
 

 

217 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. szeptember 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

89/2013.(IX.19.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megtárgyalása 
90/2013.(IX.19.) Útkezelői hozzájárulás jóváhagyása 
91/2013.(IX.19.) Létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés 

 

  

 

Petőfibánya, 2013. szeptember 19. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

 

 

 

 

 



 

 

218 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 

19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Ambrús Zoltán 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Egyebek 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 6 fő. Papp Tamás jelezte a távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Napirendi pontunk: Egyebek. 

 

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

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

 

         EGYEBEK  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szó volt már róla, hogy az ASA felmondta a szerződést. Beszéltünk a Hatvani 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-vel. Október 1-től velük szeretnénk 

a szemétszállítást megoldani. Leültünk velük tárgyalni és megbeszéltük, hogy elküldik a 

szerződéstervezetet. A kormányrendelet szerint meghatározott árakat kell nekik alkalmazni. 

Gondolom átolvastátok a szerződéstervezetet. Átadom a szót Jegyző úrnak. 
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Dr. Gyirán Viktor, Jegyző 

Folytattunk egy elemzést. Találtunk a kiküldött tervezetben néhány hibát, Polgármester asszony 

csak úgy javasolja az elfogadást, ha átnézzük ezeket.  

A Jegyző ismerteti a javításokat. Az első oldalon a hivatkozott rendelet, a hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2013.(VII. 22.) 

kormányrendelet hatályát vesztette. Jelenleg a 317/2013.(VIII.28. Korm. rendelet a hatályos. 

Péter is átnézte és voltak neki javaslatai. Ilyen volt pl., hogy 1 évre és 3 hónapra szól ez a 

szerződés.  A rendelet azt mondja, hogy minimum 1 évre és maximum 10 évre lehet kötni. Sok 

mindenen múlik, hogy egy cég mennyi időre tudja megkötni. Az önkormányzatot a törvény 

felhatalmazza rendeletalkotásra, ezért a közszolgáltatási szerződéssel együtt hozni kell egy 

rendeletet is. Kellene ügyfélfogadás is havonta egyszer. Péter kérte, hogy legyen benne a 

„szennyező fizet elv”, de ennek igazán jelentősége nincs. Különösebb probléma nincs ezzel a 

szerződéssel, a legnagyobb a jogszabályi hivatkozás volt. A szerződéstervezetet azokkal a 

módosításokkal küldjük vissza, melyet most a testület elfogad.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem az lenne a kérdésem, hogy van egy olyan bekezdés, hogy amennyiben a 

Közszolgáltató rajta kívülálló ok miatt (pl. természeti csapás) a szolgáltatást nem, vagy 

csak részben látja el, úgy a megrendelőnek kötelezettsége azt elvégezni, illetve 

elvégeztetni. Miért nem ő gondoskodni maga helyett másról? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Annak idején ez a Társulásban is szóba került. Van egy olyan rész a rendeletben, hogy 

amennyiben nincs a településen a szemétszállítás megoldva, akkor a Katasztrófavédelemnek 

kell szólni. 

 

2013. október 1-től csökkennek egyébként a szemétszállítási díjak. 

 

/Ismerteti a szerződéstervezetben lévő szemétszállítási árakat./ 

 

Minden hónap 4. hétfőjén lesz ügyfélszolgálat. Készpénzben fogják szedni a díjat. Aki nem 

tudta addig befizetni, vagy panaszt szeretne tenni, akkor itt lesz erre lehetőség. Zsákot itt is 

lehet venni és a kukásautókon is lesz zsák.  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Jól értettem, hogy itt kell befizetni a szemétdíjat? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem! A díjbeszedő házhoz megy. 

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

A csekkes rendszer miért nem tud működni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tranzakciós díj miatt inkább díjbeszedőt alkalmaznak.  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Szerencsére van még, aki dolgozik. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Nyilvánvaló, hogy a díjbeszedő nem hétfőn 8-tól 4 óráig jár majd. Biztos van erre valami 

szisztéma. Biztos, hogy jön majd délután is. Ez majd ki fog alakulni. Biztos, hogy Petőfire is 

kijön 1-2-3 nap. Kialakul menetközben. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ez Lőrinciben is így működik. Nincs csekkes fizetés ott sem. Megy a díjbeszedő, vagy bemész 

az önkormányzathoz. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ez mindenkire vonatkozik? Vagy nekünk marad benne a közös költségben?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Persze. A közös képviselővel intézik. A társasházaknál marad minden változatlan. A közös 

képviselővel köti a szerződést is.  

 

Ami fájó pont még nekünk, az a temetői konténer. Az ASA felajánlotta megvásárlásra a 

konténereket.  

 

/Ismerteti az árakat./ 

 

Mit gondoltok vegyük-e meg? Péter és Decsi úr is azt mondta, hogy az ár jó! A temetőnél más 

a helyzet. Két db 3m³-es konténer van ott. A múlt héten küldte az árat (150 ezer plusz Áfa/db). 

Ez drága. Van ott egy 5m³-es konténer, ha meg lehetne csinálni, akkor azt tennénk ki. Mondom 

a továbbiakat. A 3m³-es konténert 29.842 Ft-ért viszik el, az ASA 5.000 Ft+Áfa-ért vitte el. 

Hangsúlyozom, hogy ezzel szerencsénk volt. Az 5m³-es konténert 35.972 Ft-ért viszi el. 

Nagyon oda kell figyelni, hogy a temetőben mennyi szemét keletkezik! 

 

Beszéljük meg, hogy mit csináljunk! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezt csináltassuk meg. Az óvodáét vegyük meg! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mennyi idő alatt telik meg a temetői kuka? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez változó. Attól függ, mennyi temetés van. Nyilván Mindenszent alkalmával több. Télen 

semmi, nyáron több a virág, gyakrabban telik meg. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Támogatom Lajos javaslatát, hogy csináltassuk meg. A szállítást át kell viszont gondolni, mert 

az húzós! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdés? 

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Az önkormányzati kiegészítéssel kapcsolatban van kérdésem. Tudom, hogy ez csak 

tájékoztatás. Az önkormányzati kiegészítés bevezetéséhez tulajdonosi döntés szükséges. 

Melyik tulajdonos? A szállító cég, aki fogja szállítani a szemetet? 



 

 

221 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem, te vagy a tulajdonos! Ezt csak azért írták bele, mert én kértem. Szerettem volna 

tájékozódni arról, hogy mi az, ami nekik most kvázi veszteség!  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Ahogy te is mondtad, ennek mi is tulajdonosai vagyunk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi a társulásnak vagyunk tulajdonosai. 

 

 Ambrús Zoltán, képviselő 

Aki most szállítja, akkor annak nem? Akkor ő eldöntheti, hogy jövőre ő ezt bevezeti? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem döntheti el.  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Esetleges bevezetéséről tulajdonosi döntés szükséges. Ide az van írva, lehet, hogy rosszul 

olvasom.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De őt a törvény köti. Ezt leírta. Arra vonatkozik, ha változnak a jogszabályok, akkor. 

Elképzelhető, hogy úgy változik a jogszabály, hogy az önkormányzatot támogatják meg, ő 

fizeti be, és nem a szolgáltató. Nem lehet tudni a jogszabályi változásról.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem láttam beleírva, pedig kerestem, hogy csütörtöknél maradunk, vagy pénteken lesz 

szállítás? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pénteken. A leírásba nem kell odaírni, mert a szerződésnek nem kell tartalmaznia. Az majd a 

rendelet része lesz.  

 

Ambrús Zoltán, képviselő 

Ez az ár október 1-től érvényes. Magyarországon mindenkire ez az ár vonatkozik? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem, nem egyforma. A 2012. április 14-i árat kell 4,2%-os inflációval beszorozni és annak a 

90%-a a szállítási ár. Mi ilyen szempontból a környéken nagyon-nagyon jól jártunk. Eddig is 

nagyon olcsón szállíttattunk, most meg még olcsóbban. Azt, hogy mit hoz a jövő, azt nem 

tudjuk. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Amennyiben nincs kérdés, aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 
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89/2013. (IX.19) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfibánya Község 

közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság által benyújtott közszolgáltatási szerződés tervezetét, és azt a felek részéről 

végrehajtott módosításokkal együtt jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított közszolgáltatási 

szerződést aláírja. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott közszolgáltatási szerződésben 

foglaltakat építse be a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok 

ellátásáról szóló önkormányzati rendeletbe, illetve azt legkésőbb 2013.09.30-ig terjessze be a 

Pénzügyi Bizottság, illetve a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013.09.30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő egy közútkezelői hozzájárulás.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
Lévai Tibor a Fatelepén belül szeretne építeni utat, csarnokot, parkolót, az építési engedélyek 

megkéréséhez az Önkormányzat útkezelői hozzájárulását kérte. Leader pályázaton nyert, a 

határidő miatt sürgős a minél előbbi kezdés.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Kérdés? 

 

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

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

90/2013. (IX.19) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Woodword Kft (1184 Budapest, 

Építő utca 26/B.) és Linvest Kft. (1223 Budapest, Rózsakert utca 61.) útkezelői hozzájárulás 

iránti kérelme tárgyában az alábbi határozatot hozza. 

A Petőfibánya belterületén lévő Petőfibánya, Temető út 3. 369/2. hrsz-ú ingatlanon 

Üzemcsarnok építése, illetve Autóút és Parkoló építése – tekintettel arra, hogy az ingatlan 

megközelítését biztosító 0117/1 hrsz-ú számú belterületi út (Temető út) önkormányzati 

tulajdont képez – az érvényben lévő rendezési terv előírásait nem sérti, ezért Petőfibánya 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az útkezelői hozzájárulását az építtető építési 

engedélykérelméhez kikötések nélkül megadja. 

Ezen hozzájárulás egyéb szakhatósági hozzájárulások beszerzése alól a kérelmezőt nem 

mentesíti. 
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Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A létszám leépítési pályázatot be kell adni. Csökkentettük az Önkormányzatnál a létszámot. A 

pályázathoz kötelező Képviselő-testületi határozatot is benyújtani. Ami a pályázatban szerepel, 

azt határozatban is el kell fogadni. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nincs kérdés, vélemény, akkor aki, a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

91/2013. (IX.19) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felmentéssel együtt járó 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos, 2013. évi költségvetését érintő döntése előtt az intézményei 

létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás 

lehetőségét felülvizsgálta, s ennek függvényében úgy döntött, hogy intézményeinél a 2013. évi 

költségvetési évben felmentéssel együtt járó létszámcsökkentést hajt végre. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lehetőségek felülvizsgálata 

függvényében megállapította, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat  költségvetési 

szerveinél és az önkormányzat hivatalánál nincsenek üres álláshelyek, nincsenek tervezett új 

álláshelyek; az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken szervezeti változás, feladatátadás 

következtében, illetve Petőfibánya Községi Önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál nincs a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott személy 

jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására további 

lehetőség. 

Határidő: 2013.09.20. 

Felelős: Polgármester 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tájékoztatásul elmondom, hogy megkeresett a SIGNAL Biztosító, hogy amennyiben a 

felelősségbiztosítást kivesszük, akkor a szerződésünk tovább él. Lejár október 31-én a 

szerződés. Természetesen felelősségbiztosítás nélkül nincs szerződés. Nyilván fel fogják 

mondani a szerződést. Kérünk majd be mástól ajánlatot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Petőfibánya Község Önkormányzata csatlakozott az országos ”Itthon vagy! – Magyarország, 

szeretlek!” Szent Mihály napi hagyományteremtő programsorozathoz. A rendezvény 2013. 

szeptember 28-29-én  kerül megrendezésre. 2013. szeptember 28-án (szombaton) 10.00 órától 

gyalogtúra lesz a Kopasz-hegyre, gyülekező a Művelődési ház előtt. 2013. szeptember 29-én 

(vasárnap) 17.00 órától a Művelődési házban és Szabadtéri színpadon lesznek még programok 

(Fotókiállítás, a Szent Mihály napi népszokásokról tart előadást Hegedűsné Ivády Gabriella, 

gyermekműsor, nyugdíjas klub műsora, táncház, rock-koncert). 21.30-kor pedig csatlakozva az 

országos rendezvénysorozathoz a Szent Mihály napi tüzet meggyújtjuk. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Más téma, hogy 2013. október 3-án, csütörtökön a Védőnői Szolgálat helyiségében 

nőgyógyászati rákszűrést tartunk. Beszéltem a doktor úrral. Segítőnk a Magyar Rákellenes Liga 

petőfibányai szervezete. 

 

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 


