel, egy 3000 Ft/tonna/év járulék és egy 100 

Ft/lakos/év felügyeleti díj. A törvény szerinti 4,2%-os emelés esetén, a 60 literes edényzet: 

204 Ft/ürítés, ez nem jelentős, mert összesen 2 db ilyen van. 110/120 literes edényzet: 234 

Ft/ürítés lenne, a pályázatban kiírt eredeti összeg 238 Ft/ürítés volt. 1,1 m3-e konténer: 2.173 

Ft/ ürítés lenne, a pályázatban kiírt eredeti összeg 2.648 Ft/ürítés volt, jelenleg 2085 Ft/ürítés 

ez az összeg. Ezen közszolgáltatási díjtételek esetén: 577 m3 x 3.000 Ft, /év = 1.731.000 Ft,- 

a lerakási járulék. (havonta: 144.250 Ft/hó, melyet a közszolgáltató az Önkormányzat felé 

számlázna. A 100 Ft/fő/év felügyeleti díj befizetését az A.S.A Kft. magára vállalta. A másik 

variációnál - a szennyező fizet elvvel összhangban - nem az Önkormányzat fizetné a lerakási 

járulékot, hanem a lakosok. Így a 4,2%-os emeléssel együtt a következők a díjtételek: a 60 

literes edényzet esetén: 220 Ft/ürítés, 110/120 literes edényzet esetén: 274 Ft/ürítés, a 240 

literes edényzet esetén: 550 Ft/ürítés, az 1,1 m3-e konténer esetén: 2.573 Ft/ ürítés.  A 

felügyeleti díjat ebben az esetben is az A.S.A Kft. átvállalja. Ezek alapján kiszámoltuk, hogy 

települési szinten az egy ürítésre eső díj az első változatban 231.272 Ft, a második változatban 

236.754 Ft lenne, a különbség 5.482 Ft, viszont az önkormányzatnak nem kellene az 1.731 

eFt-ot kifizetni. Arról kellene dönteni, hogy melyik variációt fogadjuk el. Ezt a Pénzügyi 

Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak, mint a bizottság elnökének.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A módosított előterjesztést a bizottság megtárgyalta. Kiszámoltuk, ha az 1.731 eFt-t járulék 

kifizetését nem az önkormányzat fizeti ki, akkor egy lakónak ürítésenként kb. 2 Ft-tal kell 

többet fizetni. Mivel a környéken, Petőfibányán a legalacsonyabb a szemétszállítási díj és 

kommunális adót sem vezettünk be, még így is jóval olcsóbb maradna a szemétszállítás díja a 

kistérség többi település díjaihoz képest. Az önkormányzatnak nehéz bevállalni az 1.731 eFt 

kifizetését, mivel még azt sem tudjuk pontosan, hogy jövőre milyen normatívákat kapunk. 

Hamarosan hatósági árak lesznek bevezetve, ami azt jelenti, hogy legalább a duplájára fog 

növekedni a most fizetett díj. Azt gondoltuk, hogy ha most ezt a lakosság fizeti, akkor a 

hatósági árak bevezetése miatt, a várható árnövekedés talán nem lesz olyan megrázó. Tehát a 

bizottság azt a variációt javasolja, hogy ne az önkormányzat fizesse ki az 1.731.000 Ft 

lerakási járulékot. 
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Takács Péter, műszakis munkatárs 

Ha van ezzel kapcsolatos kérdés, szívesen válaszolok.  

 

Mizser László, képviselő 

Péter elmondanád, hogy a környéken most milyen díjtételek vannak? 

 

Takács Péter, műszakis munkatárs 

A 110/120 l-es edényzetekre jelenleg Petőfibányán 225 Ft, Hatvanban 276 Ft, 

Rózsaszentmártonban 290 Ft, Boldogon 372 Ft Szücsiben 256 Ft.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Vélemény, javaslat? Melyik variációt válasszuk? Mi fizessünk vagy a lakosság? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Szerintem mindenképpen a lakosság fizesse, mert amit az önkormányzat ezen megspórol, azt 

úgyis valamilyen formában a lakosságra fogja költeni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Végeredményben ez egy szolgáltatás. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Úgy gondolom, hogy nem olyan megterhelő havi szinten ez az összeg.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van-e valakinek kérdése még vagy véleménye? 

Amennyiben nincs, akkor először a közbeszerzés nyerteséről szóló határozatot kell elfogadni. 

Aki a határozati-javaslatot az elmondott módosításokkal együtt elfogadja, azt kérem, hogy 

név szerint szavazzon. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  

Igen. 

 

Mizser László, képviselő 

Igen. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Igen. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Igen. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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106/2012. (XII.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

1./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Község települési 

szilárd települési hulladék összegyűjtése és ártalmatlanításra történő elszállítása” 
megnevezésű hirdetmény közzététele nélküli egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárásban 

megállapítja, hogy az eljárás érvényes és eredményes volt. 

 

2./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az  

„Ajánlattételi felhívás” (dokumentáció) bírálati szempontjait figyelembe véve  - figyelemmel 

a bizottság javaslatára - ajánlatkérő számára az ajánlattételi felhívásban (dokumentációban) 

meghatározott legalacsonyabb nettó összegű, és mint egyetlen érvényes ajánlatot a 

„Petőfibánya Község települési szilárd települési hulladék összegyűjtése és 

ártalmatlanításra történő elszállítása” megnevezésű hirdetmény közzététele nélküli 

egyszerű meghívásos közbeszerzési pályázat tekintetében az A.S.A. Magyarország 

Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) adta, mely 

ajánlattevő érvényes és értékelhető ajánlatot tett. 

 

3./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen közbeszerzési eljárás 

nyertesének  a „Petőfibánya Község települési szilárd települési hulladék összegyűjtése és 

ártalmatlanításra történő elszállítása” megnevezésű hirdetmény közzététele nélküli 

egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás tekintetében az A.S.A. Magyarország 

Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft.-t (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) hirdeti ki, 

aki mind gazdasági-pénzügyi, mind műszaki-szakmai szempontból alkalmas a szerződés 

teljesítésére.  

 

4./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közbeszerzési eljárás 

írásbeli összegzését a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

5./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény 23. §-24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadja. 

 

6./ Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a jogszabályi szerződéskötési moratóriumot követően a közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

  Határidő: azonnal, illetve max. 2012. december 09. (összegzés írott formában való 

megküldésére)  

2012. december 17. (közszolgáltatási szerződés aláírására) 

   Felelős: Polgármester a Jegyző útján. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Javaslom a 2013. évi hulladék elszállítás díjairól szóló, most kiosztott és az elmondottak 

szerint módosított rendelet-tervezetet elfogadásra. Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta. 
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Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (XII.07.) rendelete  

 „települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése és ártalmatlanításra 

történő elszállítása” közszolgáltatás díjának megállapítása 2013. 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 

figyelemmel – Petőfibánya Község települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének, és 

ártalmatlanításra történő elszállításának közszolgáltatási díját az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

1. § 

 

A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtés, és ártalmatlanításra történő elszállításának 

közszolgáltatási díja: 

 

- 60 literes gyűjtőedényzet esetén                                          220 Ft+ÁFA/ürítés 

                                      azaz kettőszázhúsz Ft+ÁFA/ürítés 

 

- 110/120 literes gyűjtőedényzet esetén:                                274 Ft+ÁFA/ürítés 

                                      azaz kettőszázhetvennégy Ft+ÁFA/ürítés   

 

- 240 literes gyűjtőedényzet esetén                                         550 Ft+ÁFA/ürítés 

                                     azaz ötszázötven Ft+ÁFA/ürítés 

 

- 1,1 m3-es konténer esetén                                                       2.573 Ft+ÁFA/ürítés 

                                    azaz kettőezer-ötszázhetvenhárom Ft+ÁFA/ürítés 

 

2. § 

 

Az 1. §-ban megállapított közszolgáltatási díjak 2012. december 17. napjától 2013. december 

31. napjáig érvényesek. 

 

3. § 

 

(1)  Jelen rendelet 2012. december 17-én 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. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Petőfibánya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 15/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete 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 
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A következő napirendi téma a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének emelése. Az előterjesztést mindenki megkapta, gondolom el 

is olvasta és észrevette, hogy az előterjesztésben a csatolt mellékletre hivatkoznak. Ezt a 

mellékletet tegnap kaptuk meg és ki is küldtük. Az előterjesztés arról szól, hogy a létrehozott 

kft-be beszáll Jászfényszaru 7.400.000 Ft-tal, a kis önkormányzatok törzstőkéje 100.000 Ft, 

illetve Hatvan Város törzstőkéje 10.000.000 Ft. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Megtárgyaltuk az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot. Voltak aggályaink a 

szavazatarányokkal kapcsolatosan. Kevésnek tartjuk a kistelepülések szavazati arányait 

Hatvan Város szavazati arányához képest.  De mivel nonprofit társulásról van szó és a 

hulladéktörvény szerint lesznek a díjak meghatározva, ezek az aggályok elmúltak, az a 

javaslatunk, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. A hulladéktörvény szerint csak állami 

vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok szállíthatják el a hulladékot. A környéken 

Lőrinci és Hatvan városok jöhetnek szóba. Akkor célszerűbb Hatvanhoz csatlakozni. A 

környék szinte összes települése oda kíván csatlakozni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Célszerű és ugye már tagjai vagyunk annak a társulásnak is, amely pályázik a hulladéklerakó, 

válogató, újrahasznosító telepre. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ez egyszeri befizetés? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, ez egyszeri befizetés. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ez 2014-től élne? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
Igen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, és onnantól kezdve hatósági árak lennének, tehát nem Hatvan szabja majd meg a díjakat, 

hanem a törvény.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Igen, de ha szelektíven gyűjtünk, akkor nem lesz annyi kommunális hulladék, amiért fizetni 

kell majd. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen, a  lakosságnak szelektíven kell gyűjteni, mert ha nem úgy csinálják, akkor ha meglátják 

a szemétszállítási díjat el fognak ájulni. Tehát, ha mindenkinek a pénztárcájára megy, akkor 

meg fog változni a hozzáállás is. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
A bizottság javasolja elfogadásra a határozati-javaslatot és a 100.000 Ft-ot a lekötött betét 

terhére biztosítsa az önkormányzat. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki egyetért a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének felemeléséhez az első határozati 

javaslatban leírtak szerint, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2012. (XII.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy tagja kíván lenni 

a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaságnak. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy Hatvan Város 

Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a társaság jegyzett tőkéjének 

8.500.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő 

felemeléséhez hozzájárulását adja és a felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 

gyakorlására a társaság alapítója általi jelölést elfogadja, mely szerint az új törzsbetétet a 

100.000 Ft arányában meg kívánja szerezni. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a felemelt 

törzstőkét készpénz befizetéssel kívánja fedezni és vállalja, hogy az a – fent meghatározottak 

szerint - a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20 

naptári napon belül átutalás útján befizeti  a társaság bankszámlájára. 

 

Pénzügyi fedezet:Lekötött betét terhére 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság társasági szerződését teljes körűen megismerte, azt magára nézve kötelezőnek 

ismerik el. 

 

A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint 

összegű törzstőkéje 18.500.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint összeg lesz. 

 

Határidő: 2012. december 29. az okiratok cégbírósági benyújtására 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A második határozati javaslat arról szól, hogy a testület felhatalmaz arra, hogy a szükséges 

dokumentumokat aláírjam. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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108/2012. (XII.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község 
Önkormányzatának polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat, a változásokkal 

egybefoglalt társasági szerződés aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében 

szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 

Határidő: 2012. december 29. az okiratok cégbírósági benyújtására 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2013. évi szabályairól szóló 

rendelet-tervezet. Ezt is megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadom a szót Ruzsom Lajosnak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A bizottság megtárgyalta, ezt a rendeletet minden évben meg kell hozni, hogy addig, amíg az 

éves költségvetés el nem készül, tovább működjön az önkormányzat, ugye a számlákat, 

béreket fizetni kell addig is. Ez egy technikai dolog. A bizottság javasolja elfogadásra a 

testület felé a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2013. évi szabályairól szóló rendelet-tervezettel 

egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának 

26/2012.(XII.07.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2013. évi szabályairól 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési 

gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.  (1) bekezdése alapján a 2013. évi 

költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

2. § 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető bevételek 

beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen rendelet 

rendelkezései szerinti teljesítésére.  

  

3. § 
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(1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít.   

 

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 

2012. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2012. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó 

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2012. évi eredeti előirányzat alapján 

időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-

ed része.  

4. § 

 

(1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó 

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2012. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2012. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2012. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege 

képezi. 

 

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési 

támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához 

szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.  

 

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben 

rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét 

veszélyeztető esetekben eltérhet. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a 2013. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2013. március 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

           Juhászné Barkóczy Éva                                                     Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Következő téma a szociális rendelet módosítása. Az előterjesztést mindenki megkapta. Ennek 

a lényege, hogy volt egy kincstári felmérés arról, hogy van-e igény tüzelő segélyre a 

településen. Visszaírtunk, hogy szeretnénk tüzelőt 0%-os önrésszel és kaptunk 426.720 Ft 

értékű 24 erdei m³ fát. Annyi az önkormányzat költsége, hogy a szállítást ki kell fizetni. 

Megkérdezte Jegyző úr és a szállítási költség Gyöngyöspatáról bruttó 76.200 Ft. Ezt 

januárban tudjuk kiosztani és február végéig kell elszámolni. Az egyik feltétel az, hogy a 

szociális rendeletbe bele kell tenni az ennek kedvezményezettjeire vonatkozó utalást. Ezért 

kell módosítani a szociális rendeletünket. Ezt is megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, átadom a 

szót Ruzsom Lajosnak, mint a bizottság elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, a bizottság megtárgyalta és természetesen javasolja a szociális rendelet módosítását az 

elhangzottak miatt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítását elfogadja, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

27/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

1/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban Szt.) 25-26. §-ában, valamint a 92. § (1) és (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2012.(II.11.) 

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

 

1. § 

 

(1) A R. 13. §-a a (4) bekezdését követően a következő két bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A szociális rászorultság elbírálása esetén előnyt élvez, aki a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, vagy időskorúak ellátására, vagy adósságkezelési támogatáshoz 

kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási 

támogatásra jogosult. 

 

(6) Háztartásonként legfeljebb 5 m
3
 tűzifa adható.” 

 

(2) A 12. § (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„(4) A megállapított segély folyósítása számlára utalással vagy vásárlási 
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utalvány átadásával történik.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2012. december 07. napján lép hatályba és 2012. december 8-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                                           Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                   Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mint tudjátok, eddig a kistérségen keresztül volt biztosítva a könyvtári szolgáltatás, amire a 

kistérség kiegészítő normatívát tudott lekérni. Idén 800.000 Ft támogatást kaptunk, aminek a 

felét kaptuk pénzben, a másik felét szolgáltatásként. De mivel megszűnik a kistérség, ezért a 

könyvtári szolgáltatást másképp kell megoldani az önkormányzatnak. A költségvetési 

törvénytervezet szerint jövőre a megyei hatókörű könyvtárak megkaphatják a kiegészítő 

támogatást, ha megállapodást kötünk december 31-ig. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a mi 

könyvtárunk most már nem kap egy forintot sem, viszont a mozgókönyvtári szolgáltatás 

megmarad. Tehát negyedévente 100 db könyv érkezik a könyvtárba, folyóiratokat fizetnek 

nekünk elő. Azt gondolom, hogy ezzel nem teszünk rosszat a könyvtárnak. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Végül is eddig is a megyei könyvtáron keresztül volt a mozgókönyvtári szolgáltatás.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, itt csak annyi a változás, hogy készpénzt nem kap a könyvtár. 

Kérdés, vélemény? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én úgy gondolom, hogy ez jó a könyvtárnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nincs több kérdés, vélemény. Aki egyetért a mozgókönyvtári szolgáltatásról szóló 

megállapodás elfogadásával és felhatalmaz a megállapodás aláírására az kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2012. (XII.06.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat megtárgyalta a könyvtárellátási megállapodásról szóló 

megállapodás-tervezetet, azt elfogadta, illetve felhatalmazza Petőfibánya Község 
Önkormányzatának polgármesterét a megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2012. december 31.  

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Lenne még egy témám. Itt a volt üzem területén felszedik a síneket, és emiatt a 

macskaköveket is kiszedték, mert a síneken volt elhelyezve. Most több ezer darab macskakő 

van, amit ez a vállalkozó elvinne a vízműhöz ingyen, szívességből.  Azt mondta, hogy ha 

szeretnénk eladni, tudna rá vevőt. Az lenne a kérdés, hogy eladjuk-e vagy tartsuk meg? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Meghagynám, mert felhasználható lenne a telepen, akár a lépcsők felújítására, akár a saját 

telephely bejárójára. Pénznek pénz, de amikor majd meg kell venni helyette az anyagot, akkor 

az sokkal többe fog kerülni. 

 

Mizser László, képviselő 

Tartsuk meg, fel lehet használni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, akkor maradjon meg, és ha kell, fel tudjuk használni. Van még egy témám. A síkosság-

mentesítés. Szabó Krisztián vállalkozó a következő ajánlatot adta: A munkagép óradíja 

gépkezelővel 5.000 Ft+Áfa\óra. Ezen felül havi 40.000 Ft+Áfa\hó készenléti díj. Ő az a 

vállalkozó, aki tavaly is meg volt bízva. Az 5cm-es havat 8 óra alatt sikerült neki eltakarítani, 

mert nagyon kis teljesítményű volt a gépe. Felhívtam Molnár Tamást, ő szóban azt ajánlotta, 

hogy 9.500 Ft/óra áron tudja vállalni (ezt írásban is megerősíti), és nem kér érte készenléti 

díjat, de ő nem köt szerződést. Amikor szólunk, ő jön a nagy gépekkel és megcsinálják. 

Viszont annyit mondott, hogy 20 cm hóréteg magassűgtól érdemes szólni neki, az alatt emberi 

erővel is meg lehet oldani a síkosság-mentesítést. A járdákat, kerékpárutat a brigád és a 

közcélúak megoldják, fel vannak készülve rá. 

 

Kérdés, vélemény? 

 

Mizser László, képviselő 

Molnár Tamás munkáját mindig és mindenhol dicsérik.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, ez így van. Kiszámoltam, végül is maga a munkadíj ugyanannyi lenne, csak Molnár 

Tamás nem kér havi 40.000 Ft készenléti díjat. Erről nem kell határozatot hozni, csak 

tájékoztatásképpen mondtam el. Van még egy dolog, leszedték az iskolában az életveszélyes 

kéményeket. Teljesen lebontották és a tetőt bezsindelyezték, 196.000 Ft-ba került.  

 

Van-e még kérdés, bejelentés? 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester        Jegyző 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


