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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

82/2015.(IX.15.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozásának elfogadása 

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társuláshoz  

83/2015.(IX.15.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2015. I. féléves beszámolójának elutasítása 

84/2015.(IX.15.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás közbeszerzési terveinek elutasítása 

85/2015.(IX.15.) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás társulási megállapodás módosításának 

elfogadása 

86/2015.(IX.15.) Közvilágítási hálózat karbantartása és üzemeltetése tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

87/2015.(IX.15.) Lőrinci Város településrendezési terv módosításának elfogadása 

88/2015.(IX.15.) Petőfibányai Buszváró épület KEOP-5.7.0 jelű projekt keretében 

tárgyú építési beruházás kivitelezőjének kiválásztása  

89/2015.(IX.15.) Petőfibányai Strand épület KEOP-5.7.0 jelű projekt keretében tárgyú 

építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása 

90/2015.(IX.15.)  Polgármester felhatalmazása a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötött 

megállapodások aláírására 

91/2015.(IX.15.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program 

pályázati kiírására regisztráció 

92/2015.(IX.15.) Temető utca közlekedési rendjének módosítása súlykorlátozó 

táblával 

93/2015.(IX.15.) Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola pedagógusai részére 

kedvezményes étkezési lehetőség engedélyezése 

Rendelet száma Tárgy 

 

24/2015.(IX.16.) 

A település köztisztaságának biztosításáról, illetve a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 

30/2013.(X.01.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Petőfibánya, 2015. szeptember 15.  

 

 

 

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 2015. szeptember 

15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Tomecz László 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) Petőfibánya Községi Önkormányzat közintézményeinek energetikai 

korszerűsítése KEOP-pályázat 

 

2) Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 6 fő. Nagy Katalin jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Javasolja, hogy az ülést az egyebeken belül, a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás előterjesztésével kezdjék. A Képviselő-

testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

I. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ma délután három órakor lesz Hatvanban a hulladéktársulási ülés, ezekkel a határozatokkal kell 

mennem az ülésre. Ez az előterjesztés négy témát foglal magában, az anyagot mindenki 

megkapta. Az első téma, Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozása a társuláshoz. 

Van-e kifogás ez ellen? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy Hévízgyörk Község Önkormányzata csatlakozzon 

a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz, 

kézfelnyújtással jelezze.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

82/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy támogatja 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozását a Társuláshoz. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva 

Asszonyt, mint Petőfibánya Község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként 

Petőfibánya Község Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen 

jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a hulladékgazdálkodási társulás 2015. I. félévi beszámolójának megtárgyalása. 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem kifogásom van a beszámoló elfogadása ellen. Ezt a beszámolót a felügyelő bizottságnak 

kellett volna először látnia, megtárgyalnia és elfogadnia. A társulási szabályzat szerint, a  
felügyelő bizottság feladat és hatásköre: „a Projektiroda munkájának ellenőrzése,az ütemezett 

kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a 

vizsgálat eredményéről beszámoló készítése,a tagok tájékoztatásának vizsgálata, a projekt bármely 

résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése,a Társulási Tanács felhatalmazása alapján dönt a 

Projektiroda költség- és munkatervében nem szereplő váratlan, előre nem látható kiadások pénzügyi 

fedezetének engedélyezése tekintetében.”  Én vagyok a felügyelő bizottság elnöke, bár mi ezért a 

munkánkért nem kapunk semmit, mégis minden bizottsági tag a teljes vagyonával felel a társulásért. 

Nem a tartalom ellen van kifogásom, csak az ellen, hogy nem küldték el a bizottság tagjainak a 

beszámolót.  Tavaly is többször is jeleztem a problémámat, ígéretet is kaptam arra, hogy idén már nem 

így lesz. Itt milliárdokról van szó, javaslom, hogy ezt ne fogadjuk el! 
 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előzőekben megbeszéltek szerint javaslom, hogy a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi beszámolóját ne fogadjuk el, a 

Felügyelő Bizottsági vélemény hiánya miatt. 

 

Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

83/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen határozati javaslat 

mellékletét képező 2015. I. félévi beszámolóját nem fogadja el a Felügyelő Bizottság 

véleményezésének hiánya miatt. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva 

Asszonyt, mint Petőfibánya Község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen 

jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik a Társulás KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 1.1.1/C/-13-2013-

0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveinek megtárgyalása, 

elfogadása. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Itt is ugyanaz a kifogásom. Javaslom, hogy ne fogadjuk el a kiküldött határozati javaslatot.  

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előzőekben megbeszéltek szerint javaslom, hogy a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint 

a KEOP 1.1.1/C/-13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveit 

ne fogadjuk el a Felügyelő Bizottsági vélemény hiánya miatt. 

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

84/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy jelen határozati 

javaslat melléklete szerint nem fogadja el a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 

1.1.1/C/-13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveket a 

Felügyelő Bizottság véleményezésének hiánya miatt. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva 

Asszonyt, mint Petőfibánya Község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen 

jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2015. szeptember 15. 
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Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés negyedik témája a Társulási megállapodás módosítása, egységes szerkezetbe 

foglalása. Itt Hévízgyörköt tették bele a megállapodásba. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 
 

85/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy jelen határozati 

javaslat melléklete szerint elfogadja a Társulási megállapodás változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Barkóczy Éva 

Asszonyt, mint Petőfibánya Község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként 

Petőfibánya Községi Önkormányzat képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen 

jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a közvilágítási hálózat karbantartása és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményhirdetése. Az előterjesztésben benne van a bontási jegyzőkönyv. Három 

ajánlatot kaptunk. Az NRG Services Kft., 9028 Győr, zöld utca 3/A 2/9 ajánlata: nettó 

649.800,- Ft/év, ami 1900,- Ft/lámpa/év. Az Enerin Sümeg Energetikai Kft., 8800 

Nagykanizsa, Petőfi S. utca 1. ajánlata: nettó 478.800,- Ft/év, ami 1400,- Ft/lámpa/év. A Vilkor 

Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8840 Csurgó, József Attila utca 2/A. ajánlata: nettó 

615.600,- Ft/év, ami 1800,- Ft/lámpa/év.  Tehát a legalacsonyabb árajánlatot az Enerin Sümeg 

Energetikai Kft. adta. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a legalacsonyabb árajánlatot fogadjuk el, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 

következő határozatot hozta: 

 

86/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli 

előterjesztése, javaslata alapján a közvilágítási eljáráshoz kapcsolódóan a következő döntést 

hozza: 



214 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közvilágítási hálózat 

karbantartása és üzemeltetése Petőfibánya közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési 

eljárás során  

- A Bíráló Bizottság javaslata alapján az Enerin Sümeg Energetikai Kft. ajánlatát 

érvényessé nyilvánítja. 

- A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzés alapján 

megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és ezért a 

közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja 

- A Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az „Összegezés az ajánlatok 

elbírálásáról” c. iratban foglaltakat, és utasítja a lebonyolítót, hogy azt küldje meg az 

ajánlattevőknek. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma Lőrinci Város településrendezési tervének módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az előterjesztést mindenki megkapta a visszaküldési határidő szeptember 22. A lőrinci 

Erőműnél van egy nagy beépítetlen terület, azt szeretnék átminősíteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért Lőrinci Város településrendezési tervének módosításával, 

kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

87/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Lőrinci Város 

településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosításának egyeztetési dokumentációját. 

Megkeresésére, melyben Lőrinci Város településrendezési eszközeinek részterületre szóló 

módosításával kapcsolatban kérte előzetes véleményünket, az alábbiakban hozzuk szíves 

tudomásukra: 

Lőrinci Város részterületre vonatkozó településrendezési eszközeinek módosításával 

kapcsolatban kifogást nem emelünk, azt elfogadásra javasoljuk, illetve a véleményezési eljárás 

további szakaszaiban részt kívánunk venni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Lőrinci Város Önkormányzatát 

értesítse. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

II. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZINTÉZMÉNYEINEK 

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-PÁLYÁZAT 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a strand és a buszváró épületének energetikai korszerűsítése. A Művelődési 

Ház felújításának közbeszerzési elbírálása megtörtént, és úgy néz ki - nyilván ez még nem 

elnyert -, hogy ebbe a pályázatba még belefér két kisebb épület energetikai felújítása. A strand 

és a buszváró épületét próbálnánk meg beletenni. Ezekre nem kell közbeszerzési eljárást 

indítani, mivel értékhatár alatt van. Három árajánlatot kértünk, amelyek közül csak egy cégtől, 

a Medibau Kft.-től érkezett ajánlat. Kértünk még a Batu Kft.-től és az Adri Épker Kft.-től is. 

Visszajelezték, hogy megkapták az árajánlatkérést, de tőlük nem érkezett árajánlat. Még belefér 

a pályázati határidőbe, hogy a művelődési ház felújításával együtt ezeket is benyújtsuk. Ez 

ugyanazzal a feltétellel megy, mint a Művelődési Ház energetikai korszerűsítésének pályázata, 

100%-os támogatottságú, tehát nem kell hozzá önrész.  Tegnap érkezett meg a Medibau Kft.-től 

az ajánlat még a határidő lejárta előtt, bontsuk fel és nézzük meg. 

/Kibontják a MEDIBAU Építőipari Kivitelező Kft. árajánlatát tartalmazó borítékot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tehát a buszmegálló épületére adott ajánlat: nettó 8.217.718.-Ft, a strand épületre adott ajánlat: 

nettó 8.429.469.-Ft.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Mi van benne a felújításban? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A külső hőszigetelés, a nyílászáró csere, és a tető felújítása.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Az esőcsatorna nincs benne? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pontosan ezt nem tudom megmondani, valamelyikbe az egész belefér, valamelyikbe csak 

függőleges rész. Tájékoztatásképpen mondom el, hogy ezekkel december 15-ig el kell 

számolni. Mivel most csúsznak a pályázatok, és ha esetlegesen ezért csúszik a kivitelezés, 

akkor megszűnik a szállítói finanszírozás és nekünk kell kifizetni a költségeket. Viszont ebben 

az esetben lehetőségünk van a teljes összeget előlegként megigényelni. Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a KEOP-5.7.0 jelű projekt keretében a petőfibányai 

Buszváró épület felújításának kivitelezője a MEDIBAU Építőipari Kivitelező Kft. legyen, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

88/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibányai Buszváró épület 

KEOP-5.7.0 jelű projekt keretében” tárgyú építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására 

kiírt eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

 az eljárás eredményes, 

Nyertes ajánlat: 

 Ajánlattevő neve, székhelye:    

 

MEDIBAU Építőipari Kivitelező Kft. 

1015 Budapest, Batthyány u. 34. 
  

Ellenszolgáltatás összege: nettó 8.217.718.-Ft 

 

Indokolás: az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételek alapján, a kiválasztott értékelési szempont szerint – legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás – a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 

 

 Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert az eljárás lezárásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére és a Képviselő-testület felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a KEOP-5.7.0 jelű projekt keretében, a petőfibányai Strand épület 

felújításának kivitelezője a MEDIBAU Építőipari Kivitelező Kft. legyen, kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

89/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibányai Strand épület KEOP-

5.7.0 jelű projekt keretében” tárgyú építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására kiírt 

eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

 az eljárás eredményes, 

Nyertes ajánlat: 

 Ajánlattevő neve, székhelye:    

 

MEDIBAU Építőipari Kivitelező Kft. 

1015 Budapest, Batthyány u. 34. 
  

Ellenszolgáltatás összege: nettó 8.429.469.-Ft 
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Indokolás: az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételek alapján, a kiválasztott értékelési szempont szerint – legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás – a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 

 

 Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert az eljárás lezárásával kapcsolatos feladatok 

elvégzésére és a Képviselő-testület felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tomecz László, képviselő 

Feltehetek még a stranddal kapcsolatban egy kérdést. A strandépület kié? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most szavaztuk meg. De egyébként, a P.K.T.K. tulajdona, van egy megállapodásunk és ezért 

mi is pályázhatunk rá. 

 

III. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma, a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel való megállapodás. Az előterjesztést 

mindenki megkapta. A lényeg, hogy fel kell a víziközmű-vagyont értékeltetni, és mivel mi 

vagyunk a tulajdonosok, nekünk kell megcsináltatni, kifizetni. Eddig is úgy volt, hogy bérleti 

szerződésünk volt a Vízművel a használatra, de gyakorlatilag nem fizettünk semmit, mert ők 

meg annak fejében a karbantartást biztosították. Tehát nulla az egyenlege. Most a 

vagyonértékelés elvégzésére szeretnék felhasználni a 2013. és 2014. évi bérleti díjat. Ezt kell 

engedményezni. Itt van a megállapodás előttem, még nem írtam alá, a testület véleményére 

várok. 

 

Tomecz László, képviselő 

Ha elromlik, valami a közműhálózatban, mi történik? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor a Vízműnek kötelessége megcsinálni. Van-e más kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy aláírjam a Heves Megyei Vízmű Zrt. megállapodás 

bérleti díj fizetéséről, engedményezési megállapodás és vagyonértékelési szerződés elnevezésű 

dokumentumait, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

 90/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Heves Megyei Vízmű 

Zrt. megállapodás bérleti díj fizetéséről, engedményezési megállapodás és vagyonértékelési 

szerződés elnevezésű dokumentumait és az abban foglaltakat elfogadja. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a három dokumentum aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma a műfüves pályázat. Ezt is megkapta a testület a kiküldött előterjesztésben. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Első körben regisztrálni kell az önkormányzatnak. Ha elfogadják a jelentkezést, utána lehet a 

pályázatot benyújtani október 9-ig. A pályázat benyújtásával egy időben 200.000 Ft-ot kell 

befizetni. Amit, ha nem nyerünk, visszaadnak, ha nyerünk, akkor beszámítják az önerőbe. Egy 

esetben nem kapjuk vissza, ha nyerünk és mi lépünk vissza a pályázattól.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A pályázati kiírás mellékletében felsorolják a kedvezményezett Járásokat, településeket, ebben 

Petőfibánya nincs benne.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Kinyomtattam a honlapról a tájékoztatót, ami tartalmazza a pályákra vonatkozó műszaki 

tartalmat és az árakat. Minket a kisméretű pálya érdekelhet ez egy 22 m x 42 m, mert körbe 1-1 

méteres járda van. Ennek az ára kb. 32 millió forint. 

 

/Felolvassa a kisméretű műfüves pálya műszaki tartalmát és a várható árakat./ 

 

A közbeszerzést az MLSZ rendezi, 30%-os önerő szükséges. Az építési terület előkészítését is 

nekünk kell megcsináltatni. Most arról kellene dönteni, hogy regisztráljunk-e vagy nem. 

Durván 10 mFt-ba kerülne nekünk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Több lenne, mert úgy olvasom, hogy a talajmechanikai szakvéleményt is nekünk kell 

megcsináltatni. Az építési területet is nekünk kell előkészíteni. Kell egy pályázatírót is keresni. 

Éves fenntartási költség is van, kell egy ember a karbantartásra.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Hol legyen? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szerintem a régi úttörő park fele elég lenne.  

 

/A Képviselő-testület megvitatja a műfüves futballpályára kiírt pályázatról szóló előterjesztést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor az előbbiekben megvitatottak szerint javaslom, hogy regisztráljunk a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Országos Pályaépítési Program pályázati kiírására. Én pedig keresek egy 

pályázatírót erre.  
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Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

91/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Országos Pályaépítési Program pályázati kiírását, és úgy döntött, hogy előzetesen 

regisztrálja az Önkormányzatot. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy 

regisztrálja Petőfibánya Községi Önkormányzatot. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma: a Temető utca felújítása készen van, az átadás megtörtént. Viszont a 

teljesítésigazolást nem írtuk alá, mert a végén a fordulónál fel kell tenni még egy sárrázó 

réteget. Erre a hétre ígérték, hogy megcsinálják. Amint az meg lesz csinálva, aláírjuk az 

igazolást is.  Mióta kész van az út, azóta ott gyorsulási versenyeket csinálnak, erre kellene 

megoldást találni. Illetve jó lenne, ha a kőszállító teherautók sem járnának most már az úton. 

Az a javaslatom, hogy tegyünk ki súlykorlátozó táblákat és pótoljuk a 40 km/h táblát, mert azt 

ellopták. 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor az előbb megvitatottak szerint a testület a Temető utca teljes területén megszünteti a 

sebességkorlátozást, ezért eltávolítja a még meglévő 40 km/h sebességkorlátozó táblát. Illetve a 

Temető utca teljes területére a Fatelepet követően súlykorlátozást vezet be az 5,5t-ás súlyt 

meghaladó tehergépkocsik számára kivéve engedéllyel lehetőség biztosításával.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

92/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Temető utca 

útfelújításával kapcsolatos átadás-átvételi eljárás eredményét a Polgármester előadásában és a 

Temető utcára vonatkozóan az alábbi közlekedési rend bevezetéséről döntött: 

1) A Temető utca teljes területén megszünteti a sebességkorlátozást, ezért eltávolítja a 40 km/h 

sebességkorlátozó táblát. 

2) A Temető utca teljes területére a Fatelepet követően súlykorlátozást vezet be az 5,5t-ás súlyt 

meghaladó tehergépkocsik számára kivéve engedéllyel lehetőség biztosításával. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a forgalmi 

renddel kapcsolatos változásokról, a szükséges táblákat vásárolja meg, illetve az önkormányzati 

brigáddal a munkát végeztesse el. 

 

Határidő: november 30. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a köztisztasági rendelet módosítása. Tavasszal megváltoztattuk a kerti 

hulladék elégetésére vonatkozó szabályokat, akkor úgy beszéltük meg, hogy a jövő évtől avart, 

kerti hulladékot elégetni szeptember 1-től április 30-ig lehet minden hónap 1. és 3. hetének 

hétfői napján, 8:00-20:00 óra között lehet, ez az egyik oka a módosításnak. A másik ok, hogy 

szeretnénk, ha ez a szabály nem vonatkozna a köztemetőre. Van már temetőgondnokunk, az ő 

feladata az égetés. A temető ugyan belterületnek számít, de elég messze van a lakott területtől 

ezért nem zavar senkit az égetés. A temetőben nagy mennyiségben gyűlik össze az avar, kerti 

hulladék, nem elég, ha csak kéthetente égeti el.  Felolvasom, pontosan hogyan módosulna a 

rendelet. „(5) Az (1) bekezdés korlátozó rendelkezése nem vonatkozik a petőfibányai 

köztemető területére, amelyben az összegyűlt avart, zöldhulladékot a temetőgondnok a 

köztemető nyitvatartási idejében a munkaszüneti és ünnepnapok kivételével hétköznapokon 

szükség szerint elégetheti.”  

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő 

rendeletmódosítást fogadta el: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete  

a település köztisztaságának biztosításáról, illetve  a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló 

30/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, valamint az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontja törvény alapján a település köztisztaságának biztosításáról, 

illetve a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól szóló rendelete 

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

 

(1) A R. 12. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Avart, kerti hulladékot elégetni szeptember 1-től április 30-ig lehet minden hónap 1. 

és 3. hetének hétfői napján, 8:00-20:00 óra között.” 

 

(2) A R. 12. § (4) bekezdését követően az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az (1) bekezdés korlátozó rendelkezése nem vonatkozik a petőfibányai köztemető 

területére, amelyben az összegyűlt avart, zöldhulladékot a temetőgondnok a köztemető 
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nyitvatartási idejében a munkaszüneti és ünnepnapok kivételével hétköznapokon szükség 

szerint elégetheti.” 

2. § 

(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 17-én lép hatályba és 2015. szeptember 18-án hatályát 

veszti. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az utolsó témám az iskolai pedagógusok kérése. Szeretnék ők is az önkormányzati dolgozói 

kedvezményes étkezési lehetőséget igénybe venni. Tulajdonképpen a nyersanyag normát 

fizetnék ki. Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 

pedagógusai is igénybe vehessék az önkormányzati dolgozók számára biztosított 

kedvezményes étkeztetési lehetőséget, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

93/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Polgármester 

előterjesztésében a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola pedagógusainak kérését, miszerint 

szeretnék ők is igénybe venni az önkormányzati dolgozók számára kedvezményes étkeztetési 

lehetőséget. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola dolgozói 

számára is biztosítja az önkormányzati konyhán a kedvezményes étkeztetést 2015 októberétől 

kezdve. 

Határidő: november 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

Tomecz László, képviselő 

Még egy utolsó kérdésem lenne. Sokan kérdezik, hogy mikor nyit ki a felső ovi? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Augusztus 31-én az összevont szülői értekezleten tartottam egy tájékoztatót az óvodások 

szüleinek ezzel kapcsolatban. Ott is elmondtam, hogy meg vannak rendelve a nyílászárók, 

viszont a Fensthermnek annyi megrendelése van, hogy csúsznak az ablakok legyártásával. 

Merem remélni, hogy szeptember végére kész lesz. 

 

Van-e valakinek felvetése?  
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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: 

   Kadlót Zsuzsanna 

  jegyzőkönyvvezető 

     


