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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-

én megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Dorner Gábor, pénzügyi bizottsági tag 

Bodáné Kókai Ilona, pénzügyi bizottsági tag 

Dósa Johanna, Bányász Sportkör Elnöke 

Juhász Péter, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt helyi szervezetének titkára 

Körmös Gáborné, Lövészklub elnöke 

 Ficsor Miklósné, P.K.T.K. titkára 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

 Szabó Dezső, Első Szeretet Baptista Gyülekezet lelkipásztora 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló 

2. P.K.T.K. beszámolója 

3. Sport Elnökség beszámolója 

4. Támogatott szervezetek beszámolói 

5. 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. Nagy Katalin és Ambrús Zoltán jelezte a távolmaradását. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Napirend-módosítást javasol. 

 

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

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 1. Baptista Szeretet Gyülekezet részéről bemutatja Szabó Dezső urat. A buszmegálló 

hasznosítása már többször szóba került. Hallottuk, hogy a gyülekezet kinőtte a mostani helyét. 

Júniusban beszéltünk és akkor felajánlottam a buszmegálló épületét. Megnézték és kértek 1-2 

hónap gondolkodási időt. Dezső most azért jött, hogy elmondja, ők mit szeretnének.  

 

Szabó Dezső, lelkipásztor 

A gyülekezet 13 éve működik. Sok mindent próbáltunk, felvállaltunk és csináltunk. A leg-

említésre méltóbb az talán a gyermektáboroztatás. Most 130-an voltunk ebben az évben. A 

tinédzsereket is megmozgattuk, pl. „csocsóklubot” működtetünk, ahol a gyerekek tanítása 

folyik. Az elesett embereket is próbáljuk felsegíteni. Ezt szeretnénk továbbvinni. Megnéztük a 

buszmegállót, amely tetszik nekünk. Jó helyen van, csak most, ahogy van, már kicsi. Az elvi és 

gyakorlati hozzájárulása kell a testületnek ahhoz, hogy ezt felújíthassuk és bővíthessük. Ez 

viszont nagyon sok pénzbe kerül. Bővíteni oldalirányban semmiképpen nem szeretnénk. Az a 

gondolat van bennünk, hogy fölfelé kezdenénk el a bővítést. Felül szeretnénk kialakítani egy 

nagy közösségi termet, kismama szobát, szociális helyiséget. Ez kb. 130 m² lenne. A 

földszinten, mely kb. 100 m², lenne itt „csocsóklub” a fiatalok számára, a csellengőknek, akik 

nem tudnak sehova menni. Összesen 3 terem lenne itt. A másik teremben iszákos mentéssel, 

lelki segélyszolgálattal tudnánk, szeretnénk foglalkozni. A harmadik teremben szeretnénk 

megvalósítani egy olyat, melyre Magyarországon még nem volt példa, ez a sáfárság. 

Felnőtteknek szeretnénk útmutatást adni arra vonatkozóan, hogy hogyan gazdálkodjanak a 

javaikkal. Itt kerülne kialakításra konyha, szociális helyiség és iroda. A gyülekezet 70 felnőttet 

és 40 gyereket takar most. Mi kb. 50e Ft-ot tudnánk havonta bérleti díjként fizetni. A felújítás 

kb. 30 m Ft-ba kerülne. Ezt kb. 50 év alatt tudnánk kifizetni. Ez nekünk nem probléma, mert a 

mi gyerekeink is ide fognak járni. A testületnek viszont probléma lehet ilyen hosszú távra 

gondolkodni. Ez a másik dolog, amiről Önöknek dönteni kellene. Mi most nem várunk itt sem 

igent, sem nemet. A megvalósítás kb. 5 évbe telhet, de lehet, hogy ez is bátor kijelentés tőlem. 

Ez nem rajtunk múlik, hiszen nekünk is vannak támogatóink, nem csak a mi képességeinken 

múlik. Kérdés? 

 

/A testület megvitatja a felvetést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez a mai nap gondolatébresztőnek indult. Ha további kérdésetek nincs, akkor megköszönöm, 

hogy eljöttél és fogunk jelentkezni. 

 

I. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi téma Petőfibánya Községi Önkormányzat 2013. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló. Mivel Pénzügyi Bizottsági ülésen ezt már megtárgyaltuk és 

ok a képviselők, akik nem Pénzügyi Bizottsági tagok nincsenek jelen, ezért kérdezném, hogy 

van-e valakinek még véleménye? Röviden azért elmondom, hogy az önkormányzat és 

intézményei költségvetését 366.955 eFt főösszeggel fogadtuk el, a költségvetés végrehajtása 

során az év közben bekövetkezett változások alapján a bevételi és kiadási előirányzat 515.205 

Ft-ra módosult. A teljesítés a bevételeknél 52,6 %, a kiadásoknál 51,6 %. Egyébként nem 

rosszak a teljesítések. Majdnem mindenütt az időarányos számok mutatkoznak, egy-két 

kivétellel. Az iparűzési adón kívül az építményadó az, ami még alacsony teljesítést mutat. Az 
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építményadó esetében a mutatószám 25 %, a féléves szint a negyedévet hozta be. Nagyon-

nagyon tragikus az iparűzési adó. Az iparűzési adóbevételek esetén a költségvetéskor 35 m Ft-

ot terveztünk, melyből 4,7 mFt folyt be. Ha 10 mFt bejön az év végére, akkor csak az iparűzési 

adóból 25 Ft-os adóhiányunk keletkezik, az építményadóból 3-4 mFt. Ez nem azért van, mert 

rosszul terveztünk, hanem azért, mert az előző évek bázis adatai alapján ez tűnt reálisnak. A 

bevételi oldal csökkenése miatt a tervezett kiadásokat csak a tartalék terhére tudjuk majd 

finanszírozni.  A tartalékhoz hozzá kell majd nyúlni. A mellékletek alapján látszik, hogy a 

fejlesztéseknél még van, ami időarányosan még nem teljesült, de ez a 3. negyedévben majd 

realizálódik. A beruházásoknál a térfigyelő rendszer még nem valósult meg, de ott előirányzat 

módosításra is szükség volt, a ravatalozó a 3. negyedévben lett kifizetve, az óvodába a 

gázzsámolyt még nem vette meg Ildikó, a KEOP pályázathoz az önrészt be kellett tervezni, 

ahhoz, hogy beadjuk a pályázatot. A támogatásokról annyit, hogy féléves szinten majdnem 

mindenki megkapta már a támogatást, kivétel a Lövészklub, de nekik is a 3. negyedévben, a 

Vöröskereszt decemberre szokta kérni a véradó találkozóra. A szociálpolitikai támogatások 

időarányosan mennek ki. Ennyit szerettem volna elmondani. 

Most kérem a kérdéseket. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igazából nincs mit hozzátenni. A bizottság megtárgyalta a Petőfibánya Községi Önkormányzat 

2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Évekkel ezelőtt nem volt ritka 60-70-80 Ft-os 

adóbevétel sem. Most imádkozunk, hogy 10 m Ft bejöjjön. Úgy gondolom, hogy ennek 

ellenére a településen látszik a fejlődés, és ez azzal jár, hogy a tartalékhoz hozzá kell nyúlni. A 

bizottság megtárgyalta a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A vedégek részéről esetleg kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki a 10. oldalon lévő 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. 

 

75/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2013. év I. féléves gazdálkodásáról 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

II. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYÁÉRT KULTURÁLIS ÉS TESTNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI 

BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A II. napirendi pont a Petőfibányáért Kulturális és Testnevelési Közalapítvány beszámolója. A 

kiküldött anyag 11. oldalán kezdődik a 2012. évi közhasznúsági jelentéssel, és a 38. oldalig tart 

a határozati javaslattal bezárólag. Van-e szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz? Kérdéseiteket 

Ficsor Miklósnéhoz intézzétek. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Örömmel láttuk, hogy az alapítvány eszközvagyona növekedett, köszönhető ez a sport 

felújításának.  Van előremozdulás. Az anyagi lehetőségekhez mérten, a tavalyi évben is nagyon 

sok színes programot szerveztetek. Gratulálok nektek! 

 

Papp Tamás, képviselő 

Örülök annak, hogy a kultúrház ki van használva. Sok ember használja, gondolok itt az 

egyesületekre is. Nagyon bízom abban, hogy a jövőre nézve a másik oldalát is ki tudjuk 

használni. Bízom benne, hogy a mozit és a vizesblokkot rendbe tudjuk tenni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én is szeretnék köszönetet mondani. Ha azt nézzük, akkor Judit egy személyben látja el az 

alapítványi feladatot. Persze vannak segítők, itt a teremben is van egy-kettő, akit dicsérhetünk, 

akik ott állnak mellette és segítik, illetve a brigád is segíti az alapítványt a tevékenységeiben. 

Az alapítványnak van saját karbantartója is. Mégis neki kell egyedül összefogni ezt az egészet. 

Ha jól emlékszem, közel 26.000 látogatója volt a kultúrháznak. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A látogatottsággal kapcsolatosan lenne egy mondatom. Sok ember megfordult a művelődési 

házban, de én hiányolom, hogy azok, akiknek hivatalból itt kellene lennie a rendezvényeken, 

úgy, mint a pedagógusok, úgy, mint a képviselőtestület tagjai, nem vagyunk, és nem vannak 

annyian, mint kellene. Tisztelet a kivételnek. Ezek a rendezvények a közművelődést szolgálják, 

és példamutatásként itt kellene lenni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én megköszönöm a munkádat. Továbbra is ilyen lelkesedéssel. Nagyon sokat köszönhet neked 

Petőfibánya! 

 

További kérdés? 

 

Amennyiben nincs, aki a 38. oldalon lévő 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. 

 

76/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, 

mint támogatott szervezet beszámolóját a 2012. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 
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III. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Bányász Sportkör beszámolója. Azt külön küldte ki a Jegyző úr. Egyet hiányolok 

a beszámolóból. Az 1,5 m Ft-ot felsoroltad, hogy mire használtátok, de azt nem tüntetted fel, 

hogy mennyiből gazdálkodtatok egész évben. 

 

Dósa Johanna, Bányász Sportkör elnöke 

A támogatás bajnoki évre van, tehát a 2011-12-es bajnoki évre, majd a 2012-13-as bajnoki 

évre. A 2011-12-es bajnoki évre 1,5 mFt-ot sikerült kapnunk két cégtől. Ott 500 eFt ment volna 

locsoló berendezésre és kútfúrásra. Az engedélyeztetés és minden egyéb beragadt, ez az 500 

eFt el is veszett, ezt be kellett fizetni az MLSZ központi kasszájába. Az 1 mFt-ot a 

labdarúgókra fordítottuk pl. utaztatás, sportorvosi díj, ellátmány. Új mezeket is vettünk. Kettő 

olyan garnitúrát, melyet a felnőtt és az ifi is tud hordani, illetve 35 gyerekgarnitúrát. A 2012-

13-as  évben összesen 650 eFt-ot sikerült szereznünk. Annak az elszámolása most történt meg. 

Ebből az összegből 30 egynéhány labdát vásároltunk, és szintén az utaztatásba segítettünk be.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm. Ezt hiányoltam még. Kérdés, vélemény? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Örömmel olvasom, hogy 45 gyermek van, aki az utánpótlásban focizik. Köszönettel tartozunk 

neked a lelkes, odaadó munkáért. Ez a köszönet azért jár, hogy a tömegsport felfutott.  

 

Dósa Johanna, Bányász Sportkör elnöke 

2011 tavaszán, amikor én odakerültem, csak felnőtt- és ificsapat volt, más nem. Ősszel már 

indultunk a Bozsik-programban, és 2012 őszén már U-13 korosztályban is indítottunk 

gyermekeket. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én megköszönöm Johanna a te munkádat is, mert párját ritkítja az, amit te is csinálsz munka 

mellett. A sport környezetén is látszik a változás. Minden rendezett. Most sikerült egy közcélút 

felvenni, aki segíti a munkádat, most ezzel tudunk segíteni. Amennyiben nincs több kérdés, 

vélemény, aki a 39. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

77/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Sportkör, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 
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IV. NAPIREND 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a Petőfibányáért Egyesület beszámolója a 40. oldalon. 

 

Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Juhász Péter, Petőfibányáért Egyesület elnöke 

A 2012 tevékenységek, melyet felsoroltam, a teljesség igénye nélkül készült. Gyakorlatilag 

megpróbáljuk ápolni a kapcsolatot a társ civilszervezetekkel. Ami fontos számunkra, hogy 

megemlékezzünk a bányászatról, ezt szolgálja a Bányász Emléknap. A beszámolóban 

érzékeltetni szerettem volna, hogy az egy órás műsor, mekkora falat az egyesület részére és a 

Bányász zenekarért mindig fizetni kell! A költségeket igyekszünk csökkenteni, az idén már 

nem volt tűzijáték sem. A másik, hogy reménykedünk abban, hogy a pincének nevezett bánya 

egyszer az önkormányzat tulajdonában lesz. Megpróbálunk, olyan vagyontárgyakat beszerezni, 

mely a majdani bányamúzeumba eszközként jó szolgálatot tehet. Ami még jelentős 

pénzeszközöket visz el, a takarítások. Egy-egy ilyen takarítás, mely itt fel van sorolva 10 e Ft. 

A „Javíts egy jegyet” program keretében sajnos az idén csak 4 gyerek kapta meg, tavaly több 

volt tizenegynéhány gyerek, gyermekekként 1500 Ft-tal lehetett számolni. Egyébként egy 

Bányász nap 5-600 e Ft körül van. Más hozzáfűznivalóm nincs. Megyünk tovább ugyanezzel a 

sémával. Pályázunk folyamatosan, de ezekről mindig lemaradunk. Az egyesület tagsága az idén 

olyan tagokkal bővült, akik a fiatalok nevelésében szeretnének részt vállalni. Köszönjük a 

támogatást az önkormányzattól.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Én megköszönöm a testület nevében a tevékenységüket. Kívánok további 

kitartást.  

 

Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, javaslom az 42. oldalon lévő határozati javaslatot elfogadásra. Aki a 

javaslattal egyetért, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta. 

 

78/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányáért Egyesület, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a Lövészklub beszámolója. 
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Van-e szóbeli kiegészítés? 

 

Körmös Gáborné, Lövészklub elnöke 

Köszönöm nincs. 

 

Mizser László, képviselő 

Méltatlannak találom azt az összeget, amit kaptak. Kint voltam egy pár alkalommal és nem 

akartam hinni a szememnek, hogy mennyien járnak lövészetre és mennyi eredményt hoznak. 

Tudom, hogy az önkormányzat szűkös anyagi helyzetben van, de a következő költségvetési 

évben egy nagyon kicsivel többet próbáljunk meg adni, hogy legalább a biztosítást ki tudják 

fizetni.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az biztos, hogy Aranka jól lobbizik az SZJA-val kapcsolatosan, hiszen 107 eFt-ot sikerült 

összeszedni az 1% felajánlásokból.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt már elmondtam a költségvetéskor is, hogy keveslem ezt a pénzt. Nem tudok átsiklani 

fölötte, hiszen ez már tavaly is vesszőparipám volt. Keveset kérnek, keveset kapnak, pedig 

sokkal több gyereket mozgatnak meg, sokkal többet tesznek. Tudom azt, hogy hétvégenként mi 

zajlik. Minden évben ezt mondom, hogy gratulálok és köszönjük! 

 

Körmös Gáborné, Lövészklub elnöke 

Most már vannak fiataljaink is. Amit tavaly leírtam, hogy nem adom fel, az igaz, nem adom fel. 

Erre is nagyon jó a Bányász emléknap. A bánya bejáratánál ott van mindig a lövészet, mert a 

gyerekek nagyon kedvelik. Most van 3 kicsi fiú és egy lány, a 10 évestől a 14 évesig.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A focisták mindig előtérben vannak, viszont ennek a tevékenységnek is nagyobb hangot 

kellene adni pl. újságcikkekben. Véleményem szerint a településen nagyon sokan nem tudják, 

hogy milyen munka folyik itt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most megkérlek téged, hogy az eredményekről hozz egy cikket, egy fényképet és nagyon 

szívesen betesszük az újságba. A közvéleményt erről is tájékoztassuk.  

 

További kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, javaslom a beszámolót elfogadásra. 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

79/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Lövészklub, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 
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Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Vöröskereszt beszámolója. Szintén egy nagyon lelkes, tevékeny hölgy, Kotrócz 

Józsefné, Katika. Köszönet Katikának és az aktivistáknak. Évek óta nagyon sokat 

tevékenykednek, példát lehet róluk venni. 

 

Szóbeli kiegészítés? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Most külön vettem a 2012. és a 2013. évet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Én nem tudom, hogy ezt ennyi éven keresztül, hogy lehet csinálni. Mi ennek a varázsa? Ha 

csak a segélycsomagokat nézem, amit intéz a lakosság felé. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az idén kétszer is sikerült csomagot osztani. Mindenki kaphat csomagot? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Nem, meg van határozva, hogy ki kaphat. Én most azért tudtam 900 főre hozni, mert kaphatott 

volna Rózsa is, de nem kellett neki. A területvezető odaadhatta volna másnak is, de vagyunk 

olyan viszonyban, hogy nekünk ajánlotta fel és Hatvan után mi hoztuk el a legtöbbet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, ezzel a Katika és mindenki munkáját elismerik. Köszönöm, hogy szívvel lélekkel csinálja, 

minden elismerésem az övé és a Vöröskereszté. Láttam a segélyosztásnál, hogy vannak most 

már fiatalok is segíteni. Nem könnyű és nem egyszerű feladat! Véradók is szép számmal 

vannak. Nem tudom, itt fiatalok vannak-e már? 

 

Kotrócz Józsefné, titkár 

Az utolsó véradásnál 3 fő volt, aki első véradó volt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nagyon szépen köszönjük a munkádat! Úgy látom, hogy te fáradhatatlan vagy.  

 

Javaslom a Vöröskereszt beszámolóját elfogadásra. 

Aki a javaslattal egyetért, kérem, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

80/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Vöröskereszt, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

V. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik Petőfibánya külterület 0196 hrsz. 1248 m2 nagyságú kivett szeméttelep elnevezésű 

ingatlanra igény. Az állam ajánlotta fel, a Pénzügyi Bizottság megbeszélte. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Abban maradtunk, hogy kérjük.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A képek alapján nem szeméttelep.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A határozati javaslat alapján kérdeznék. A Képviselő-testület a döntésének megfelelően vállalja 

a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ha van egyéb. A tulajdoni lapra átvezetés, például. Ezt a Földhivatal küldi mindig meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, hogy igényt tartunk a 0196 hrsz. 

ingatlanra, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta. 

 

81/2013.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településüzemeltetés érdekében a 

2013. évi CXVIII. törvény 1. számú mellékletében szereplő – Petőfibánya közigazgatási 

területén fekvő – Petőfibánya külterület 0196 helyrajzi számú 1248 m² nagyságú kivett 

szeméttelep megnevezésű ingatlanra igényt terjeszt elő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

felé az ingyenes átvételre. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntésének megfelelően vállalja 

a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat 

nevében kösse meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az MNV Zrt. 

részére, illetve állítson ki adó- és értékbizonyítványt, melyet szintén küldjön meg az MNV Zrt. 

részére. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  60 nap határozat megküldésére 

30 nap adó- és értékbizonyítvány kiállítására 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a 70. oldalon az Egységes Vízkorlátozási terv jóváhagyása. Átadom a szót Jegyző 

úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Kormány és az Országgyűlés döntött arról, hogy Európában a klímaváltozással kapcsolatban 

vannak olyan kötelezettségeink, hogy a jövőre gondolván azt is figyelni kell, hogy mennyi 

vizet fogyasztunk feleslegesen. Így a Hatvani Vízműnek is kötelezettsége, hogy nem adhat 

annyit, mint amennyi van, hanem időnként korlátozni kell településenként a vízhasználatot.  

 

/A testület megvitatja a javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez kötelező jellegű. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta. 

 

82/2013.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei 

Vízmű Zrt. „Egységes Vízkorlátozási Terv”-ét Hatvan és térségéhez tartozó ivóvízellátó 

rendszerre, s azt jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Egységes Vízkorlátozási Terv”-et 

a Képviselő-testület nevében aláírja, illetve megküldje a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a 75. oldal. A 39/2013 sz. BM rendeletében foglaltak alapján a helyi önkormányzat 

működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra igénybejelentés. A 

rendeletben nevesítették, hogy mire lehet az igényt benyújtani. Az egyik polgármesteri 

tájékoztatón felvetettem pontosan az iparűzési adóvak kapcsolatos dolgokat. Azt a választ 

kaptam, hogy majd ha megjön a rendelet, akkor ebben lehet pályázni az önkormányzatoknak. 

Szeptember 30-ig lehet pályázni, viszont testületi határozat kell hozzá. Még nincs a felületen. 

Ennyi röviden. A lényeg, hogy az iparűzési adóval kapcsolatban lehet pályázni, és ezt 

megpróbáljuk. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e más javaslat? 

 

Amennyiben nincs. Aki az előterjesztés 77. oldalán található határozati javaslattal egyetért, azt 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

83/2013.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminiszter 

39/2013.(VII.31.) BM rendeletében foglaltak alapján úgy döntött, hogy a helyi önkormányzat 

működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához megigényli a helyi önkormányzat 

működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást, mivel egyik adóévről a másikra 

történő jelentős mértékű iparűzési adó csökkenése az önkormányzati támogatást érintő 

beszámítás miatt hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Petőfibánya Község Önkormányzata nevében kérelmet, támogatási igényt nyújtson be a 

helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2013.09.30. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a 78. oldalon található közművelődési feladatok. Felkérem Jegyző urat, hogy 

röviden ismertesse. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ez az, amiről már beszéltem Pénzügyi Bizottsági ülésen. Nem akarom ismételni önmagam. A 

helyi közművelődési feladatokról szóló rendeletünk olyan jogszabályi hivatkozásokat 

tartalmazott, amelyek már időközben hatályon kívül kerültek. Ugyanakkor olyan változások is 

történtek, mint például a mozgókönyvtár létrejötte. A korábbi rendelet még 2002. január 31-én 

született. Nem is olyan régen volt egy vizsgálat, amely arra helyezte a hangsúlyt, hogy az 

önkormányzat az alapítvánnyal ténylegesen hogyan tudja ellátatni a feladatokat. Az egész 

rendeletet a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizáltam. Kötelező feladat, 

hogy a PKTK és az önkormányzat kössön közművelődési megállapodást. Egyébként többek 

között a helyzetelemzés hiányzott a rendeletből, illetve a rendelet szerkezeti felosztása sem volt 

megfelelő.  Erre történt a P.K.T.K. SZMSZ változása is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  
Aki a 79. oldalon lévő rendelettervezettel egyért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

 

A Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet elfogadta: 
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Petőfibánya Község Önkormányzata  

28/2013.(VIII.22.) rendelete  

a helyi közművelődési feladatokról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és közművelődésről szóló mód. 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Szaktörvény) 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1. § 

 

(1) E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével – a helyi lehetőségek, igények és sajátosságok 

alapján – határozza meg az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek 

formáit, módját és mértékét, illetve hogy a helyi társadalom művelődési igényeinek 

kielégítéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, ezzel a lakosság életminőségének 

javításához hozzájáruljon. 

 

(2) E célok alapján a rendelet szabályozza a közművelődési tevékenység, mint kötelező 

önkormányzati feladat ellátásának feltételrendszerét, meghatározza az önkormányzat és 

egyéb fenntartók feladatait, a szakmai és finanszírozási alapelveket. 

 

(3) A helyi közművelődési tevékenység e rendelet és a Szaktörvény 2. §-ában szabályozott 

alapelvek betartásával történik. 

 

Helyzetelemzés 

2. § 

 

(1) Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a kulturális 

tevékenységeket is folytató szervezeteket, menedzselve munkájukat, hozzájárul ezzel is 

a helyi társadalom szerveződéséhez. 

 

(2) A Képviselő-testület a közművelődési tevékenység támogatását a Petőfibányai 

Kulturális és Testnevelési Közalapítványon keresztül, közösségi színtér biztosításával 

látja el.  

 

(3) A Képviselő-testület a sikeres feladatellátás érdekében közreműködik a támogatások 

felkutatásában, pályázati források kihasználásában, a források megteremtésében. 

 

(4) A Képviselő-testület közreműködik az épület korszerűsítésében, az eszközállomány, a 

vagyontárgyak gyarapításában, valamint részt vesz a programok, rendezvények 

megszervezésében és lebonyolításában. 
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(5) A Képviselő-testület ezen rendelet alkotásakor figyelembe vette mindazokat a 

meghatározó társadalmi és környezeti adottságokat, amelyek befolyásolják a helyi 

közösség művelődési feltételeit, kereteit. 

 

(6) A Képviselő-testület ezen rendelet alkotásakor figyelembe vette Petőfibánya kulturális 

adottságait, művelődési hagyományait, szokásait, a jelenlegi közművelődési 

tevékenység gyakorlatát, valamint a meglévő személyi és tárgyi feltételeket. 

 

A rendelet hatálya 

3. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában 

résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmény, mozgókönyvtár 

fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira. 

 

A közművelődési feladatok ellátása és annak alapelvei 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező közművelődési feladatait az 

56/1996.(V.29.) sz. határozatával alapított Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvánnyal (rövidített nevén: PKTK) biztosítja, melynek keretében a 

mozgókönyvtár és a közösségi színtér is működik. 

 

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy a kultúrához, közművelődéshez való jog minden 

ember alapvető joga. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti 

vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül mindenkit megilletnek.  

 

(3) Az intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat 

mellett sem. 

 

(4) Petőfibánya Község polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék a 

közművelődési intézmény szolgáltatásait. 

 

Fogalmak 

5. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a 

célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő infrastrukturális feltételekkel és 

alapító okirattal rendelkező, a cégbíróság által bejegyzett kiemelten közhasznú 

szervezet 

b) közművelődési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 

megismerő, kultúraelsajátító, művelő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően 

együttműködésben, közösségekben valósul meg. 

c) közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési 

tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 

önkormányzati vagy alapítványi fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy 

közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és 

üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású 

létesítmény (helyiség együttes, épület) 
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II. Fejezet 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

6. § 

 

(1) A Szaktörvényben meghatározott feladatok közül a helyi lehetőségek, sajátosságok 

figyelembevételével határozza meg a Képviselő-testület az ellátandó művelődési és 

kulturális feladatait. 

 

(2) Az ellátandó feladatok a Közművelődési törvény alapján: 

 

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok, az 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőség segítése; 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös 

tekintettel a bányász kulturális hagyományokra; 

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; 

d) segítségnyújtás kiemelt tehetségű alkotók, előadók számára; 

e) a szabadidő kulturális célú előtöltéséhez a feltételek biztosítása. 

 

(3) A Szaktörvény alapján az Önkormányzat közreműködik a helyi ünnepségek 

megszervezésében különösen: 

a) március 15-én, 

b) augusztus 20-án, 

c) szeptember első vasárnapján (Bányász nap), 

d) október 23-án, 

e) november 1-jén. 

A PKTK kiemelt kulturális feladatai 

7. § 

 

(1) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány megfelelő anyagi alapot és 

szervezeti keretet biztosít olyan közösségi célú és közérdekű tevékenységek és vállalkozások 

támogatására, amelyek: 

 

a) Petőfibányán és vonzáskörzetébe tartozó településeken biztosítják a bányász kulturális 

hagyományok ápolását, a testnevelési és sport tevékenységet, támogatják a szakmai 

képzést; 

b) a petőfibányai Művelődési Ház épületében folyó kulturális, művelődési, oktatási, 

képzési, művészeti nevelő és szórakoztató tevékenységéhez szükséges feltételrendszer 

biztosítását, az intézmény működtetését, a lakóterületi közművelődési tevékenység 

erősítését szolgálják; 

c) a Petőfibányai Sportkör testnevelési – ezen belül elsősorban a szabadidő és 

diáksport –, valamint versenysport tevékenységéhez, az egyesület működéséhez 

szükséges feltételrendszert biztosítják; 

d) az önkormányzat alapellátásának részét képező: a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 

önkormányzati közszolgáltatások köréből: a kulturális szolgáltatás (könyvtári ellátás 
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biztosítása); a helyi közművelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek 

támogatása. 

 

III. Fejezet 

A közművelődési feladatok ellátásának helyi szervezeti keretei 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 

érdekében a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvánnyal megállapodást 

köt. 

 

(2) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvánnyal kötött megállapodást e 

rendelet felhatalmazása alapján a Polgármester írja alá. 

 

(3) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány közművelődési tevékenységét 

az alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint éves munkaterve 

alapján végzi. 

 

IV. Fejezet 

A helyi közművelődés szakember igénye 

9. § 

 

(1) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában állapítja meg - a jogszabályokban meghatározott képesítési 

előírásoknak megfelelő – a kellő számú szakember foglalkoztatásának, 

továbbképzésének szabályait. 

 

A kulturális tevékenység támogatása, finanszírozása 

10. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátásra biztosított normatív állami 

hozzájárulás és saját költségvetési bevételei terhére költségvetésében a közművelődési 

feladatok ellátásához a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány részére 

pénzügyi támogatást biztosít. 

 

(2) Az önkormányzat az intézmény üzemeltetésének, az épület működőképessége 

megőrzésének, műszaki, technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, a mindenkori 

költségvetésében támogatásként biztosítja. 

 

(3) A közművelődési feladatok ellátásának további forrásai a pályázati pénzeszközök, a 

szolgáltatásokért szedett díj, valamint egyéb pályázati támogatások. 

 

VI. Fejezet 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

11. § 

 

(1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 

érdekében együttműködik: 

a) önkormányzati intézményekkel, 
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b) egyesületekkel, 

c) egyházakkal, 

d) alapítványokkal, 

e) kommunikációs szervezetekkel, 

f) magánszemélyekkel, 

g) helyi vállalkozásokkal, 

h) megyei és országos kulturális, művészeti intézményekkel, szakmai tanácsadó és 

érdekvédelmi szervezettekkel. 

 

(2) Az együttműködés formái lehetnek formálisak és informálisak. 

Záró rendelkezések 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 01-jén lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 1/2002.(I.31.) önkormányzati 

rendelet. 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva       Dr. Gyirán Viktor 

       Polgármester                             Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 84. oldalon található a következmény, melyről említést tett a Jegyző úr. A P.K.T.K.-nak is 

SZMSZ-t kellett módosítani. A P.K.T.K. SZMSZ-ét, mint alapítónak el kell, hogy fogadjuk.  

 

Aki az előterjesztés 93. oldalán található határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

84/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
A Képviselő-testület a képviselő-testületi előterjesztés mellékletét képező 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány SzMSz-ét jóváhagyja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a Petőfibányai Kulturális 

és Testnevelési Közalapítvány képviselőjét értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ismét egy rendelettervezet következik. Az SZMSZ módosítása a Települési Értéktár Bizottsági 

feladatokról való kiegészítést tartalmazza. A múltkori képviselő-testületi ülésen már szó volt 

róla, hogy a bizottság feladatait a Pénzügyi Bizottság fogja ellátni.  

 

Aki a 95. oldalon lévő rendeletmódosítással egyért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet elfogadta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2013. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

(Mötv.) 143. (4) bekezdése A) pontjában adott 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 35. § (5) bekezdését követően az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A Pénzügyi Bizottság a Petőfibányai Települési Értéktár Bizottságként ellátja a 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, 

valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV. 16.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba és 2013. szeptember 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                              Jegyző 

 

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Pénzügyi Bizottsági ülésen nem volt róla szó, de a Települési Értéktár Bizottságnak is 

rendelkeznie kell Szervezeti Működési Szabályzattal. Ezt kidolgoztam és ezt határozatban el 

kell fogadni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki az előterjesztés 99. oldalán található határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

85/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek 

és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testületi előterjesztés mellékletét képező Petőfibányai 

Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a Petőfibányai Települési 

Értéktár Bizottságot értesítse. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a Baptista levél, mely a 101. oldalon található. Pénzügyi Bizottsági ülésen volt róla 

szó. A Tamási & Tamási Ügyvédi Iroda megfenyegetett bennünket, hogy amennyiben nem 

költünk 10 m Ft-ot az iskolára, akkor megszegjük a közöttünk lévő megállapodást, és 

kiköltöznek. Megbeszéltük, hogy ezt a levelet elküldöm a Szenczy úrnak és finoman közlöm, 

nehezményezzük, hogy egy számunkra ismeretlen iroda meghatalmazás nélkül, ilyen 

határidőkkel, ilyen összegekkel küld levelet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Folytassuk az egyebek következő témájával, a két ülés közötti eseményekről szóló 

beszámolóval. Van-e kérdés? 

 

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadásra. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

beszámolót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.  

 

Van-e kérdés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról? 

 

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadásra. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

beszámolót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a tájékoztató a jogszabályi változásokról. Az anyagot mindenki megkapta. 

 

Kérdés, vélemény?  

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a tájékoztatót elfogadásra. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

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

tájékoztatót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület koordinálásával készült el a „Turisztikai 

fejlesztések és életminőség-javító szolgáltatások a Galga és Zagyva folyó mentén” c. pályázat 

megvalósíthatósági tanulmánya. A projekt megvalósíthatósága során Petőfibánya Község 

Önkormányzatának 2 rendezvény megszervezésére nyílik lehetősége. A pályázat nettó 

elszámolású, a partnerként közreműködő szervezet részéről az ÁFA összege jelenti az önrészt, 

ami 972 e Ft. A pályázat megvalósíthatósága során előleg lekérésére nincs lehetőség.  

 

Kérdés, vélemény? 

 

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

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

86/2013. (VIII. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy 

támogatja a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület koordinálásával benyújtandó 

„Turisztikai fejlesztések és életminőség-javító szolgáltatások a Galga és Zagyva folyó 

mentén” c. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM 

rendeletben megfogalmazott feltételek alapján történő pályázat benyújtását, melyben 

partnerként közreműködik.  

A projektben Petőfibánya Községi Önkormányzat két rendezvény megszervezését vállalja, 

melyek esetében az ÁFA összegét, 972.000 forintot, mint önerőt a 2014. évi költségvetése 

terhére biztosítja a projekt megvalósításához. 

Felhatalmazza a település polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2013. 08. 31. a pályázat beadása 

Felelős:  a település polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a Temető út felújítása. Három árajánlat jött be. Molnár Tamás visszautasította. 

Takács Péter útépítőmérnökkel beszélte át, hogy lehet ezt megvalósítani. A TÓ-NETT Kft. adta 

a legkedvezőbb ajánlatot.  

 

/A testület megvitatja a javaslatot./ 

Kérdés, vélemény? 

 

Aki a TÓ-NETT Kft. ajánlatát fogadja el, és a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

87/2013.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Petőfibánya temető kövesút 

kiépítése az út végén fordulóval és 50 cm-es szegélyezéssel, kétoldali útpadkával” tárgyában 

kért árajánlatok közül a TÓ-NETT Kft-t (3000 Hatvan, Csaba u. 10) árajánlatát fogadja el.  
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A nyertes ajánlat összege: 1.149.500 Ft+ÁFA. 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint (vállalkozási szerződés aláírására) 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyéb kérdés, kérés? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Egy kérés, ami több embert is érinthet. Szeretnénk, ha Lőrinci város utcanevekkel látná el a 

Kopasz-hegyi terület útjait. 

 

/A testület megvitatja a javaslatot./ 

 

Aki egyetért azzal, hogy felkérjük Lőrinci várost, hogy utcanevekkel lássa el a Kopasz- hegyi 

területet, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

a következő határozatot hozta: 

 

88/2013.(VIII.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megkeresi Lőrinci Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy szíveskedjék a Petőfibányai Kopasz-hegy 

Lőrinci Város tulajdonát képező útjainak elnevezéséről dönteni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Petőfibányai Kopasz-hegy 

Lőrinci Város tulajdonát képező útjainak elnevezését kezdeményezze Lőrinci Város 

Képviselő-testületénél. 

 

Határidő: 15 nap 

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 


