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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. december 14-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

126/2015.(XII.14.) Hatvani Rendőrkapitányság kérelmének elutasítása 

127/2015.(XII.14.) Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme 

128/2015.(XII.14.) Polgármester illetményének egy részéről lemond 2016 évre 

129/2015.(XII.14.) Szociális Gyermekjóléti Társulás 2015.évi költségvetésének 

módosítása 

130/2015.(XII.14.) Szociális Gyermekjóléti Szolgálat 2015.évi költségvetésének 

módosítása 

131/2015.(XII.14.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás forgóeszköz hitelszerződésének 

meghosszabbításához hozzájárulás 

132/2015.(XII.14.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás KEOP pályázatok fenntarthatósági terv 

jóváhagyása 

 

Petőfibánya, 2015. december 14. 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-

én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Bodáné Kókai Ilona, pénzügyi bizottsági külsős tag 

 

Javasolt napirendek: 

 

1) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 5 fő. Dr. Csillag Imre képviselő jelezte távolmaradását, Tomecz László képviselőről 

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

napirend elfogadását meghívó szerint. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 

Ezzel megnyitja az ülést.  

 

I. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első téma a Hatvani Rendőrkapitányság levele.  

 

/Felolvassa a levelet, amely az előterjesztés részeként a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi egész évben támogatjuk őket azzal, hogy az irodát a rendelkezésükre bocsájtjuk ingyen. A 

körzeti megbízott laptopot kapott. Egyébként nem egyértelmű a levél, nem derül ki belőle, 

hogy mennyi támogatást kér. Az Erzsébet-utalványt csak a saját dolgozóinknak, vagy szociális 

rászorultság alapján adhatunk. Nem terveztük be a költségvetésbe sem ezt a támogatást. 

 

Bodáné Kókai Ilona, pénzügyi bizottsági tag 

Nekem az jön le ebből a levélből, hogy nem a mi körzeti megbízottunknak, hanem a 

rendőrkapitányságon dolgozóknak szeretne támogatást kérni. Úgy írja, hogy 40.000 Ft/fő 

Erzsébet-utalvány formájában. Akkor most mennyit adjunk? 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a Rendőrkapitányság támogatást kérő levelét, amely az 

előterjesztés részeként a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor a megbeszéltek szerint ebben a formában nem tudunk támogatást adni. Aki ezzel 

egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

126/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani 

Rendőrkapitányság vezetőjének levelét, melyben támogatást kér a Hatvani Rendőrkapitányság 

eredményesen és kiemelkedően dolgozó kollégái részére. 
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A Képviselő-testület forráshiány miatt nem tudja támogatni a kérést, mivel az évi előirányzott 

költségvetési keret felhasználásra került. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme, amelyben 

kérik, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. december 31-re módosítsa a 

testület. Idén a Zagyvaság a mesemondó versenyt 100.000 Ft-tal, a Kopasz-hegyaljai 

Vigadalom megszervezését 200.000 Ft-tal támogatta az Egyesület. 

 

/A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előbbiekben megbeszéltek szerint javaslom, hogy fogadjuk el a Zagyvaság Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület kérelmét, és módosítsuk a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 

2016. december 31-re, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

127/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvaság 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelmét, és úgy döntött, hogy az Egyesület számára 

nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma az, hogy a részemre megállapított 224.300 Ft/hó polgármesteri tiszteletdíj 

jelentős részéről szeretnék lemondani a következő évben is.  Kérem, hogy 2016. évben a 

224.300 Ft/hó helyett mindössze bruttó 100.000 Ft/hó tiszteletdíjat kérek számfejteni. Van-e 

kérdés, vélemény?  

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy havonta mindössze bruttó 100.000 forint 

tiszteletdíj kerüljön számfejtésre, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

128/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Juhászné Barkóczy Éva 

polgármester nyilatkozatát, melyben az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi 
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megbízatású polgármester illetménye meghatározott részéről 2016. évre lemondott és azt 

tudomásul veszi. 

Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a kérelemben foglaltak alapján a polgármester számára 

megállapított bruttó 224.300 Ft/hó összeg helyett havonta mindössze bruttó 100.000 forint 

tiszteletdíj számfejtéséről intézkedjen 2016.01.01–től kezdődően 2016.12.31-ig bezárólag. 

Határidő: havonta rendszeresen 2016.12.31-ig 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a hatvani Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi i Társulás által küldött 

két határozati javaslat. Van-e kérdés, vélemény a kiküldött előterjesztéshez és az első határozati 

javaslathoz? 

 

Amennyiben nincs, aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

129/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 

határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 

2015. évi költségvetésének módosítását: 

 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét             316.568,- ezer Ft-ban 

 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 319.513,- ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van- e kérdés, vélemény a második határozati javaslathoz? 

 

Amennyiben nincs, aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

130/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 

határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által 

fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének 

módosítását: 
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a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            318.855,- ezer Ft-ban 

 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 318.855, - ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy téma, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás által küldött két határozati javaslat megtárgyalása. Van-e az előterjesztéshez kérdés, 

vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért az első határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

131/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási 

Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a Társulás a K&H Bank Zrt.-vel megkötött forgóeszköz 

hitelszerződést 2016. június 30. napjáig meghosszabbítsa. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a társulás társulási tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata 

képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: A társulás soron következő társulási tanácsülése 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e a második határozati javaslathoz kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, aki egyetért az első határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

132/2015. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási 

Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0004 kódjelű „Hatvan és 

térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”, valamint KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0011 kódjelű „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
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eszközbeszerzésekkel” című pályázatok keretében készített fenntarthatósági tervet jóváhagyja. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét, hogy a társulás társulási tanács tagjaként Petőfibánya Község Önkormányzata 

képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 

szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: A társulás soron következő társulási tanácsülése 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

bezárta. 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

  jegyzőkönyvvezető     


