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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. december 18-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

124/2013.(XII.18.) Hulladékgazdálkodási Társaság székhelyének áthelyezéséről szóló 

javaslat elfogadása 

125/2013.(XII.18.) Hulladékgazdálkodási Társaság felügyelő bizottsági tagságról való 

lemondásról szóló javaslat elfogadása 

126/2013.(XII.18.) Hulladékgazdálkodási Társaság megbízási szerződés 

megszüntetéséről szóló javaslat elfogadása 

127/2013.(XII.18.) Hulladékgazdálkodási Társaság ügyvezető megbízási szerződésről 

szóló javaslat elfogadása 

128/2013.(XII.18.) Hulladékgazdálkodási Társaság jegyzett tőkéjének felemeléséről 

szóló javaslat elfogadása 

129/2013.(XII.03.) Hulladékgazdálkodási Társaság Társasági szerződésének egységes 

szerkezetbe foglalásáról szóló javaslat elfogadása 

130/2013.(XII.03.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulásból Ecséd és Kompolt kizárásáról szóló javaslat 

elfogadása 

131/2013.(XII.03.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás KEOP pályázat aláírásáról szóló javaslat 

elfogadása 

132/2013.(XII.03.) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról szóló javaslat 

elfogadása 

133/2013.(XII.03.) Gyermekorvosi praxis felmondásával kapcsolatos teendők 

elfogadásáról szóló javaslat 

 

 

Petőfibánya, 2013. december 18. 

 

 

 

 

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. december 18-

án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos (később érkezett) 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Hatvani Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodás 

2. Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 

Intézményt Fenntartó Társulás 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 4 fő. Hiányzik Ambrús Zoltán, Papp Tamás és Ruzsom Lajos. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

I. NAPIREND 

 Hulladékgazdálkodási Társulás 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A meghívót megkaptátok. Gondolom elolvastátok, kiküldtük az egész módosítást. Most nem 

olvasnám fel az egészet. Van egy előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Társaság 

ügyvezetőjének, a székhelyének és a jegyzett tőkéjének tárgyában. Ez egy 22 oldalas 

előterjesztés. A határozati javaslatok száma 6 db.  
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Aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 4  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

124/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy 

dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság székhelyének 

áthelyezéséről szóló javaslatot akként, hogy a táraság új székhelye 3000 Hatvan, Tarján 

út 3. szám alá legyen áthelyezve, illetőleg a korábbi székhely megszüntetésre kerüljön, 

ezzel egyidejűleg a telephelyként a cégjegyzékbe bejegyzett 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. 

szám alatti telephely a társasági szerződésből  törlésre kerüljön. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, 

hogy a soron következő ülésen Petőfibánya Község Önkormányzata tagot képviselje, 

helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község Önkormányzata jelen 

képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 2. sz. határozati javaslat a felügyelő bizottsági tagságról szól.  

 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az nyújtsa fel a kezét. 

 

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 4  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

125/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy 

dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja elfogadja dr. Aladics 

László felügyelőbizottsági tag tisztségről való lemondását és igennel szavaz Zsámboki 

Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos felügyelőbizottsági 

taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 2014. 

május 31. napjáig tartó határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag 

tisztségét ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, 

hogy a soron következő taggyűlésen Petőfibánya Község Önkormányzata tagot 

képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község Önkormányzata 

jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
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Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 3. sz. határozati javaslat Decsi Ferenc megbízási szerződésének megszüntetéséről szól.  

 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az nyújtsa fel a kezét. 

 

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 4  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

126/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy 

dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja jelen 

határozati javaslat 1./ számú melléklete szerinti tartalommal, a Decsi Ferenccel 

megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, hogy 

a soron következő taggyűlésen Petőfibánya Község Önkormányzata tagot képviselje, 

helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község Önkormányzata jelen 

képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 4. sz. határozati javaslat Decsi Ferenc bérének elfogadásáról szól.  

 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az nyújtsa fel a kezét. 

 

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 4  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

127/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy 

dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja Decsi 

Ferenc ügyvezetővel jelen határozati javaslat 2./ számú melléklete szerinti tartalommal 

létrejövő munkaszerződése megkötését. A munkavállaló munkaviszonya határozatlan 

időtartamra jön létre. A munkavállaló munkabére havi bruttó 550.000,-Ft, azaz 

Ötszázötvenezer forint. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, 

hogy a soron következő taggyűlésen Petőfibánya Község Önkormányzata tagot 
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képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Petőfibánya Község Önkormányzata 

jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.. 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 5. sz. határozati javaslat a jegyzett tőke felemeléséről szól.  

 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az nyújtsa fel a kezét. 

 

A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 4  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

128/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó 

üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Petőfibánya Község 

Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén 

igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 2.500.000,-Ft, 

azaz Kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az 

alábbiak szerint: 

 

A felemelt üzletrészre vonatkozóan Petőfibánya Község Önkormányzata 

elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 

A felemelt üzletrészre vonatkozóan az alábbi tagok kívánnak elsőbbségi jogukkal élni 

és a tőkeemelésben részt venni, a többi tag a tőkeemelésben részt venni nem kíván:  

 

Hatvan Város Önkormányzata – képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint összeg 

erejéig,  

 

Jászfényszaru Város Önkormányzata – képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Márta 

polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1..; 1.000.000-Ft, azaz 

Egymillió forint összeg erejéig,  

 

2. Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során a taggyűlés 

által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a tagok 

elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó rész vonatkozásában: 

 

Lőrinci Város Önkormányzatát – képviseli: Víg Zoltán polgármester, székhelye:  

3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 
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Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatát – képviseli: Szabó Ferenc polgármester, 

székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint 

erejéig 

3. Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 2.500.000,- Ft pénzbeli 

hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 

bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 

üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 

4. A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

22.500.000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje 

25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összeg lesz. 

 

5. Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az 

Hatvan Város Önkormányzata és Jászfényszaru Város Önkormányzata készpénz 

rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt törzstőkéjét. 

 

6. Petőfibánya Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 

felhatalmazza Petőfibánya Község Önkormányzatának polgármesterét a társasági 

szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében 

szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 

Petőfibánya Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hatvan Város  

Önkormányzata Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő megtartandó 

taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés jelen határozati javaslat 

mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést módosító 

okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb 

okiratokat aláírja. 

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése 

Felelős  : Petőfibánya Község Polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 6. sz. határozati javaslat az egységes szerkezetbe foglalásról szól.  

 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az nyújtsa fel a kezét. 
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A Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 4  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

129/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy 

dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja Hatvan 

és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását jelen előterjesztés 3./számú 

mellékletété képező társasági szerződést egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság tagja felhatalmazza Petőfibánya Község Önkormányzatának polgármesterét 

következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok 

aláírására.  

 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő előterjesztés Ecséd és Kompolt községeknek a Hulladékgazdálkodási Társulásból 

való kizárásáról szól. Jelentkeztek a Társulásba, de ők még benne vannak az egri Társulásban 

is, ezért a kizárásukról kell dönteni, hiszen az egri Társulás is pályázatot nyújtott be 

hulladékgazdálkodási ügyben. Viszont nem lehet egy önkormányzat egyszerre két társulásban 

is támogatott tag. Mindkét társulás pályázott, ezért az önkormányzatok nem részesülhetnek 

kétszer e gyféle európai forrásból.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ez a leggyorsabb módja. Ha csak egyszerűen kilépnének, akkor 6 hónap, mire a Társulási 

szerződés hatályba lép. A szemetet a Társulással azért még elvitethetik, de a társulásnak nem 

lehetnek tagjai. 

/Megérkezett Ruzsom Lajos képviselő./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 5  igen 

szavazattal a határozatot elfogadta: 

 

130/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, 

hogy elfogadja Ecséd Község Önkormányzatának és Kompolt Község 

Önkormányzatának – az érintett önkormányzatok beleegyezésével való – kizárását 

2014. január 1-jei hatállyal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
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gazdálkodás Fejlesztése Társulásból, annak érdekében, hogy a KEOP 1.1.1-B és KEOP 

1.1.1-C pályázatok lebonyolítása sikeresen megtörténhessen. 

Határidő:  2014. jan. 1.   

Felelős:  a település polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a társulási megállapodás. Felhatalmazás a módosított társulási megállapodás 

aláírására. 

 

Aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 5  igen 

szavazattal a határozatot elfogadta: 

 

 

 131/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, 

hogy elfogadja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás a társulás költségvetésének, beszámolóinak elfogadása és a KEOP 

1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok vonatkozásában szükséges döntések tekintetében 

módosított, illetve a társulási megállapodás függelékekkel kibővített, jelen előterjesztés 

mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 

szövegét.  

A módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a település polgármesterét. 

Határidő:  2013. december 19. (a megállapodás aláírására)  

Felelős:  a település polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 

társulási megállapodás elfogadása. Az előterjesztés ki lett küldve. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Petőfibánya január 20-tól lehet tag. Az aljegyzővel beszéltem, hogy kb. 1 hónap kell, amíg a 

Kormányhivatalban elfogadják a csatlakozást. Beszéltem én is a Kormányhivatali ügyintézővel, 

mi is kaptunk haladékot március 21-ig arra, hogy a jelenlegi állapotot megoldjuk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A normatívát mi megigényeltük egész évre. Majd májusban lemondunk róla, ők meg májustól 

megigénylik. Átadni nem lehet. Tőlünk visszamenőlegesen levonják, ők meg majd megkapják.  

 

Kérdés? 

 

Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 5  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

  

132/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási 

megállapodásának elfogadásáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 

Fenntartó Társulás társulási megállapodását elfogadja, felhatalmazza továbbá a 

polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a házi gyermekorvosi praxis megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés. Tudjátok, 

hogy február 1-jével Zitának megszűnik a kötelezettsége. Írt nekünk egy levelet, a múltkor ezt 

már ismertettem. Február 1-től ránk száll a praxis. Voltunk egerben az OEP-nél. Nagyon 

segítőkészek voltak. Probléma, hogy Január 10-ig ÁNTSZ engedéllyel kell rendelkeznünk. A 

két településnek meg kell állapodnia, hiszen a két település alkot 1 praxist. Elmondták az OEP-

nél, hogy minimum 2 órát rendelni kell mindennap. Nem lehet olyan, hogy valahol nincs 

rendelés. Elmondták azt is, hogy mennyi lesz a támogatás egy félévig, utána majd csökkenni 

fog, ha nem tudunk biztosítani gyermekorvost. Úgy érzem, hogy jövőre ez nekünk sokba fog 

kerülni. Tegnap itt volt az apci polgármester és jegyzőnő. Abban egyeztünk meg, hogy 

Petőfibánya lesz a gesztor. Itt a bázis. Megállapodást kell kötni a két községnek. A 

megállapodás után Petőfibánya lesz a kapcsolattartó az OEP-pel. Ha januárban nem lesz 

engedély és megállapodás, akkor februárban nem kapunk rá támogatást, a praxist viszont el kell 

látni. Február 1-től, ha Zita lemond, akkor mi ingyen meghirdethetjük. A helyettesítés 

valószínűleg február 1-től úgy lesz megoldva, hogy Zita 2 nap, a pásztói orvos 2 nap és a szücsi 

orvos 1 nap rendel. A gyermekorvosi helyettesítést csak gyermekorvos láthatja el, még rezidens 

sem. Háziorvos csak akkor láthatja el, ha rendelkezik gyermekorvosi végzettséggel. Ha viszont 

vegyes körzet lenne, akkor a háziorvos is elláthatná a gyerekeket. Meg kell egyezni a 

orvosokkal, hogy mennyiért vállalják el a helyettesítést. Ez nem lesz olcsó. A finanszírozásnak 

a 2/3-át el fogja vinni a díj, úgy gondolom. Szándéknyilatkozatot kell tenni a két 

önkormányzatnak, hogy átveszi az asszisztenseket. Kettő kell. Kell egy asszisztens, aki 

minimum a rendelési idő alatt ott van, egy szakápoló, és kell egy 4 órás, aki az adminisztrációt 

ellátja. Abban egyeztünk meg, hogy ők átvennék az Apcit az ő állományukba, mi pedig 

átvennénk a Petőfibányait. Megállapodásban rögzítenénk, hogy az orvosokat együtt fizetnénk, 

az asszisztenst fizeti mindenki magának. A 4 órás bérét, plusz járulékát Petőfibánya, mint 

gesztor átadná az apci önkormányzatnak. A területi pótlékot is át kell adni, mert ott van 

külterület. A fennmaradó részen egyenlő arányban osztoznánk. Ha marad, ha nem, a 

fennmaradó részt közösen fizetjük! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Szeretném kérdezni, hogy ha a pásztói doktornő itt van mondjuk 8-11-ig, akkor délután 5-ig, 

amíg nem lesz ügyelet, vállalja, hogy visszajön? 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Benne van az árban, hogy készenlétben vannak. Erről beszéltünk. Ez a díj 20-25.000 Ft a két 

órára. Lehet, hogy az utazási költség még plusz lesz. Ebben benne van a készenléti díj is, bármi 

van. Arra kérek mindenkit, akinek van távoli rokona, ismerőse stb. szóljon, hogy 

gyermekorvost keresünk. Arra gondoltunk, hogy küldünk ki álláshirdetést a keleti 

országrészbe, illetve mindenhová. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ha jönne ide egy fiatal, pályakezdő, akkor a lakás meg lenne oldva? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megoldanánk. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én nem vagyok kezdőellenes. Egy fiatal még meg akarja váltani a világot. Mi is elkezdtük. 

Valljuk be őszintén, hogy ide csak egy fiatal fog jönni, mert akinek praxisa van, az nem fog ide 

jönni 724 gyerekre. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Pontosan. Inkább kezdő legyen, mint egy elesett.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vagy olyan helyről, aki közelebb szeretne kerülni Pesthez. Egyetemre is feladnánk a hirdetést.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Hány gyerekre jár a körzet, ha mondjuk Apccal nem vagy együtt? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

600 fő az alsó határ.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt mondták, abban ne is gondolkodjunk. Még ha meg is lenne a 600 fő, fele lenne a 

finanszírozás, és akkor is kellene az orvosakat fizetni napi 2 órában. Nem lenne elég 

finanszírozás csak az orvosokra.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ha jó gyerekorvos jönne ide, Szántóról, Rózsából tudna gyerekeket felszippantani még. Jó, 

mondjuk nem egy-két hónap alatt! Annak idő kell.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Viszont, ha nem tudjuk betölteni a praxist, akkor félév után 30-40 %-kal fog csökkeni a 

támogatás. Én már vegyes körzeten is gondolkodtam. A doktornőnek is nagyon magas a 

kártyaszáma. Szeretnék majd vele beszélni. Érdeklődnék ebbe az irányba is. Hat hónapig úgy 

sem tudunk mit csinálni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Finanszírozás szempontjából sokkal jobban járunk a gyermekorvosi praxissal.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
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Talán visszalépés is lenne szakmailag. Ha már egyszer megoldottuk a gyermekorvosi vizsgálati 

lehetőségeket, az iskolaorvost, akkor szerintem ez visszalépés lenne. A számtalan szűrés, 

tanácsadás, az iskola-egészségügy az nagy feladat. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Heves megyében 17 gyermekorvosi praxis üres, mi leszünk a 18. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még egy dolog, hogy Zita tavaly pályázott. Vásárolt scannert, számítógépet, fénymásolót, 

szoftvereket. Ezek a BT. tulajdonában vannak és 3 évig nem viheti el a rendelőből. Azt 

szeretné, hogy vásároljuk meg. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az önrészét álljuk. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Kapott ő már annyit Petőfibányától! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, de ha azt mondja, hogy nem helyettesít, akkor nincs orvosunk. Minden oldalát meg kell 

nézni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Amennyiben nem vásároljuk meg, akkor el kell zárni a szekrénybe és 3 év múlva megkapja. 

Éppen tavaly nyáron vette meg. Egyébként ezekkel majd dolgozni kell a helyettesítő orvosnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az OEP-nél nagyon dicsérték ezt a praxist. Mindent megcsináltak.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A lakást írd bele, de mi lehet még mézesmadzag? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az Ilikével mit csináljunk?  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mi van, ha házaspár jelentkezik? A férfi gyermekorvos, a feleség asszisztens?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most mindenképpen át kell vennünk! 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A helyettesítés idejére.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mennyi időre? A 4 órás az kötelező, a másik minimum a rendelési időre. Mivel minden jelentés 

itt zajlik. Nyugdíj előtt áll ő is.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Szerintem maradjon. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Mindenképpen. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hosszú távon megmondom őszintén, a vegyes körzet egyszerűbb lenne. A helyettesítés meg 

minden. Mindenképpen beszélni fogok a doktornővel.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A doktornőnek hogy lenne akkor a rendelés? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A vegyesben odavihetik a gyerekeket. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Odavihetik, de te is tudod, hogy mi van a rendelőben. Hogy oldod meg? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Lehet, hogy a doktornő nem is vállalná. 

 

Mizser László, képviselő 

Lehet, hogy úgy lehetne megoldani, hogy 8-10 óráig gyerekrendelés, utána jönnének a 

felnőttek. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha belefér addig a gyerekrendelés. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez még a jövő útja. A lényeg az, hogy szerezzünk gyermekorvost. Próbáljuk meg. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Kérdés? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatban arra figyeltek, hogy mi nem közalkalmazotti 

jogviszonyban vagyunk, hanem vállalkozónál vagyunk. Nagy valószínűséggel, ha engem 

átvennének közalkalmazottnak, akkor valószínűleg nagyon jól járnék, mármint anyagilag. 

Iskola, évek stb. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Önkormányzat alkalmazásában csak közalkalmazott állhat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Itt munkatörvénykönyves csak a Mónika, a hivatalsegéd. Mindenki más közalkalmazott vagy 

köztisztviselő.  

 

Aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze 

 

A Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, 5  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 
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133/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a petőfibányai 

gyermekorvosi praxis felmondásával kapcsolatos teendőket, és úgy döntött, hogy 

2014.01.31-ével bezárólag megszünteti a házi gyermekorvosi feladatellátási szerződést 

a Kórkép Bt.-vel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy  

 

1) tárgyalásokat folytasson Apc községgel a gyermekorvosi praxis megállapodás 

alapján történő feladatellátásáról; 

 

2) az eredményes tárgyalásokat követően kösse meg a megállapodást Apc 

községgel a gyermekorvosi praxis feladatellátására vonatkozóan; 

 

3) mivel a 2014. február 01-től betöltetlenné váló gyermekorvosi körzetet 

helyettesítéssel kívánja megoldani, ezért a helyettesítéssel történő ellátással 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, kössön szerződést a helyettesítő 

orvosokkal; 

 

4) a megüresedő gyermekorvosi praxis pályázatát hirdesse meg; 

 

5) a Képviselő-testület nevében tegyen szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, 

hogy a házi gyermekorvos mellett lévő szakasszisztens továbbfoglalkoztatásáról 

közalkalmazotti jogviszony keretében gondoskodik; 

 

6) nyújtson be kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete felé, illetve az Észak-magyarországi Regionális 

Egészségbiztosítási Pénztár Heves megyei kirendeltsége felé a finanszírozási 

szerződés megkötése érdekében. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és a nyílt 

ülést bezárta. 

 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


