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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. december 21-én megtartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     
• Jegyzőkönyv 
• Jelenléti ív 
• Mellékletek 

 
 
 

Határozat száma Tárgy 
327/2011.(XII.21.) A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 
328/2011.(XII.21) ÉMOP Nevelési Intézmények fejlesztése pályázat 
329/2011.(XII.21.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 
330/2011.(XII.21) Mini Manó Óvoda Nevelési programjának elfogadása 
331/2011.(XII.21) Mini Manó Óvoda Házirendjének elfogadása 
332/2011.(XII.21) Esélyegyenlőségi program elfogadása 
333/2011.(XII.21) Rulírozó hitelkeretre vonatkozó döntés 

  
Rendelet száma Tárgy 

23/2011.(XII.22.) SZMSZ módosítás 
24/2011.(XII.22.) Átmeneti költségvetési gazdálkodás 
25/2011.(XII.22.) 2012. évi igazgatási szünet 
26/2011.(XII.22.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 
Petőfibánya, 2011. december 21. 
 
 
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 2011. december 

21-én megtartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Mizser László 
Nagy Katalin 
Papp Tamás 
Ruzsom Lajos 
 

 
Tanácskozási joggal résztvevők: 
  
 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 
Ludvigné Dévai Ilona, óvodavezető helyettes 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
Molnárné Szatmáry-Révai Erzsébet, iskolaigazgató helyettes 
 
 
 

 
 

II. NAPIREND 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVÉNEK KIALAKÍTÁSA 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Köszöntöm a megjelent vendégeket. A nyílt ülés első témája a Képviselő-testület 2012. évi 
munkatervének kialakítása. A legutóbbi ülésen arról döntött a testület, hogy az átmeneti 
segélyeket a jövő évben a Pénzügyi Bizottság bírálja el. Ezért nem kell minden hónapban 
testületi ülést tartani. Az Ötv. egy évben hat testületi ülést ír elő kötelezően. Nyilván ezek 
mellett lesznek rendkívüli ülések olyan ügyekben, ami halaszthatatlan. Ebben az évben 
tizenkét rendes ülést, és hét rendkívüli ülést tartottunk. Ahogy most látom a helyzetet, a 
tizenkét ülés jövőre is meglesz. Most csak a hat kötelező ülést terveztük be. Az első 
februárban lesz, ahol a költségvetést tárgyaljuk. Mindenki megkapta az előterjesztésben a 
tervezett napirendi pontokat.  
 
Ezzel kapcsolatosan van-e vélemény, javaslat? Tegyünk-e még bele napirendi pontokat? 
 
Amennyiben nincs, hozzászólás, javaslat. Akkor, aki egyetért az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslattal, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 

327/2011.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a 2012. évi munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 
munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 
elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

III. NAPIREND 
INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következő napirendi téma, a rendezési terv. Takács Pétert megbíztam azzal, hogy a rendezési 
terv felülvizsgálatára vonatkozóan kérjen árajánlatokat. Utoljára 2005. évben volt a település 
rendezési terve felülvizsgálva, és eddig ötévente kellett a rendezési tervet felülvizsgálni. 
Amint az előterjesztésben láthatjátok, a legalacsonyabb árajánlat 3.300 eFt + áfától 6.600 eFt 
+ áfáig kaptunk árajánlatokat. Viszont Péter utánanézett, és a jelenlegi jogszabályok szerint 
tízévenként kell felülvizsgálni a rendezési tervet. Ezt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, át is 
adom a szót a bizottsági elnöknek. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és mivel a jelenlegi jogszabályok szerint tízévente 
kell felülvizsgálni a rendezési tervet, illetve a Jegyző úr tájékoztatása szerint várhatóan az 
Ötv. változása miatt ez a feladat a megyei kormányhivatalhoz kerülhet, ezért a bizottság nem 
javasolja, hogy most saját erőből az önkormányzat megcsinálja a rendezési tervet. A bizottság 
véleménye az, hogy várjuk meg, hogyan változnak a törvények. 
 
Kérdés, vélemény? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Amennyiben nincs kérdés, akkor erről nem kell határozni, mivel akkor ezt levesszük a 
napirendről. A következő téma az SZMSZ rendelet módosítása, átadom a szót a Jegyző úrnak. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Röviden annyi, hogy korábban probléma volt abból, hogy lehet-e felvenni testületi ülések 
anyagát vagy nem lehet. Ez a kérdés többször is szóba került, ezért a Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának vezetőjéhez fordultam a probléma végleges 
tisztázásával kapcsolatban. Az állásfoglalásban azt javasolták, hogy a rendelet ezt ne 
korlátozza. Nyilván a felvételeket jogellenesen nem lehet használni. Egyébként a nyílt ülésen 
bárki készíthet hangfelvételt. Röviden ennyi. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
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A bizottság ezt megtárgyalta, elfogadta az állásfoglalást, és ez alapján az előterjesztésben 
szereplő módon az SZMSZ-ről szóló rendeletünk módosítását javasolja. A nyílt ülést bárki 
felveheti, de jogtalanul nem használhatja fel. 
 
/felolvassa a rendelet-tervezetet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van-e vélemény, kérdés? 
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő rendeletet  hozta. 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 18. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.17.) rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 
módosításáról a következő rendeletet alkotja. 

 
1. § 
 

(1) Az SZMSZ 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(5) A testületi ülésekről – a zárt ülés kivételével – hangfelvétel készül, 
amelyet a jegyző kezel.” 

 

(2) Az SZMSZ 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(6) A nyílt ülésről készült hangfelvételt bárki – kérésére – meghallgathatja 
ügyfélfogadási időben.” 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti. 
 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                              Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                Jegyző 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2012. évi szabályairól alkotandó 
rendelet-tervezet. Ezt az Áht. írja elő kötelező jelleggel. Amíg a költségvetési rendeletet a 
testület meg nem alkotja, átmeneti rendelkezést kell hozni, hogy addig is a számlák ki 
legyenek fizetve. Ezt minden évben meg kell hozni.  
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ez egy kötelező jellegű dolog. Amíg a költségvetés el 
nem készül, és a Képviselő-testület el nem fogadja, addig a Polgármester hatáskörébe 
kerülnek ezek a jogok, hogy az önkormányzat tudjon működni. A számlákat, béreket addig is 
fizetni kell, amíg a költségvetési rendelet nincs elfogadva. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés?  Amennyiben nincs kérdés, javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő rendeletet  hozta. 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának 
24/2011.(XII.22.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2012. évi szabályairól 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti 
gazdálkodás 2012. évi szabályait az alábbiak szerint határozza meg. 

 
1. § 

 
Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan 
szedje be, és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadásokat – e rendelet keretein 
belül – finanszírozza. 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – ideértve az önkormányzat 
hivatalát is – folyamatos működésükhöz szükséges kiadásaik fedezetére a Petőfibánya Község 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.(II.16.) számú rendeletben 
(továbbiakban: költségvetési rendelet) megállapított módosított támogatási előirányzat - 
szerkezeti változásokkal korrigált, szintre hozott - értékének időarányos részét jogosultak 
felhasználni. 
 
(2) A polgármester a költségvetési szervek számára – a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatásával – az (1) bekezdésben rögzített támogatás havi összegénél magasabb 
támogatás igénybevételét is engedélyezheti a működési kiadásokat érintő, rendkívüli, nem 
várt – az önkormányzat működőképességét, kötelező feladatellátását veszélyeztető – 
helyzetekben. 
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(3) Amennyiben a köztisztviselői illetményalapot, illetve a közalkalmazotti garantált 
illetményeket megállapító jogszabályi rendelkezések az átmeneti gazdálkodás hatálya alatt 
változnak, a vonatkozó jogszabály(ok) hatálybalépését követően az emelt illetmények a 
költségvetési rendelet elfogadásától függetlenül számfejthetőek. 
 
(4) A 2011. évi költségvetési előirányzattal rendelkező beruházási, felújítási feladatok a 2012. 
évben a 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok maradványa erejéig 
finanszírozhatók.  
 
(5) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok esetében a 2011. évi 
előirányzat-maradvány terhére kizárólag a 2011. évi írásos kötelezettségvállalások 
finanszírozhatók. Előző évi kötelezettségvállalással nem rendelkező önként vállalt feladatok a 
2012. évi előirányzatok terhére, a 2011. évi előirányzat időarányos mértékéig 
finanszírozhatók, amennyiben jogszabályi rendelkezések vagy egyéb előírások ettől eltérő 
finanszírozást nem indokolnak. 
 
(6) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás, vagy jogszabály alapján ellátó 
szervezetek részére pénzeszközátadás a 2011. évi eredeti előirányzat alapján időarányosan 
teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-ed része. 
 

3. § 
 
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi költségvetésről szóló, módosított 
8/2011.(II.16.) számú rendelet végrehajtási szabályai az irányadók.  
 

4. § 
 
(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet – a 2. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével – a 2012. évi költségvetési 
rendelet hatálybalépésével hatályát veszti. 
 
(3)  A 2. § (4)-(5) bekezdése a 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg 
hatályát veszti.  
 

K.m.f. 
 
           Juhászné Barkóczy Éva                                                       Dr. Gyirán Viktor 
                     polgármester                                                                              jegyző  
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő az igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezet. 2011. évben a Képviselő-testület 
igazgatási szünetet hagyott jóvá, oly módon, hogy júliusban volt egy hét szünet és 
decemberben a két ünnep között még egy hét szünet lesz. Ezt a gyakorlatban nem lehetett 
betartani, valamint a nyári igazgatási szünetben az ügyeletes anyakönyvvezető nem úgy látta 
el a feladatot, ahogy azt kellett volna. Decemberben pedig nem lehet betartani az igazgatási 
szünetet, mert a pénzügynek itt kell lenni, utalni kell az utolsó számlákat is. Ezért az a javaslat 
jövőre, hogy két hét igazgatási szünet legyen júliusban. Ebből kötelezően 5 munkanapot 
kellene kivenni, de aki tudja, az kiveheti mind a tíz napot. Nem lesz ügyeleti rendszer, hanem 
működne a hivatal. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 
A bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadásra. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés?  Amennyiben nincs kérdés, javaslom az igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezetet 
elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő rendeletet  hozta. 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának 
25/2011. (XII. 22.) rendelete 

a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 
 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tv. 41/A § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbiakat 
rendeli el:  

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.  

 
2. § 

 
(1) A Hivatal 2012. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2012. július 02. napjától 2012. 

július 06. napjáig , illetve 2012. július 09. napjától 2012. július 13. napjáig tart.  
 
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban a munkavégzés zavartalanul működik. 
 
(3) A Hivatal dolgozói legalább egymást követő 5 nap szabadságot kötelesek kivenni 2012. 

július 02-13. között.  
 
(4) A Hivatal dolgozói felváltva veszik ki szabadságukat, az ügyelet minden nap biztosítva 

lesz. 
3. § 

 
(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
(2) E rendelet 2013. január 1. napján hatályát veszti.  

 
K.m.f. 

 
 
           Juhászné Barkóczy Éva                                                       Dr. Gyirán Viktor 
                     polgármester                                                                              jegyző  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő anyag a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Átadom a szót Jegyző 
úrnak. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
A rendeletet a törvényi előírásnak megfelelően továbbítottam a Törvényességi Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztály részére, akik a teljes rendeletet törvényességi szempontból ellenőrizték, 
és javasolták az alábbi módosításokat is a Képviselő-testületnek. A rendelet számos helyen 
tartalmaz ún. francia bekezdést, ezeket a szakaszokat pontokra kell tagolni, a pontok a latin 
ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal 
jelölhetőek meg. Ezeket módosítani kell, hogy a rendelet megfeleljen az előírásoknak, 
tartalmi változást ez nem jelent. Volt még két javaslata a felügyeletnek. Az egyik a 
méltányossági alapú ápolási díj és az átmeneti segély túl volt szabályozva, ezt kérték hatályon 
kívül helyezni. Annyi volt még a kérés, hogy ha valaki ápolási díjra, átmeneti segélyre, 
rendszeres szociális segélyre adja be a kérelemét, ne az utolsó három hónap jövedelmet 
vizsgáljuk, csupán az utolsó havi jövedelmet. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Ezt is megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, javasolja elfogadásra. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés?  Amennyiben nincs kérdés, javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő rendeletet  hozta. 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

1/2011.(II.16.) 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 1/2011.(II.16.) 
rendelete, ( a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
(1) A R. 2. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § A jelen rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-
testület, átruházott és saját hatáskörében a polgármester, valamint a jegyző gyakorolják. 

 
(1) A Képviselő-testület saját hatáskörében dönt: 

a) az Szt. 122. §-a alapján ellátási szerződés kötéséről 
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b) a helyi méltányossági lakásfenntartási támogatásról, 
c) az átmeneti segélyezésről – kivéve a hajléktalanok és elemi károsultak 

segélyezését és a sürgős szükség esetét. 
 

(2) A polgármester dönt: 
a) átmeneti segélyről sürgős szükség esetén,  
b) szociális kölcsön nyújtásáról,  
c) a normatív lakásfenntartásról, 
d) a Szt. 43/B. § szerinti méltányossági ápolási díj megállapításáról,  
e) hajléktalanok és elemi károsultak átmeneti ellátásáról, 
f) személyes gondoskodást nyújtó ellátások (étkeztetés, házi gondozás) 

igénybevételéről, 
g) járulékfizetés alapjának meghatározásáról, 
h) köztemetés elrendeléséről. 

 
(3) A jegyző dönt: 

a) az alanyi, normatív, méltányossági közgyógyellátásról, 
b) az időskorúak járadéka megállapításáról, 
c) rendszeres szociális segélyezésről, 
d) az Szt. 41. § (1) bek. szerinti alanyi, és az Szt. 43/A. § szerinti fokozott 

ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápoló ápolási díjáról, 
e) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, 
f) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolásáról.” 

 
(2) A R. 3. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 

(1) A szociális ellátások formái: 
a) Pénzbeli ellátás, 
b) Természetben nyújtott szociális ellátás, 
c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás. 

 
(2)  Pénzbeli ellátások: 

a) időskorúak járadéka, 
b) rendszeres szociális segély,  
c) lakásfenntartási támogatás, 
d) ápolási díj, 
e) átmeneti segély, 
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 
(3)  Természetben nyújtott szociális ellátások: 

a) köztemetés, 
b) közgyógyellátás, 
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 
d) járulékfizetés alapjának meghatározása. 

 
 

(4) A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély 
nyújtható természetbeni ellátásként is, különösen élelmiszer, ruhanemű, tankönyv, 
tüzelősegély, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. 
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(5) Annak a személynek, akinek családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett 

gyermek él, a rendszeres szociális segély összegének védelembe vett 
gyermekenkénti 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a természetbeni szociális 
ellátás formájában is nyújtható élelmiszer, tankönyv, közüzemi díjak, a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. A segély megállapítása során a 
részbeni természetbeni megállapításhoz az eljáró ügyintéző a védelembe vételről, a 
gyermek étkezési díjáról, tankönyvköltségeiről, közüzemi díj összegéről írásban 
beszerzi a gyámhatóság, oktatási-nevelési intézmények, közüzemi szolgáltatók 
igazolását. 

 
(6)  Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: 

a) az étkeztetés, 
b) a házi segítségnyújtás, 
c) a családsegítés.” 

 
(3) A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A méltányossági alapú ápolási díj feltétele hogy: 
a) az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló estén annak 150 %-át, 
b) az ápoló – amennyiben keresőtevékenységet folytat – munkaideje a napi 4 

órát nem haladja meg, az otthon történő munkavégzés kivételével, valamint 
c) az Szt. 41. § (3) bek. b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az 

Szt. 43. §-a szerinti módon igazolja.” 
 
(4) A R. 13. § (3)-(4) bekezdése hatályon kívül kerül. 
 
(5) A R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„22. § (2) Átmeneti segély, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj és 
rendszeres szociális segély kérelem benyújtásakor  

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát 

kell figyelembe venni. 
Igazolásként csak eredeti nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, banki bizonylat 
fogadható el, szükség esetén arról az igénylő kérésére az ügyintéző által készített 
hiteles másolat is elfogadható.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2011. december 22. napján lép hatályba és 2011. december 23-án hatályát 
veszti. 
 

K.m.f. 
 
Juhászné Barkóczy Éva                                               Dr. Gyirán Viktor 
          Polgármester                                   Jegyző 



620 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő előterjesztés témája az ebrendészeti hozzájárulás, magyarul ebadó. Az 
országgyűlés megalkotta a törvényt, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy a 
településen ebrendészeti hozzájárulást, adót vessenek ki. A törvény szabályozza, hogy a 
magyar fajtákra nem lehet kivetni adót, illetve, hogy a menhelyről származó ebekre sem lehet, 
és azt, hogy a veszélyesnek ítélt ebekre milyen mértékben lehet kivetni az adót. Idén 
önszorgalomból összeírtuk a kutyákat és leellenőriztük a kötelező oltásokat, jelenleg a 
településen 257 db kutya van összeírva. Ebből kb. 10 veszélyes, tehát ezekre maximum 20 
eFt-ot lehetne kivetni.  15 magyar kutyafajta, ezekre nem lehet adót kivetni. A maradékra 
lehetne maximum 6 eFt adót kivetni. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
A bizottság megtárgyalta a témát, és azt javasolja, hogy ne vezessünk be az ebrendészeti 
hozzájárulást, mert ha bevezetnénk, valószínűleg növekedne a kóbor ebek száma, ami megint 
többletköltséget jelentene az önkormányzatnak. Ráadásul a nyilvántartási, adminisztrációs 
munka is megnövekedne, illetve az ezzel járó költségek miatt sem érné meg az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetése. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Én ezt a törvényt egyébként is igazságtalannak tartom. A gazdák ugyanúgy ragaszkodnak a 
kutyájukhoz, akár vizsla akár pincsi. Igazságtalan, hogy megkülönböztetik a fajtákat.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Akkor erről sem kell szavazni, ezt is levesszük ezt napirendről. Viszont az ebnyilvántartást 
továbbra is vezetni fogjuk. Szerintem jó dolog, hogy figyelemmel van kísérve a helyi 
állattartás. Egyébként ezt milyen időközönként kell összeírni kötelezően? 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Háromévente kötelező összeírni minden önkormányzatnak. De az önkormányzati rendeletben 
évente van előírva. 
 
Papp Tamás, képviselő 
Az a javaslatom, hogy az újságban megjelentethetnénk, hogy jobban figyeljenek oda a gazdák 
a kutyákra. Jó lenne, ha látnák az emberek, hogy mi megtettük ezt a gesztust, hogy mi nem 
vezetjük be az adót.  
 
Nagy Katalin, képviselő 
Egyébként már megint sok a kóbor kutya. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Ebben a hónapban hármat vitettünk el. A múlt hónapban ötöt. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A napirend következő pontja a belső ellenőrzés. Megtörtént a belső ellenőrzés. Átadom a szót 
a Jegyző úrnak. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Az iparűzési adó ellenőrzése történt meg az elmúlt hónapban. Összességében sikeres volt a 
belső ellenőrzés. A belső ellenőr javaslatában feltárta azokat a kisebb problémákat, amik 
sajnos szinte minden vállalkozónál megvoltak. De a vállalkozók nem szándékosan hibáztak, 
és korrigálták a hibákat.  
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Ruzsom Lajos, képviselő 
Én azt olvastam az előterjesztésben, hogy két cég nem jelent az ellenőrzésen, és a második 
értesítőt már át sem vették. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Ezt a problémát sikerült tisztázni. A cég egy kicsivel arrébb költözött és a postás nem találta. 
De végül sikerült elérni és utólag átvette, és egyébként befizette az adót. Nyilván lehet 
szankcionálni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Itt el kell, hogy mondjam. Az adós kolleganő és a Jegyző úr az év végén keményen felléptek a 
nem fizetőkkel szemben, inkasszóval és más módon. Mindent megtettek, hogy sikerüljön a 
hátralékokat beszedni. A gépjárműadó hátralék beszedése sikeres volt, igaz néhány rendszám 
lekerült a gépkocsikról. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Azt szeretném kérni, hogy ezek a végrehajtási cselekmények félévente kerüljenek 
felülvizsgálatra. Az inkasszó mindig azonnal menjen ki és csak a végén jöhet szóba a 
felszámolási eljárás megindítása. De ez lenne a legrosszabb megoldás, inkább csak az 
inkasszóra koncentráljunk.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következik a lejárt határidejű határozatok végrehajtása. Az engedményezési megállapodásról 
szeretnék bővebben beszélni. Az előző ülésen döntöttünk arról, hogy engedményezéssel 
kifizetjük a kivitelezőnek a Hard Like Stone Kft-nek a közel 45 mFt-os támogatott részt, amit 
ugye szállítói finanszírozással kapna meg. Háromhetes egyeztetés után kaptunk az 
Energiaközpont Kft-től egy levelet, amelyben leírták, hogy lehetőség van az 
engedményezésre. Azt a pénzt, amit lehívtunk a Raiffeisentől, két hétre lekötöttem a 
Takarékszövetkezetnél 5%-on, ebből 80 eFt kamatbevétel lett. Sikerült kifizetni a vállalkozót. 
Azt, hogy mi mikor látunk ebből pénzt, arról fogalmam sincs. Ugyanis a végelszámolást még 
nem tudtunk benyújtani, mert a projekt befejezési időpontja december 31-én van az 
Energiaközpontnál. Csak ezt követően lehet a végelszámolást benyújtani. A legutolsó 
hiánypótlásokat tegnap feladtuk a postán.  A végelszámolás beadásához kellenek még a 
pótmunkáknak, illetve a projekt befejezésének a közbeszerzési közlönyben való hirdetmény 
közzététele. Ez még nem történt meg az egriek részéről. Illetve Birinyi Zsuzsától tegnap 
kaptam egy e-mailt, amelyre még ugyan nem válaszoltam, mert ideges lettem. Előtte 
rákérdeztem írásban, hogy 15 napon belül miért nincs a hirdetmény feladva. Közben az is 
kiderült a hiánypótláskor, hogy a pótmunkákról is közbeszerzési eljárást kellett volna 
lefolytatni. Ezt nem tették meg, azt mondták, hogy ezt nem kell lefolytatni. Ez ugyan írásba 
nincs foglalva, de többször, tanúk előtt a képviselőjük, Molnár Károly kijelentette, hogy nem 
kell közbeszerzési eljárás. De kellett volna közbeszerzési eljárás, nem tudjuk mi lesz a 
következménye. De ettől függetlenül a hirdetményt fel kellett volna adni, de még a mai napig 
nem adták fel. Még a végelszámolásra sem adták fel a hirdetményt. Ugyan a közbeszerzést 
kifizettük olyan 1,4 mFt + áfa körüli összeget, de olyan záradékkal, hogy még a hirdetményt 
meg kell csinálniuk.     
 
/felolvassa az e-mailt, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Én ezt a meghatalmazást nem írom alá, mert egyrészt velük van szerződésünk, miszerint a 
közbeszerzést ők bonyolítják le, nyilván nem akarják vállalni a felelősséget. Másrészt ebben a 
meghatalmazásban olyanok vannak benne, hogy én meghatalmazom őket, hogy adják fel a 
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hirdetményt. Ugye akkor én itt bekerülnék ebbe a dologba és ők mindenféle következmény 
nélkül adják fel a hirdetményt, akkor a meghatalmazó felel minden szabálytalanságért. Hát ezt 
én nyilván nem fogom aláírni. Valószínű, hogy ebből gondunk lesz a Kft-vel. Én most ezt 
meg fogom nekik válaszolni holnap, hogy nem írom alá. Csináljon, amit akar! Nyilván az 
Energiaközpont kérni fogja a közbeszerzési hirdetménynek a feladását. Nem tudom, hogy 
ebből mi lesz. Szóval ez egy kicsit problémás lesz, mert egyrészt az előleget még mindig nem 
kaptuk meg, mert gondok voltak a számlájukkal, ez még annak idején volt, amikor aláírták a 
szerződést Fekete László polgármesterrel. Ez a dolog már az elejétől problémás volt.  Biztos, 
hogy hosszadalmas lesz, mire ennek a végére járunk, illetve még nem tudjuk, hogy milyen 
büntetést fogunk kapni..., akkor nyilván perelni fogunk. Sajnos ebben az önkormányzat nem 
tud mit lépni, az első betűtől az utolsóig ennek a Kft-nek kellett volna lebonyolítani az 
egészet. Szucsik úr elment nyugdíjba, a többi dolgozót elküldték.... Most itt kardoskodunk. 
Az igaz, hogy a mi pénzünk van most benne, de legalább a kivitelező ki lett fizetve. Tényleg 
rendes munkát végzett. Hát mire ennek vége lesz, biztos lesz még egy-két álmatlan éjszakám, 
mert Birinyi Zsuzsanna úgy áll az egészhez..., mivel ezt ő is így vette át. De mi nem vele 
vagyunk kapcsolatban, hanem a Kft-vel. Hát az, hogy ott milyen személycserék voltak, az 
minket hidegen hagy. Az a gond, hogy a Károly is Salgótarjánból jár és nem konzultálnak 
egymással.  
 
Mizser László, képviselő 
A kivitelező eltekintett a késedelmi kamattól? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, persze és nagyon megköszönte. Hát majd most mi kardoskodunk a pénzért.  Nem 
beszélve arról, hogy jövőre valószínű el fogják venni az iskolákat. De ennek ellenére jó, hogy 
megcsináltuk ez a beruházást, mert a mi gyerekeink járnak az iskolába. Egyébként ma voltam 
a kistérségi ülésen, és ott hallottam, hogy szeptember 1-jétől elveszik, és január 1-jétől lehet 
visszavenni.  A pedagógusok bérét az állam fogja fizetni. Ha visszavesszük, az üzemeltetést 
és a technikai dolgozók bérét mi fizetjük. Ha nem vesszük vissza, akkor elvonják az szja-t és 
a gépjárműadót. Ez pusztán matematika, ki kell számolni. Ha vissza is vesszük, akkor az 
igazgató tekintetében kinevezési jogunk nem lesz, csak véleményünk lehet.  Várható az is, 
hogy az iparűzési adóhoz is hozzányúlnak. Ha már itt tartunk a másik változás, hogy január 1-
jétől az intézményvezetőknek és a fizikai dolgozónak is a jegyző lesz a munkáltatója. A 
jegyzőé pedig a polgármester, én alám más nem fog tartozni. Ezt ma hallottam az 
országgyűlési képviselő úrtól. Úgy néz ki, hogy a járások mégis 2013 évtől lesznek. Ennyit az 
iskoláról.  
 
Vélemény? Megnyugtató-e, hogy ki tudtuk fizetni a vállalkozót, mert én nem tudtam a 
szemébe nézni ennek az embernek.  
 
Amennyiben nincs, javaslom a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag 6 igen szavazattal a 
beszámolót elfogadta. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következő napirendi anyag a tájékoztató a jogszabályi változásokról. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 
Ahogy olvastam, az alkotmányban benne maradt az önkormányzati területek kisajátítása, és 
két évig hatályban is marad. Ez azért felháborító.  
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Másképpen az iskolát sem tudná átvenni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A kistérségi ülésen felmerült, valahol a rózsaszentmártoni polgármester azt olvasta, hogy nem 
csak a vagyont, hanem az önkormányzat megtakarítását is elvehetik. Erre Szabó Zsolt úr 
annyit mondott, hogy ez nem létezik, de utána fog nézni. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Végül is önkormányzati tulajdon a pénz is.  Akkor azt is bármikor elveheti. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, ha ez így van, akkor azokkal lesz kitolva, akik jól gazdálkodtak és van megtakarításuk, 
akiknek hitelük van, azokat hitellel együtt veszik át. Ha ez bejön…, akkor szerintem, amint 
lehet, újítsuk fel az ovit, temetőt, buszmegállót. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Erről jut eszembe, hamarosan ki lesz írva megint egy óvodapályázat. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Már a pályázatírókkal tárgyaltunk. Itt volt Gráf Ottó tervező, ki van írva egy hétmilliárd 
forintos pályázat, kb. 15 óvoda fér bele. Van egy 10-120 mFt-os és egy 20-200 mFt-os 
támogatás, mindkettő 95%-os támogatottságú. Mi valószínűleg a 120 mFt-os támogatásba 
esnénk bele. A pályázatírók és Martinkovicsné Ildikó összeültek és megnézték, hogy éppen 
ideálisak lennénk erre a pályázatra. A 120 mFt úgy lenne elég, ha esetleg a felső óvodát 
felújítanánk, és oda épülne egy plusz csoportszoba és egy tornaszoba. A tervezőnek odaadtuk 
a pályázatot, ő profi az óvodapályázatokban. Azt sem zártuk ki, hogy a lentit újítsuk fel, majd 
megnézi, milyen kiírások vannak, mik a feltételek, április 2-ig kellene beadni a pályázatot. 
Nyilván a testületnek kell eldönteni, hogy elindítsuk-e, vagy ne a pályázatot. Ha elkezdjük a 
tervezőt dolgoztatni, nyilván ennek ára van, erről a testületnek dönteni kell.  Utófinanszírozott 
lesz a pályázat, tehát a 120 mFt-ot ki kell fizetnünk, de itt lehet előleget kérni a számlák 
alapján, ütemszerűen lehetne megcsinálni. Ha ezen esetleg mégsem nyerünk, ki lesz még írva 
óvodára pályázat, mivel kötelező lesz az óvoda hároméves kortól. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Mindenképpen adjuk be! 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Akkor erről mindenképpen dönteni kellene, mert legközelebb februárban lesz testületi ülés. 
Aki azzal egyetért, hogy a testület felhatalmazzon az óvodapályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételével, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 
328/2011. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
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A Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy 
pályázatot nyújt be az ÉMOP-4.3.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése című 
pályázatra Petőfibánya Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Mini Manó 
Egységes Bölcsőde-óvoda épületének fejlesztésére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához megtegye a 
szükséges intézkedéseket. 

Felelős: pályázat benyújtásához szükséges intézkedésekre: Polgármester 

Határidő: 2012. április 2. 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A jogszabályi változásokhoz van-e még kérdés, javaslat? 
Amennyiben nincs, akkor menjünk tovább. A következő dolog a családsegítő szakfeladatai 
közé be kell tenni plusz egy szakfeladatot, hogy megkapjuk a normatív támogatást. Ehhez 
módosítani kell a hivatal alapítói okiratát.  
 
Kérdés? 
 
Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, 
kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 
329/2011.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban benyújtott előterjesztést. 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát az alábbi szakfeladattal kívánja kiegészíteni: 

 
I.) Az Alapító Okirat  „11. A Hivatal további alapt evékenységei:”  

  
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
 
részt követően az alapító okirat  a következő szakfeladattal egészül ki: 

 
„88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL  
 889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL  
 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások  
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy képviseletében a Polgármesteri 
Hivatal jóváhagyott Alapító Okiratát írja alá. 

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy adja ki az alapító okiratot a jogszabályi 
előírásoknak formailag és tartalmilag is megfelelő egységes szerkezetben. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát küldje 
meg a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak 
megfelelően a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:    aláírásra polgármester, értesítésre jegyző 
Határidő:    a határozathozatalt követően értelem szerint 
A határozatot, 
Alapító Okiratot kapják:  Magyar Államkincstár 

Hivatalvezető 
Irattár 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma az óvoda nevelési programja. Az anyagot mindenki megkapta, szépen le 
van írva benne minden. 
Van-e kiegészítés? 
 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
Annyi kiegészítést tennék, hogy a házirendben az OM azonosítót javítani kell.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Rendben, majd javítjuk. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, akkor aki az óvoda nevelési programját elfogadja, kérem, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 
330/2011. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztés mellékletét képező Mini Manó 
Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi Nevelési Program kiegészítését a 
„kisgyermekek napközbeni ellátásának szakmai programjá”-ról és azt jóváhagyja. 

 
Felelős: értesítésre jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki az óvoda házirendjével is egyetért, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 
331/2011. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztés mellékletét képező Mini Manó Egységes 
Óvoda-bölcsőde „Házirend”-jét és az ülésen elhangzott módosításokkal együtt azt jóváhagyja. 
 

Felelős: értesítésre jegyző 
Határidő: 15 nap 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A további téma az esélyegyenlőségi terv. Megkaptuk az esélyegyenlőségi tervet, ennek a 
megléte a pályázatok benyújtásának egyik feltétele. A tervet átnéztük és vannak benne hibák. 
Átadom a szót Jegyző úrnak. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
A terv 19. oldalán az állandó lakosság számánál Hort község szerepel, ezt javítani kell 
Petőfibányára, a táblázatban szereplő számok egyébként Petőfibányára vonatkoznak. A 27. 
oldalon vannak felsorolva a támogatások, ezeket a pénzüggyel átszámoltuk és a rendszeres 
szociális segély helyes összege az 3.516 eFt. A RÁT ki lett húzva, olyan mintha nálunk nem 
lett volna. Ez 2009-ben 6.445 eFt, 2010-ben 12.759 eFt, 2011-ben 7.559 eFt-ra módosulna. A 
lakásfenntartási támogatásnál is az utolsó év hibásan van feltüntetve. A helyes összeg 2.671 
eFt. Az ápolási díj 4.091 eFt. Ezekkel a módosításokkal kell elfogadni.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a felsorolt módosításokkal együtt elfogadja az esélyegyenlőségi tervet, kérem, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 
332/2011. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
   

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „Az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló 2003. évi CXXV. törvény kritériumai 
szerint az Edify Tanácsadó Iroda által elkészített „Petőfibánya Község Települési 
Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016.” című dokumentumot az abban javasolt 
módosításokkal együtt elfogadja, illetve jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról értesítse az Edify Tanácsadó Irodát, illetve az Esélyegyenlőségi 
Programot küldje meg az oktatási-nevelési intézményvezetők részére. 

Felelős: Jegyző 
Határidő: 15 nap  
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az egyebek napirend utolsó témája a folyószámlahitel. Erről a múltkor beszéltünk. Erre azért 
lenne szükség, mert a bevételek nagyon rendszertelenül érkeznek a számláinkra. Azóta 
beszéltem a Takarékszövetkezettel, 20 mFt-ot vennénk fel. De ezt még az idén meg kellene 
tenni, mert jövőre várhatóan kormányhivatali engedély kell a hitelfelvételhez. Ma lejárt a 20 
mFt a Raiffeisen Banknál, ezt az összeget a Takarékszövetkezetnél kötnénk le a hitel mögé, 
7%-os kamatra. A hitelt 9,5%-os kamatra kapnánk, tehát a különbség 2,5% és 200 eFt a 
rendelkezésre tartási díj, ezt biztos, hogy ki kell fizetni, illetve amennyit és amennyi ideig 
lehívjuk a hitelt, azután kellene fizetni a 9,5 %-os kamatot. De 7% kamatot meg kapunk tőlük 
a 20 mFt után.  Ezt kellene megbeszélni, elfogadni. Így sokkal egyszerűbb, nyugodtabb lenne 
az élet.  
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
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A bizottság megtárgyalta ezt a lehetőséget és javasolja. Gyakorlatilag a 9,5%-os kamatot csak 
akkor kellene kifizetni, ha az első naptól kezdve az utolsó napig, mind a 20 mFt hitelkeretet 
felhasználnánk. De itt napi kamatokról lehet szó, mivel ezt addig vesszük csak igénybe, amíg 
a támogatás meg nem érkezik a számlára. Mindenképpen támogatjuk azt, hogy vegyük 
igénybe ezt a hitelkeretet. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Vélemény, kérdés? 
 
Papp Tamás, képviselő 
Szerintem mindenképpen vegyük igénybe. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy az előbb felsorolt feltételekkel az önkormányzat a Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezettel 20 mFt folyószámlahitel szerződést kössön, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja egyhangúlag 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta 
és a  következő határozatot hozta. 
 

333/2011. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság javaslatát a napi 
likviditást biztosító folyószámla hitelkeretre vonatkozóan, és úgy döntött, hogy 
támogatja a hitelfelvételt. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezettel kösse meg a folyószámla hitelkeretre vonatkozó 
megállapodást. 
 
Felelős: megállapodás megkötésére a Polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
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 


