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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-

én megtartott soros nyílt üléséről. 

 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Molnárné Szatmáry -Révai Erzsébet, iskolaigazgató helyettes 

 

Megjelent vendégek: 

 

Béres Tibor, Optimális Kft. képviselője 

Muzsik Hajnalka, Fenyőfa utcai lakos 

 

 

  

 

 

II. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a megjelent vendégeket! Mivel minden második ülésen foglalkozunk bővebben 

egyéb témákkal, most kivételt teszünk és az Optimális Kft. képviselője fog bemutatkozni az 

egyebek napirendi pont első részében, mivel a legutóbbi testületi ülés napirendjébe már nem 

fértek bele. Annyit kérek, hogy maximum 15 perc legyen a bemutatkozás időtartama. Átadom 

a szót. 

 

Béres Tibor, Optimális Kft. képviselője 

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Béres Tibor vagyok az Optimális Kft. képviseletében. 

Tavaly felvette a kapcsolatot a cégünk az önkormányzattal. A mi cégünk önkormányzatoknál, 

illetve vállalkozásoknál végez kockázatkezelési tevékenységet. Az önkormányzatoknak van 

egy könyvtárnyi feladatuk, melyekből adódóan számos kockázat van, amit kezelni kell. Mi 

megvizsgáljuk a kockázatok felmerülését, javaslatot teszünk, hogy a kockázatokkal mit lehet 

tenni, pl. tűz- és munkavédelmi oktatás, ezzel lehet csökkenteni a kockázatokat. Azokra a 
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kockázatokra, amelyeket nem lehet oktatással vagy másképpen megelőzni, az önkormányzat 

biztosítási szerződést köt. Ügyfeleink számára mindig az érdekeik szerint kialakított, a 

legoptimálisabb biztosítási csomagot ajánljuk, melyre a kiválasztott biztosító társaság 

hajlandó a kialakított feltételrendszerrel fedezetet nyújtani. Biztosítási ügyeik intézésében úgy 

járunk el, hogy a megkötött szerződéseikben foglaltak folyamatosan a lehető legmagasabb 

színvonalon érvényesüljenek, és káreseménykor a maximális kártérítés kifizetését érjük el. Ez 

a szolgáltatás nem kerül semmibe, az éves biztosítási díj tartalmazza a költséget. A jelenlegi 

éves díjak is tartalmazzák a közvetítői díjakat. A közvetítői díj részre vagyunk mi jogosultak, 

ezért nem kerül az önkormányzatnak semmibe a szolgáltatásunk. Ami a legnagyobb előnye az 

együttműködésnek, hogy szakemberek kezelik a kockázatokat. Ezáltal az ügyfél érdekei nem 

sérülhetnek a biztosítókkal szemben. Megnéztük az önkormányzat jelenlegi kockázatkezelési 

módszereit. Az alapfelállás az, hogy az önkormányzatnál a standard feltételek lettek 

kialakítva, ez olyan, mintha sima lakossági lakásbiztosítás lenne kötve. Hogy ez jó, vagy nem 

jó, azt nem tudom megmondani, hiszen még nem csináltuk meg az auditot. Az biztos, hogy az 

önkormányzat az ipari kategóriába tartozik, ezért nem lehet standard feltételekkel kezelni. 

Jelenleg 424.000 Ft-ot fizet az önkormányzat éves szinten, számításaink szerint ugyanezt az 

állományt, ha most elhelyeznénk máshol, az éves költség 255.000 Ft lenne. Röviden ennyit 

szerettem volna elmondani. Amennyiben érdekli Önöket az ajánlatom, a lehetőség nyitva áll. 

Az együttműködés feltétele egy megbízási szerződés. Ebben a szerződésben mi szakmai és 

anyagi felelősséget vállalunk. PSZÁF ellenőrzés alatt állunk, ami azt jelenti, hogy nagyon 

szigorú szabályok között működünk. Az önkormányzatnak egyetlen kötelezettsége van velünk 

szemben, ez pedig a tájékoztatási kötelezettség. 

 

Szeretném kérni a döntésüket arról, hogy Önök szerint érdemes-e az együttműködés vagy 

nem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most nem fogunk erről dönteni. Most volt a testület előtt ez a bemutatkozás, most szereztünk 

tudomást erről a lehetőségről. A szerződések megkötése még a régi testület ideje alatt volt. 

Ezt a bemutatkozást gondolatébresztőnek szántuk.  Ezt meg kell beszélnünk, most még nem 

tudunk erről dönteni. Amennyiben majd úgy döntünk, akkor az auditot meg kellene csinálni, 

ami nekünk nem kerül semmibe. Jól mondtam? 

 

Béres Tibor, Optimális Kft. képviselője 

Az auditot már úgy végezzük el, hogy már a megbízási szerződés alá van írva. Ez az 

önkormányzatnak egy fillérjébe sem kerül. Több mint 1000 településsel működünk együtt, 

tudunk referenciát nyújtani. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Úgy gondolom, hogy a felelős döntés meghozatalához feltétlenül szükségünk van a 

referenciákra. 

 

Béres Tibor, Optimális Kft. képviselője 

Természetesen a kért anyagokat átküldöm. Akkor az lenne a kérésem, hogy a legközelebbi 

testületi ülésen legyenek szívesek eldönteni, hogy érdemes-e az együttműködés vagy nem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi azt tudjuk megígérni, hogy ha elküldi, akkor megnézzük. Nyilván ez a tíz perc nem elég 

ahhoz, hogy most döntsünk, mert most feketén-fehéren az van, hogy mondjuk fel a biztosítást, 

ami már megvan, és akkor Önök megmondják, hogy melyik biztosítóval – lehet, hogy ugyan 

azzal, de lehet, hogy más biztosítóval - kössünk egy másik biztosítást. Ez így van, igaz? 
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Béres Tibor, Optimális Kft. képviselője 

Nem, a döntés az önkormányzaté. Azért szoktuk az ügyfeleinknek azt javasolni, hogy bontsák 

fel a régi szerződést, mert kedvezőbb feltételeket akkor lehet indítani, akkor lehet a 

biztosítókat versenyeztetni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm, hogy eljött. Várjuk az anyagot, és amennyiben úgy döntünk, hogy érdemben 

foglalkozunk az üggyel, akkor fogunk jelentkezni. 

 

Béres Tibor, Optimális Kft. képviselője 

Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát! 

 

/Béres Tibor távozik./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A jelenlegi biztosítási szerződést mindig aktualizálják, a kárrendezésnél is jó a biztosító 

hozzáállása. De meg lehet nézni, attól még adhatnak jó ajánlatot. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Annyit had fűzzek hozzá, hogy mióta én itt dolgozok, nagyon sokan felkerestek minket, és 

még eddig nem kaptunk a jelenleginél jobb ajánlatot. Mindig drágább lett volna. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Menjünk tovább. A következő a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló. 

Van-e valakinek kérdése? 

 

Amennyiben nincs, javaslom a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag 7 igen szavazattal a 

beszámoló elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi anyag a tájékoztató jogszabályi változásokról. 

Kérdés? 

Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Három téma van még, amit meg kell beszülnünk. Az első a belsőellenőrzési témák 

meghatározása a 2012. évre. Ez az anyag ki lett küldve pótlólagosan a testületnek. Erről azért 

kell most döntenünk, mert november 10-ig kell visszaküldeni a kistérségnek. A 

belsőellenőrzésre a kistérség kapja a normatívát, ezért kell nekik visszaküldeni. Ezt a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért átadom a szót Ruzsom Lajosnak a Pénzügyi Bizottság 

Elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A bizottság megtárgyalta a belső ellenőrzés tervezését 2012. évre. Megnéztük, hogy 2010-ben 

és 2011-ben milyen belső ellenőrzések zajlottak az önkormányzatnál, illetve az 
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önkormányzathoz tartozó szerveknél. A kiküldött tervezethez képest változtatást kértünk. Az 

első a Polgármesteri Hivatal munkaerő- gazdálkodási ellenőrzése, az jó, ez marad. A második 

az iparűzési adó ellenőrzése vállalkozók behívásával. Ezt mi magunk ellenőriznénk, a 

Pénzügyi Bizottságnak joga van az ellenőrzés lefolytatásához. E helyett javasoljuk a 

közpénzek felhasználása (Üvegzseb) ellenőrzést. Amelynek a célja: annak megállapítása, 

hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon 

használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével 

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat. Itt 

a közpénzek felhasználását világítják át, most hogy itt volt a beruházás erről kapunk egy tiszta 

képet. A harmadik az adók kezelésének folyamata, mivel ez már idén áprilisban ellenőrizve 

volt, ennek a helyére javasoljuk a dolgozói besorolások helyességének vizsgálatát. Ennek a 

célja: annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása megfelel-e a 

jogszabályi előírásoknak. Ezek a bizottság javaslatai, egyébként a Vincent Auditornak több 

javaslata van, néhányat még felsorolok. Helyi adó ellenőrzése, adóhátralékok behajtására tett 

intézkedések vizsgálata, karbantartó részleg létszámszükségletének vizsgálata, informatikai 

rendszer ellenőrzés, a konyha működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. Tehát akkor még 

egyszer felsorolom, hogy mi a bizottság javaslata, Polgármesteri Hivatal munkaerő- 

gazdálkodási ellenőrzése, közpénzek felhasználása (Üvegzseb), besorolások helyességének 

vizsgálata. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük! Annyit még ezzel kapcsolatban elmondok, hogy a kistérség erre kevesebb 

normatívát fog kapni, ezért az is lehet, hogy még erre a három ellenőrzésre sem lesz pénz. 

Van-e ezzel kapcsolatos kérdés? 

 

Amennyiben nincs akkor, aki egyetért az előbb elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

251/2011. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervét az 

alábbi témákkal hagyja jóvá: 

 

1. Polgármesteri Hivatal munkaerő- gazdálkodási ellenőrzése  

Célja: annak vizsgálata, hogy a meglévő létszám elegendő-e a feladatok elvégzéséhez, 

a munkavégzés hatékony-e, a munkaköri leírásokban, szabályzatokban foglaltak 

összevetése a tényleges munkavégzéssel 

2. Közpénzek felhasználása (Üvegzseb) 

Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre a 

közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 

átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat 

3. Besorolások helyességének vizsgálata 

Célja: annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása megfelel-

e a jogszabályi előírásoknak 
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Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr és 

Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásának értesítéséről, továbbá az 

elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő egyebek az iskolakerítés. Juhász Gyurival felmérettem, mennyi kerítés kellene 

az iskola köré. Díszkerítésből 193 fm, drótkerítésből 240 fm kellene. Díszkerítés lenne végig 

az Iskola út felőli részen, illetve a tornaterem bejáratánál a támfalig, ez így 193 fm. A 

nagykaput a brigád úgy csinálná meg, hogy a nagykapuba tennének egy kiskaput, és a 

nagykapu zárva lenne. Megcsinálnák a tornatermi kaput is, és az is zárva lenne. Kértem 

árajánlatot a díszkerítésre a nagygombosi Hutter+Schrantz Hungária Kft.-től. Ezek Kapás 

Gabiék. Ők olyan hullámrácsokat készítenek, mint ami nekem is van, illetve hasonlót. Ebből a 

kerítéselemből a 193 fm-re 95db kellene. Ennek az ára oszlopokkal, rögzítő fülekkel együtt 

nettó 1.437.920 Ft, azaz bruttó 1.797.400 Ft, és ezt a kerítést még le kell festeni. A másik 

ajánlat Boda Krisztinától jött. Ebből a fajta kerítésből a 193 fm-re 65db kerítéselem kell, 

ennek az ára elemenként nettó 9.800 Ft, azaz a 65 db durván bruttó 800.000 Ft,  és ezt nem 

kell festeni. Csináltunk az olcsóbb árral egy kalkulációt, a 65 db-os díszkerítés 800.000 Ft, 

kellene még 240 fm drótkerítés, ez 100.800 Ft, feszítő drót 20.000 Ft, cement 37.500 Ft, sóder 

30.000 Ft, festék 30.000 Ft, elektróda 15.000 és lakat a kapukra. A három kaput a brigád 

legyártaná a felújításból megmaradt saját anyagokból. A tornateremnél a kaput zárva tartanák, 

a másik nagykaput úgy csinálnák meg, hogy lenne a nagykapuba egy kiskapu, és így a 

nagykapu zárva lenne. A kapuk és a kerítés durván 1.100.000 Ft-ba kerülnének munkadíj 

nélkül. Dorner Gábor felajánlotta az Egyesület segítségét a kerítés elkészítésénél, Mizser 

László felajánlotta, hogy lefestik a kapukat. A másik ajánlattal számolva durván 2.100.000 Ft 

lenne, mert ott csak maga a díszkerítés 1.800.000 Ft, plusz a festék. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta és az olcsóbb ajánlatot javasolja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vélemény, kérdés? Döntsünk erről, vagy most ne?  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Úgy gondolom, hogy jobban járnánk, ha egy fél évre ezt elhalasztanánk. Nem tudjuk, hogy az 

államnak mi az elképzelése az iskolával. Nem biztos, hogy az iskola a mi tulajdonunkban fog 

maradni, ez jövőre teljesen ki fog kristályosodni. Én nem az ellen vagyok, hogy bekerítsük az 

iskolát. Én az ellen vagyok, hogy az államnak megcsináljuk az iskolát. 

 

Mizser László, képviselő 

Akkor is a mi gyerekeink fognak odajárni! Most a mi gyerekeinket harapja meg a kutya! Már 

10 éve halogatjuk! Most itt van a lehetőség rá! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most, hogy fel van újítva az iskola, meg kell óvnunk a rongálásoktól. Az épület itt van 

Petőfibányán, nem fogják innen elvinni. De ha összefirkálják, leverik a vakolatot, az a mi 

szégyenünk lesz. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Az a probléma, ez a Krisztina féle ajánlat egyszeri és nem megismételhető. Ha most várunk 

egy fél évet, akkor lehet, hogy jövőre dupla áron tudjuk megcsináltatni. Értem, amit mondasz, 

van benne ráció. De akkor is a mi gyerekeink fognak idejárni, akkor is meg kell csinálni, hogy 

az iskola épülete ne legyen megrongálva. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy az iskola kerítése megépítésre kerüljön, a Pénzügyi Bizottság által 

javasolt, Boda Krisztina féle árajánlat elfogadásával, úgy hogy a munkát a brigád végzi a 

Petőfibányáért Egyesület és a Képviselő-testületi tagok által felajánlott segítséggel, kérem, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

252/2011. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság javaslatát a Petőfi Sándor 

Általános Iskola kerítésére vonatkozóan és a következő döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület megvásárolja a szükséges mennyiségű kerítéselemeket a 

Boda Krisztina árajánlatában foglalt fizetési feltételekkel, továbbá megvásárolja a 

szükséges feszítő drótot, betonozáshoz szükséges anyagokat és megépítteti a 

kerítést. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerint kösse meg a 

szerződést, és a kerítés megépítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: az időjárási tényezőktől függően értelem szerint 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem még egy témám van. A költségvetéskor év elején elkülönítettünk 1 mFt-ot a Sport 

rezsijére, amit a PKTK kap meg. A legutóbbi számlával, ha kifizetjük az 1 mFt-os keretet, 

túllépnénk 116.000 Ft-tal. Ezért határozni kell a testületnek, hogy a Sport felújítására 

elkülönített 1 m Ft-ból kiegészíti a számla kifiztetését. Ez kb. éves szinten 1,3 mFt-ra fog 

növekedni. A Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Az a javaslat, hogy a költségvetésbe betervezett 1 

mFt-os felújítási összegből legyen átcsoportosítva 300.000 Ft a rezsiköltségekhez. Mivel a 

Sport felújításáról szóló pályázat nyilván be lesz nyújtva. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hozzászólás, kérdés? Sok választásunk nincs, mivel még lesz egy meccs, még fűteni kell. 

Azután le lesz engedve a fűtésrendszer, hogy ne kelljen temperáló fűtés csinálni. 

 

Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 



499 

 

253/2011. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a PKTK rezsiköltségével kapcsolatosan 

felmerült fizetési kötelezettséget, és a Pénzügyi Bizottság javaslatára úgy döntött, 

hogy a PKTK számára elkülönített 1M Ft felújítási pénzből 300.000 Ft-ot 

átcsoportosít a PKTK rezsiköltségeinek fedezésére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az utalásról gondoskodjon, 

további a jegyzőt, hogy az átcsoportosításról gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mindenszentekhez közeledvén a temető legyen rendbe téve! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt Marikáék rendbe teszik. Ezzel kapcsolatban mondom, hogy idén nem lesz halottak napi 

megemlékezés. Tavaly rajtam kívül még ketten hallgatták végig Mártikának a beszédét. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nekem még a lépcső betemetéshez van hozzászólásom, nem volt egyértelműen pozitív 

fogadtatás. Sokan a lépcsők mellett közlekednek. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Várható volt, hogy nem fogják azt az utat kikerülni. De ez akkor már a saját felellőségük. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki szeretne mondani még valamit, kérem mondja gyorsan, mert el kell mennem. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Többen jelezték, hogy rókát láttak a Liszt Ferenc úton, ki is van írva, hogy „vigyázz rókát 

láttunk”. Tegnap én is láttam személyesen a rókát az udvarunkban. Ezek az állatok általában 

nem keresik az ember társaságát, csak akkor, ha veszettek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most jön a sintér pénteken.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A vadászoknak szoktunk ilyenkor szólni. Telefonálok. Legutóbb egy nap alatt megoldották. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Szeretném megkérdezni, hogy a Bursa Hungarica pályázatról mit tudunk? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hát ez tavaly volt, akkor azt mondtuk, hogy nem foglalkozunk vele. Ez az egyetemisták 

támogatása. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ezt tőlem is kérdezték. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még nem láttam róla anyagot. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ez minden évben van. Ezt október 14-ig lehetett leadni, méltányossági alapon október 27-ig 

lehet leadni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, megnézzük. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ezt kérelmezni kell az érintettnek, gondolom. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Na, akkor elmondanám, miről szól. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tudjuk, miről szól. Ez úgy van, hogy ha az önkormányzat támogatja a diákot, akkor ad a 

megye is és ad az állam is. Tavaly úgy döntött a testület, hogy nem, mert nincs rá keret. De 

utána fogunk nézni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Minimális összeg az 1.000 Ft, amit adni kell. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, megnézzük. 

 

 Ambrus Zoltán, képviselő 

Jó, csak szeretném, hogy ebben most döntsünk, mert 27-ig még méltányossági alapon lehet 

beadni a jelentkezést. Szeretném, ha eldöntenénk, hogy csatlakozunk vagy nem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez pénz kérdése. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

10 hónapot kell biztosítani, akkor ez 10.000 Ft. Minden évre újra kell csatlakozni, minden 

évben újra kell pályázni. Márciustól kezdődően két félévre szólna a támogatás. Csak szociális 

alapon lehet a kérelmeket elbírálni. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Most még nem kell az összeget meghatározni, csak jelezni kell a szándékot.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Dehogynem. Az összeget meg kell határozni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A pénzt át kell utalni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem csak márciusban kell utalni a pénzt? 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Van egy olyan passzus, ami azt írja, hogy a csatlakozási nyilatkozat visszaküldése nem jelent 

anyagi elkötelezettséget. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De ha pályázunk, akkor döntenünk kell az összegről! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szerintem a jövő évi költségvetésünket terhelné. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én még ezt nem láttam a leveleim között. A tavalyi döntés az volt, hogy a testület nem 

támogatja. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ha úgy dönt az önkormányzat, hogy legalább egy diákot támogat minimum 1.000 Ft-tal, 

akkor a másik 5-6 diák megkaphatja a támogatást a megyei önkormányzattól, vagy az 

államtól. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, utánanézünk, és azt javaslom, hogy legyen egy rendkívüli ülés, ahol már felkészülve 

dönthetünk erről. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Én úgy gondolom, hogy 10.000 Ft-ért nem kellene rendkívüli testületi ülést tartani. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem biztos, hogy 10.000 Ft-ról beszélünk. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem látom okát, hogy ne csatlakozzunk egy ilyen kezdeményezéshez. Csatlakozzunk, 

odaadom a 10.000 Ft-ot a tiszteletdíjamból. Ezzel az önkormányzat nem vállal anyagi 

elkötelezettséget. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hát ha te felkészült vagy és olvastál minden lábjegyzetet, akkor szavazzuk meg. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ehhez érdemben Jegyző úr tudna hozzászólni, szerintem. 

 

Dr. Gyirán Viktor, képviselő 

Én a korábbi években olvastam ezt a pályázatot. Én úgy tudom, hogy csak akkor kap a diák az 

államtól vagy a megyétől, ha az önkormányzat is ad minimum 1.000 Ft-ot. Ha az 

önkormányzat nem ad, akkor a többiek sem adnak. Ugyanannyit adnak, mint amennyit az 

önkormányzat ad! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én úgy gondolom, hogy jövő héten legyen egy testületi ülés, akkor el tudjuk dönteni. Vagy ha 

akarod, akkor mondd meg a javaslatodat. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Az a javaslatom, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica pályázati lehetőséghez. A jövő évi 

költségvetés terhére. Úgy gondoltam, hogy 10 gyermek 1.000 Ft, akkor 100.000 Ft. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért Ambrus Zoltán javaslatával, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot, 5 igen szavazattal 2 tartózkodással a 

következő határozatot hozta. 

 

254/2011. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás lehetőségeit, és úgy döntött, hogy 

Petőfibánya Község Önkormányzata a 2012. éven pályázatot kíván benyújtani a 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerben való 

részvételre, 100.000 Ft pályázati összeggel a 2012. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat beadásáról 

gondoskodjon, és a 2012. évi költségvetésbe tervezze be a 100.000 Ft-ot. 

 

 

Felelős:  pályázat benyújtására polgármester jegyző útján 

  Költségvetés tervezésére polgármester 

Határidő:  pályázat benyújtására 2011.10.27. 

  Költségvetés tervezésére 2012.02.15. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretném megkérdezni, hogy mi történt az iskola technika tantermében? 

 

Molnárné Szatmáry-Révay Erzsébet, iskolaigazgató helyettes 

A technika tantermet kirabolták. A kárfelmérés megtörtént, a kár összege kb. 45.000 Ft. Úgy 

vitték el a szerszámokat, hogy a lakatot rajtahagyták a szekrényen, az üres dobozok is benne 

voltak a szekrényben. Úgy néz ki, hogy nem siettek, volt rá idejük, hogy a csavarokat 

kiszedjék és visszategyék. 

  

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekem lenne még egy utolsó dolog, a Fenyőfa úti padkáról szeretném, hogy itt és most 

szavazzon a testület. 100.000 Ft értékben oldjuk meg a padkázást, úgy hogy a járművel 

hozassunk aprókavicsot és szórják a padka szélére. Amikor megvásároltuk a járművet – amit 

én nem támogattam –, az egyik indok az volt, hogy azzal meg lehet oldani a padkázást is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem ez volt a főindok a gépjármű vásárlására. Az a javaslatom, hogy várjunk vele. Most lesz 

a háromnegyed éves zárás. Ezt követően jobban látjuk az anyagi lehetőségeket. Az adók nem 

jönnek be úgy, ahogyan terveztük, hozzá kell nyúlnunk a betéthez. Nagyon meg kell nézni, 

hogy mit hová teszünk. A következő ülésen legyen erről döntés. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A PKTK-nak a felújításra elkülönített 1 mFt-ból vegyünk ki még 100 eFt-ot.  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De lesznek útfelújítási pályázatok, érdemes lenne inkább pályázni. Azt gondolom, hogy 

egyelőre ezzel várjunk. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Szeretném, ha erről szavazna a testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom, hogy a Fenyőfa utcai padkázást egyelőre hagyjuk.  

 

Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el, határozatot nem hozott.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az én javaslatomat is szavazzuk meg! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki azzal egyetért, hogy a Fenyőfa utca padkázását a brigád most csinálja meg, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot 2 igen, 2 nem szavazattal és 3 

tartózkodással nem fogadta el, határozatot nem hozott. 

 

 

Muzsik Hajnalka, Fenyőfa utca 2. szám alatti lakos 

A mi családunk problémái a benzinkúttal kezdődtek, folytatódott a gázcsere teleppel és a 

szerelőcsarnokkal. Olyan építési engedélyek születtek, amit mi nem láttunk. A fémhulladék 

teleppel van betetőzve ez az állapot. Ezeknek az engedélyezése szerintem törvénytelen, a 

helyi rendezési tervnek ellentmond.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez ügyben a testülettől nem tud kérni semmit. A Jegyző úrhoz kell fordulni ez ügyben, ez az ő 

hatásköre.  

 

Muzsik Hajnalka, Fenyőfa utca 2. szám alatti lakos 

Amit Ön mond, arra van egy jogi képviselőnk. Én ide, mint magánember jöttem azért, hogy a 

mostani testület tudomást szerezzen a gondunkról. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez most olyan ülés, amin csak az átmeneti segélyeket bíráljuk, ezért most nincs több idő. 

Sajnos tisztában vagyunk vele, hogy évek óta milyen válságos a helyzet. Sajnos a testület ez 

ügyben nem tud állást foglalni, hanem államigazgatási hatáskör.  

 

Muzsik Hajnalka, Fenyőfa utca 2. szám alatti lakos 

Köszönöm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek még kérdése? 
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Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az 

ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester        Jegyző 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


