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I. napirend 

Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi munkájáról 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretettel köszöntöm Önöket, és megköszönöm, hogy a mai délutánjukat arra szánták, hogy 

eljöttek a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásra. Először a falugyűlést tartanánk meg, 

melynek témája a településrendezési terv felülvizsgálata. Törvényi kötelezettségünk ezt 

felülvizsgáltatni. Bemutatom Mihály Renátát a Völgyzugoly Műhely Kft. településmérnökét. 

Felkérem, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a településrendezés folyamatát, eredményét.  

 

Mihály Renáta, Völgyzugoly Műhely Kft. 

Üdvözlök mindenkit, Mihály Renáta vagyok a Völgyzugoly Műhely Kft. munkatársa. Az 

előzményekről annyit mondanék el, hogy Petőfibánya hatályos településrendezési eszközeit 

2005-ben hagyták jóvá. Azóta a jogszabályi környezet több szinten változott, ezért aktuálissá 

vált a településrendezési terv felülvizsgálata, amit 2018. december 31-ig kell végrehajtani. Az 

Önkormányzat a Völgyzugoly Kft.-t bízta meg ezzel. Tavaly elkezdtük a munkafolyamatot. Az 

első lépés egy megalapozó vizsgálat volt, amely a település adottságait figyelembe véve készült 

el. Vizsgáltuk a különböző társadalmi, gazdasági és épített művi környezeti adottságokat, 

valamint a hatályos terveket, magasabb rendű jogszabályokat. Ennek tartalma megfelel a 

rendezési eszközök felülvizsgálatának, településfejlesztési koncepció elkészítésének is. Erre 
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alapozva készül el a településfejlesztési koncepció. Az ebben foglalt célokat az 

Önkormányzattal közösen alakítottuk ki. Ennek a dokumentumnak az a feladata, hogy 

biztosítsa a település összehangolt fejlesztésének megvalósulását. Ez gyakorlatilag egy 

településpolitikai dokumentum, amely az épített művi értékekre, társadalmi-gazdasági 

szempontokra alapozva készült el. A koncepciónak továbbá az is feladata, hogy meghatározza a 

településfejlesztési eszközök irányát. A harmadik tervfázis a település szerkezeti terv 

elkészítése volt. Az Önkormányzattal egyeztetve, a lakosság igényeit figyelembevéve, a 

települést bejárva saját észrevételek alapján készült el. A szerkezeti terv lefedi a település 

egészét, meghatározza a különböző területi felhasználások rendjét, infrastruktúra hálózat 

rendjét. Erre épülve készült el a helyi építési szabályzat és a szabályzási terv. Ez gyakorlatilag 

telek szinten vizsgálja a települést. Eddig jutottunk el a munkával. Ezt meg is lehetett tekinteni 

a Polgármesteri Hivatalban. Ezzel kapcsolatban várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.  

 

Tóth György, helyi lakos 

Én kilenc éve írtam egy levelet a Jegyző úrnak, amire azóta sem kaptam választ. Fellebbezés 

volt, hogy mi állítólag magánterületen hagyjuk el Petőfibányát, merthogy csak a közutakon 

lehet kimenni gyalog. Ez valamikor önkormányzati belterület volt, ami ingyen a Farkas Joci 

tulajdonába került. Feljelentés érkezett, hogy mi jogtalanul használjuk az utat. Jegyző úr a hat 

oldalas levelet átvette, ez durván kilenc éve volt, és azóta se válaszolt rá. Hársfa utca végén 

megy ki egy út. Van ott egy árok is. Ezzel kapcsolatban szeretnék valami felvilágosítást kapni, 

hogy mennyi ideig kell várni egy válaszra, mert tovább lehet ezt a levelet küldeni az 

Ombudsmannak is.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Erre én válaszolnék, mert ennek a településrendezési tervhez semmi köze nincs. Ez annak 

idején egy bitrokvédelmi kérelem volt, amit elbíráltam és a tulajdonosnak adtam igazat. A 

fellebbezést pedig nem sértegetéssel kell megfogalmazni. A fellebbezésnek megvan az eljárási 

szabálya, címzettje, és tájékoztattam, hogy hogyan kell azt benyújtani a Bíróság felé. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez nem ennek a fórumnak a tárgya. Kérem szépen, hogy a településrendezési tervvel 

kapcsolatban tegyünk fel kérdéseket! 

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Én annyit szeretnék csak kérdezni, hogy a kb. 80 garázs a homokbánya területén belekerült a 

tervbe? Ha nem, akkor bele fog kerülni? Az egy kicsit a senki földje volt mindig, nem tudom, 

hogyan rendeződik annak a területnek a sorsa.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az jelen pillanatban külterület, de a Képviselő-testület a településrendezés eredményeképpen 

belterületbe fogja vonni. Ezeket a területeket elsősorban garázsszövetkezetként meg lehet majd 

vásárolni, a földhivatalnál bejegyeztetni. Ennek megvan a folyamata.  

 

Fáczánné Dobrocsi Julianna, helyi lakos 

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy Renátával személyes levelezésben álltam. Szeretném 

megköszönni a korrekt, pontos tájékoztatást.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése a településrendezéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, én 

nagyon szépen köszönöm Renátának, hogy idefáradt, nagyon megköszönöm az eddig elvégzett 
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munkáját. Valóban nagyon korrekt módon álltak hozzá az egész folyamathoz, nagyon jó 

ötleteket adtak nekünk. Még ebben az évben a Képviselő-testület meghozza majd a határozatát. 

Azt még elmondanám, hogy az egész folyamat az Önkormányzatnak mintegy 6.000.000 

forintjába kerül. Az arculati kézikönyv is kötelező, idén azt is meg kell csináltatnunk, az 

1.000.000 forintba kerül. 

A falugyűlést ezzel lezárom. 

 

Most a közmeghallgatás keretein belül következzék a Képviselő-testület beszámolója. 

Egy kicsit rossz hírrel kezdem, csökkent a lakosság száma. Tavaly 2.707 fő élt Petőfibányán, 

jelenleg 2.681 fő. 

Az előző évekhez hasonlóan egy kis visszatekintéssel vezetném be a beszámolómat.  

Az elmúlt 7 évben olyan sok minden történt, hogy ha csak felsorolnám is a községben 

megvalósult fejlesztéseket, rendezvényeket, már ki is tölteném a közmeghallgatásra szánt időt. 

Ezért csak érintőlegesen elmondom, hogy az előző, 2010-2014 évi ciklusban összesen 250 

millió Ft összegben gyarapítottuk önkormányzatunk vagyonát. Ebből 117,5 millió Ft pályázati 

pénz, 20,4 millió Ft hitelkonszolidáció volt, 112 millió Ft-ot pedig a saját tartalékunkból 

használtunk fel. 

2014. október 9-től kezdődött a második ciklus, ami első esetben 5 évre szól. Megváltozott a 

képviselők összetétele, új Képviselő-testület állt fel, nagyobb részben a régi tagokkal, illetve 

beléptek új választott képviselők is.  

2015. február 11-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta 2014-2019. évi ciklusprogramját, 

amely tartalmazza azokat a célokat, amik megoldásra várnak a településen.  Ennek szellemében 

dolgozunk azóta is. 

Polgármesterségem alatt minden év egy nagy kihívással kezdődött, mert annyi változás történt 

az önkormányzat életében. 

2013. január 1-gyel megalakultak a Járások, feladatátadás történt, munkatársaktól kellett 

megválni, és kisebb létszámmal kellett dolgozni. Teljesen új alapokra helyezték az 

önkormányzatok finanszírozását, mely nagy kihívást jelentett mind az e területen dolgozók, 

mind a Képviselő-testület számára.  

A 2017. év szintén óriási változást hozott, amit Önök természeténél fogva nemigen 

érzékelhettek. Teljesen új alapokra helyezték az önkormányzatok adó-, gazdálkodási és 

pénzügyi rendszerét, minden megváltozott, az itt dolgozó kollégáknak igen nagy kihívásnak 

kellett megfelelniük. Január 1-től az önkormányzatoknál az adó és gazdálkodási rendszerekkel 

át kellett állni egy un. ASP szakrendszerre, amit egyszerűen úgy fogalmazhatok meg, hogy 

minden önkormányzat országosan egységes adónyilvántartást, gazdálkodást, könyvelést, 

iratkezelést és kataszteri nyilvántartást kell, hogy vezessen. Ez egy óriási változás volt az 

eddigiekhez képest, nagyon sok oktatáson kellett részt venni az itt dolgozóknak, és még 

folytatódik ez a tendencia a következő évben is, mert az iktatás és kataszteri nyilvántartásokat a 

2018. évben kezdjük az új rendszerben nyilvántartani. Ez megint csak továbbképzésekkel jár, 

emellett viszont a napi munkát el kell végezni legjobb tudásuk szerint. Büszkén mondhatom el, 

hogy Petőfibánya a megyében az elsők között van, akik 100%-ban jól dolgoztak, minden 

hónapban az adatszolgáltatást pontosan teljesítették. Ez nem mondható el Heves megyében 10 

településről sem.   

Pályáztunk és 6 millió forintot nyertünk erre az átállásra, amiből 3,3 millió forint volt az új 

gépek és eszközök beszerzése. 

Most nézzük, hogy mi történt a jelenlegi ciklus első két évében. 

2015-ben 316 millió forintból gazdálkodtunk. 

Ezen felül EU-s pályázatokból Petőfibánya 151 millió forintot nyert el. Emlékezzenek csak, az 

előző ciklusban összesen a négy év alatt 117,5 millió Ft pályázati pénzt nyertünk.  
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Mindkét óvoda épületében kicseréltettük a nyílászárókat, és külső hőszigetelést kaptak az 

épületek. Saját erőből a felső ovi tetőcseréjét végeztük el 8.343.000 Ft összegben, és mindkét 

óvodát felszereltünk térfigyelő kamerával (8 db), melynek összege 330 ezer Ft volt. 

Az óvodákon kívül a Művelődési Ház is hőszigetelő burkolatot kapott, valamint a buszmegálló 

és a strandépületen is nyílászárókat cseréltek, valamint hőszigeteléssel látták el az épületeket.  

El kell mondanom, hogy ezekhez a beruházásokhoz az önkormányzatnak nem kellett önerőt 

hozzátennie, vagyis 100 %-os intenzitású a támogatás. Itt köszönném meg Szabó Zsolt 

államtitkár úr támogató hozzáállását, hogy ezeket a beruházásokat meg tudtuk valósítani.  

Ebben az évben még egy nagyon régi vágyunk teljesült, a temető út felújítása, mely 40 és fél 

millió Ft-ba került. Ezt a Swietelsky Kft. valósította meg. 

A közvilágítást is korszerűsítettük a településen, 342 db közvilágítási lámpát LED lámpákra 

cseréltettünk, melynek értéke 25 millió Ft volt.  

Fentieket összeadva 2015. évben 227 millió Ft összegű beruházást és felújítást realizáltunk, 

amire igen büszkék lehetünk. Ez az évi költségvetésünk 80 %-a volt. 

A 2016. évben 452 millió Ft-ból gazdálkodtunk. Tavaly nem voltak pályázati pénzeink, akkor 

írtuk a pályázatokat és adtuk be őket.   

2016-ban 35 millió Ft-ot fordítottunk támogatásokra, segélyekre. Beruházásokra 28 millió Ft-ot 

költöttünk, ebben az évben vásároltuk meg a fürdő épületét 11 millió forintból, elkészültek az 

Iskola úton az ovi és az iskola melletti parkolók 5 millió forintból, a Vízmű épületének a 

tetőszigetelését végeztük el 2 és fél millió forintból, hótoló traktort vettünk 2 millió forintból.  

Az idei költségvetés tervezése az előző évekhez hasonlóan került kivitelezésre, a Pénzügyi 

Bizottság tételesen átbeszélte a tervezetet, és a Képviselő-testület elé terjesztette.  

Ennek alapján az éves költségvetési főszámunk év elején 413.416 eFt volt, ami a II. félév 

végére 493.470 eFt-ra módosult. 

Elmondom, bár aki jár rendszeresen közmeghallgatásra, az tudja, hogy 3 nagy bevételi forrása 

van önkormányzatunknak, egyrészt működési és felhalmozási bevételek, ezek az un. állami 

támogatások. A másik csoportba tartoznak a közhatalmi bevételek, ezek tulajdonképpen az 

adóbevételeket jelentik, valamint a harmadik csoportba pedig a működési bevételek tartoznak, 

ezek az étkezési térítési díjak, bérleti díjak, közterület-használat, kamatbevételek, áfa, stb. 

A működési és felhalmozási támogatások a tervezett szint felett teljesültek. Amit működésre 

kapunk, az időarányosan teljesült, mert az Államkincstártól az állami támogatást havonta 

kapjuk közel egyenlő részletekben. Viszont megnyertük az óvoda infrastrukturális felújítási 

TOP pályázatunkat, és mivel ez a pályázat előfinanszírozott, ami nem kis előnyt jelent 

számunkra, így már le is utalták a pályázat összegét, ami már a költségvetési számlánkon várja 

a sorsát, ez 72 millió Ft.  

A közhatalmi, vagyis az adóbevételeinket az óvatosság elvét követve terveztük 28.650.000 Ft-

ra, ami viszont szeptember 30-ig már az éves tervezett szint felett teljesültek 9 %-kal, ami 31,3 

millió Ft bevételt jelent. Ez éves szinten közel 35 millió Ft-ra fog teljesülni. Ebből az iparűzési 

adó mintegy 23 millió Ft, gépjárműadó 5 millió Ft, építményadó 4 millió Ft lesz, emellé jön 

még a talajterhelési díj és a bírság. 

Ebbe az előző évekből elmaradt adóbefizetések is beletartoznak, ami az adóbehajtás 

eredményességét tükrözi, köszönet érte az adós kolléganőnek és a jegyző úrnak. Sajnos vannak 

olyan vállalkozások, akik már évek óta nem hajlandók fizetni, ezeket felszólítjuk, inkasszáljuk, 

és a legvégső esetben végelszámolás következik. 

A talajterhelési díjat 2012 évtől felemelték tízszeresére, most 1.800 Ft/m3, emiatt sokan 

rákötöttek a szennyvízhálózatra, akik még eddig nem kötöttek rá, emiatt ez az adóbevételünk 

lecsökkent. 2012. évben 32 fogyasztó volt, jelenleg 9 fogyasztó van még. Ugye tudjuk, hogy 

2013. január 1-től a gépjárműadónak csak a 40 %-a marad az önkormányzatoknál, előtte mind a 

100 % az önkormányzatoknál maradt.  
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Itt mondanám el, hogy az önkormányzatok teljesítőképességét az iparűzési adóerőképességgel 

mérik, ami Petőfibánya estében a legalacsonyabb kategóriába tartozik. Ez nem jó, de néha 

ennek is vannak előnyei, például, van olyan pályázat, ahol az önerőt ehhez mérten szabják meg. 

De inkább lenne 100 millió Ft adóbevételünk, és nagyobb önerő, nem fájna a fejünk.  

Új vállalkozások nemigen jönnek Petőfibányára, ha igen, akkor pedig meg kell nekik 

küzdeniük a munkaerőhiánnyal, mert mára ott tartunk, hogy nincs olyan munkaerőkínálat, hogy 

érdemes befektetni komolyabb cégeknek. Ennek egyik oka, hogy Hatvan és környéke elszívta a 

dolgozni képes embereket, aminek örülhetünk, a családoknak biztos megélhetési lehetősége 

van. Viszont az Önkormányzat szempontjából nem örömteli, hogy az iparűzési adót fizetendő 

vállalkozások munkaerő hiányában tevékenységüket csak kis mértékkel tudják növelni.  

Idén sem emeltük a helyi adók mértékét, remélve, hogy az iparűzési adó mértéke, ami a 

járásban a legalacsonyabb, több vállalkozót vonz ide, viszont ennek a realitása az előbb 

felvázoltak miatt nehézségbe ütközik. 

83 millió Ft kintlévőségünk van jelenleg, ami az előző évihez képest 3 millió Ft-tal kevesebb. 

Sajnos kintlévőségeink nagy része már a behajthatatlan kategóriába tartozik, és le kell írnunk a 

könyveinkből, akitől viszont be tudjuk hajtani, azt folyamatosan felszólítjuk, most már a 

végrehajtást is alkalmazni fogjuk a nagy tartozóknál. 

Csakhogy a felszámolási és végelszámolási folyamatok esetleg éveket vesznek igénybe, és 

amennyiben van az adósnak bank, NAV felé tartozása, akkor azoknak jut a felszámolás 

eredményéből, az önkormányzat az utolsó helyen áll, és már neki nem tud fizetni a felszámoló.  

Egy baj van vele, hogy nem azért csökkent, mert befizették a tartozók az adósságaikat, hanem 

azért, mert elévülés miatt le kellett írnunk a könyveinkből. Sajnos a jelenlegi kintlévőségek 

nagy részének sorsa szintén ez lesz, vagyis nem gyarapítja önkormányzatunk kasszáját.  

Petőfibányán a lakosság nem fizet adót, ami igen nagy szó a mai világban, hiszen az 

önkormányzatokat arra ösztönzik, hogy vessenek ki a lakosságra is adót azért, hogy az 

állampolgárok érezzék felelősségüket szűkebb hazájukért, és járuljanak hozzá településük 

fejlődéséhez. 

Kiadásaink közül a költségvetésbe beruházásra 31 millió Ft-ot, támogatásokra 15 millió Ft-ot, 

személyi és dologi kiadásokra 205 millió Ft-ot, segélyekre 18 millió Ft-ot terveztünk be. 

Beruházásaink igen nagy százalékban teljesültek már, egy valami maradt el, az pedig a 

bölcsőde kialakítása, mivelhogy pályázatot adtunk be ennek a kivitelezésére. Ugye tudják, hogy 

2018. szeptember 1-ig kötelező feladatként mini bölcsődét kell kialakítanunk, ami nem kevés 

pénzbe fog kerülni. 

A Képviselő-testület új fogászati berendezést vásárolt, melynek ára 4.049.500 Ft volt. A 

rendelő ezen felül új padlóburkolatot kapott, amit a Doktornő saját erőből finanszírozott.  

A település könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 2.552.858.Ft 

támogatást nyertünk, amelyből könyvtári bútorokat és számítógépeket tudtunk vásárolni. 

Emellett önerőből felújítottuk a parkettát, kifestettünk, a nyílászárókat felújítottuk, így összesen 

3.326 eFt-ot költöttünk könyvtárunkra, ami így teljesen megújult, és Művelődési házunk egyik 

büszkesége lett. 

A petőfibányai játszótéri eszközök, játékok megrongálódása miatt szükséges javításokra a 

2017. évben a tartalék terhére 1.000.000 forintot biztosítottunk, mely összegből a rossz 

játszótéri eszközöket felújíttattuk, a szükséges alkatrészeket cseréltettük. A játékok felújítása 

mellett az Önkormányzat napvitorlát is építtetett a homokozó fölé. A javítások és az új 

eszközök közel másfél millió forintba kerültek. A játszótéri eszközök ellenőrzése során minden 

játék alkalmas minősítést kapott.  

A Petőfibánya-Selyp közötti 2402. jelű út felújítására Szabó Zsolt Államtitkár úrtól azt az 

ígéretet kaptuk, hogy valószínű még az idén, de lehet, hogy átcsúszik a jövő évre, de készen 

lesz az út, ez már 100 %. 

A támogatások következnek. Eddig 11 millió forint támogatást osztottunk el különböző 
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célokra.  A PKTK 6 millió forintot kapott, az óvodások étkeztetési támogatására 3,7 millió 

forintot adtunk. A Petőfibányáért Egyesület 100.000 forintot kapott, a Polgárőrség 150.000 

forintot, a Petőfi Sándor Lövészklubnak 170.000 forintot, az apci kommunális 

hulladéklerakónak 168.000 forintot, a Lőrinci Asztalitenisz Club petőfibányai asztalitenisz 

csapatának 51.000 Ft-ot labdaadogató gépre, ugyanis 400 eFt-ot elkülönítettünk arra a célra, 

hogy más sportegyesületek és civil szervezetek is pályázhassanak támogatásra. A Sportkör 

600.000 forintot kap működési célra. Ezen kívül a Sportkörnek fűtést, vizet és áramot 

biztosítunk közel másfél millió forint összegben.  A Petőfibányai Bányász Horgász Egyesület 

részére pedig építési anyagot (követ) szállíttatunk a horgásztóhoz. 

Most nézzük a szociálpolitikai ellátásokat, segélyeket. 

2015. évtől ezek a támogatási formák teljesen új köntösben jelentek meg. Régebben címzetten, 

nevesítve kapták az önkormányzatok, hogy mire mennyit költhetnek. Részben azok a 

támogatási formák megszűntek, és újak jöttek a helyükre. Most települési támogatás címén 

kapjuk ezekre a feladatokra az állami támogatást, ami az iparűzési adóerőképességünktől függ. 

Ugye ez nálunk a béka hasa alatt van, ezért igén szép összeget kapunk évente. A Képviselő-

testület döntésétől függ, hogy mire és mennyit ad ebből a pénzből állampolgárainak. A lényeg, 

hogy ezt el kell költeni, mert ha nem, visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 

önkormányzatnak.  

A februári képviselő-testületi ülésen a testület a szociális rendeletében 25.000 Ft 

gyermekszületési támogatást, 20.000 Ft temetési segélyt; az öregségi nyugdíjasok (65 év 

felettiek) részére adott 6.000 Ft támogatást, a 0-3 éves gyermekek részére 15.000 Ft támogatást, 

és az óvodások, iskolások általános és középiskolások, valamint felsőfokú tanulmányaikat 

folytató diákoknak 15.000 Ft tanévkezdési támogatást határozott el. A lakásfenntartási 

támogatás esetében a rászorultsági küszöböt feljebb emeltük, hogy többen részesülhessenek a 

támogatásból. 

Csökkentettük a szociális étkezés díját 650 Ft-ról 250 Ft-ra. Az ebéd előállítása adagonként 

850 Ft körüli, de kapunk az államtól normatívát, valamint települési támogatást nyújtunk 

azoknak, akik a szociális étkezést igénybe veszik, ezért csak 250 Ft az ebéd.  

Átalakult a házisegítségnyújtás: házi gondozásra és házi segítésre. Erre is kapunk állami 

támogatást. A kettő abban különbözik, hogy amennyiben a segítséget kérő a doktornő és a 

családsegítő által kitöltött mérőtábla alapján nem éri el a 20 pontot, akkor szociális segítésben 

részesül, ha 20 pont feletti, akkor gondoskodásban, ápolásban részesül. A szociális segítésben 

a gondozó nő elmegy boltba, postára, elmosogat, takarít, stb. A személyes gondoskodás során 

a gondozónő ápolási feladatokat is ellát, ez a gyógyszerezés, vérnyomásmérés, pelenkázás. 

Szociális segítésre fejenként 25.000 forintot kapunk évente az államtól, gondoskodásra 

fejenként 250.000 forintot egy évre. 

2015-ben még 1348 fő volt a segélyezettek száma, 2016-ban 1391 fő, idén 1264 főt 

segélyeztünk szeptember 30. napjáig.  

A közfoglalkoztatásról is mondanék pár szót.  

Egyre kevesebben vannak azok, akik közfoglalkoztatás keretében dolgoznak. Ez azt jelenti, 

hogy sokan munkát találtak, igaz lehet, hogy feketén, vagy éhbérért, mert sajnos ilyet is 

hallottam. Viszont vannak olyanok is, aki nem akarnak sem így, sem úgy dolgozni, pedig 

törvény szabályozza, hogy minden FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)-ban lévő 

embernek egy éven belül legalább 30 munkanapot kell igazolni ahhoz, hogy amennyiben nem 

talál munkát, FHT-ban részesülhessen.  

A közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól I-III. negyedévben 5.366.000 Ft-ot kaptunk, 

ezen túlmenően önerőként 1.163.000 Ft-ot költöttünk a bérekre és járulékokra, valamint dologi 

kiadásokra (munkakesztyű, láthatósági mellény, ásó, gereblye, seprű, stb.) Itt ragadnám meg az 

alkalmat arra, hogy megköszönjem a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, hogy becsülettel helyt 

állnak. Nagyra becsülöm a munkájukat.  
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Nélkülük nem lenne lenyírva a fű, nem lenne kitakarítva az árok, az alagút, nem lenne 

összeszedve a szemét, és még sorolhatnám a rendezvények utáni állapotokat, a játszótéri 

magozást, síkosságmentesítést, stb. El kellene gondolkodni egyeseknek, amikor szétszórják a 

papírzsebkendőt, eldobják a csikket, és még ha rájuk szólnak, meg is vannak sértődve, hogy ezt 

valakinek el kell takarítani, hogy ne járjunk térdig szemétben.  

Kíváncsi vagyok, hogy azok az emberek, akik nem törődnek az utcák, terek tisztaságával, 

otthon milyen körülményeket teremtenek maguknak, és mire nevelik a gyermekeiket.   

Jelenleg 9 fő közfoglalkoztatott munkatársunk van, akik 2018. február 28-ig munkaviszonyban 

állnak az önkormányzattal. Fentieken kívül egy főt foglalkoztatunk kulturális 

közfoglalkoztatottként, ő a Művelődési Házban segíti az alapítvány munkáját. Az ő bérét teljes 

egészében az Egri Központ biztosítja, erre a programra a jövő évre is jelentkezünk. 

Azt, hogy a közfoglalkoztatás ilyen jól működik önkormányzatunknál, annak köszönhető, hogy 

nagyon jól tudunk együttműködni a járási hivatallal. Köszönet a hatvani Munkaügyi 

Kirendeltség dolgozóinak. 

Középiskolás diákok is végeztek önkéntes munkát községünkben, 2017-ben 6 fő végzett ilyen 

tevékenységet, összesen az indulás óta 25 fő vett részt. Hogy tudják 2015-től minden 

középiskolásnak kötelező az iskola befejezéséig 50 óra önkéntes munkát végezni. 

Önkormányzatunk regisztrált a Nemzeti Erőforrás Minisztériumánál, hogy tudjunk önkéntes 

munkát adni a jelentkezőknek. 

Ebben az évben lehetőség volt nyári diákmunkára is, de erre a programra alig jelentkeztek, így 

csak 1 hónapra foglalkoztattunk 3 diákot. 

Fentieken kívül közérdekű munkára ítélteket is foglalkoztattuk. Ők azok, akik valamiért 

törvénybe ütköző cselekményt követtek el, és büntetésüket közérdekű munkával teljesítik. 

Egy pár szót a pályázatokról. 

Tájház kialakítása Petőfibányán című pályázatot nyújtottunk be tavaly a Fenyőfa utca 12. 

számú volt Vízmű épületére vonatkozóan. A pályázat tervezett becsült összköltsége: 

40.000.000,- Ft. Sajnos ez a pályázatunk nem nyert. 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot 

nyújtottunk be a konyha felújítására bruttó 28.709.810 Ft összegben mindkét óvodára, sajnos 

nem nyert. 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra 

bruttó 14.715.102 Ft összegben pályázatot nyújtott be a község járdáinak felújítására: Iskola 

utcai, Bánya utcai és a Szabadság utcai járda felújítására, de sajnos ez sem nyert.  

Pályázatot nyújtottunk be bruttó 17.555 eFt összegben a Petőfibánya község legrosszabb 

állapotban lévő járdáinak felújítására, ez elbírálás alatt van. 

VP-s pályázatot nyújtottunk be bruttó 32.264 eFt összegben a Petőfibánya község által 

üzemeltetett Konyha felújítására, ez is bírálat alatt van. 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot 

nyújtottunk be bruttó 3.484.057 Ft összegben, a pályázaton nyertünk, de csak 133.000 Ft-ot, 

így a 348.406 Ft önerővel együtt összesen 481.000 Ft értékű felújítást tudtunk elvégezni a 

Művelődési házban. Az épület ablakfóliázása ebből valósult meg.  

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra 2017-ben is 

pályázatot nyújtott be bruttó 2.110.140 Ft összegben a Művelődési ház belső színpadjának 

felújítására és a Művelődési ház szabadtéri színpadjának felújítására, sajnos ez nem nyert. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „… közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra a 

konyha fejlesztésére, a konyhai gépek, berendezések beszerzésére, napelemes rendszer 

telepítésére pályázatot nyújtottunk be bruttó 20.692.110 Ft összegben, az önerő bruttó 

5.173.028 Ft, ez elbírálás alatt van. 

„Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” című pályázati kiírásra a Mini 

bölcsődei férőhelyek kialakítása a petőfibányai Mini Manó óvodában elnevezésű pályázatot 
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nyújt be. A pályázat tervezett becsült összköltsége: 10.396.140,- Ft, a pályázathoz 519.807 Ft 

összegű önerőt biztosítunk a tartalék terhére, ez is elbírálás alatt van.  

2017.05.04-én 72.603.749 forintot nyertünk, amely összeg vissza nem térítendő támogatás. A 

pályázat célja: a „Petőfibányai Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde infrastrukturális 

fejlesztése”. A pénzt már a számlánkon van.  

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló pályázati kiírás 

alapján pályázatot nyújtottunk be az Iskola utca 1. szám alatti általános iskola előtti ingatlanra 

1 db D típusú, azaz 150 m2-es Sportpark létesítésére, erre még döntés nem született. 

És most rátérnék az egyebekre.  

A Képviselő-testület a 2017. évben a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető 

díjra a Petőfibánya Polgárőr Egyesület civil szervezetet javasolta, mely díjat az Egyesület el is 

nyerte. 

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a község 5 ingatlantulajdonosának háza, 

melléképülete 2017-ben még mindig önkormányzati tulajdonú telken áll. A Képviselő-testület 

újra megpróbálta az elkülönült épületek és a telkek ellentmondásos helyzetét megszüntetni, és 

felajánlotta a telket használók részére az önkormányzati tulajdonú telkek megvásárlását 

egységesen jelképes 15 Ft/m2 Ft-ban meghatározva. Tudomásom szerint 1 kivételével mindenki 

élt a lehetőséggel, és megvásárolta a telkét. 

Felülvizsgáltuk a Helyi Esélyegyenlőségi Programunkat, amely szükséges a pályázatokhoz. 

Idén is adtunk „Petőfibánya Község Díszpolgára” címet: posztumusz: Fülöp Gábor, élő: 

Molnár József, Molesz. 

Ebben az évben törvény kötelezi az Önkormányzatokat a Településképi Arculati Kézikönyv és 

a településképi rendelet elkészítésére, melyre 1 millió forintot biztosított a Kormány. A feladat 

elvégzésére Hayde Réka Zsuzsanna településmérnököt bízta meg a Képviselő-testület. 

Az önkormányzat alapító tagként csatlakozott a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz. 

A Swietelsky Magyarország Kft.-vel megállapodást kötöttünk a Temető úton folyó 

kőszállításra vonatkozóan 2018. június 30. napjáig. A kőszállítás céljából igénybe vett 

útszakaszon a szerrződési időtartam alatt folyamatosan végzik az út karbantartását; a 

szerződés lejártával az esetleges útkárokat teljes körűen kijavítják; az eddigi kőhordás során a 

Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő kerékpárút Zagyva híd melletti 

szakaszát, ahol a 2402-es útra felhajtottak, teljes körűen kijavítják; illetve a petőfibányai 

Horgásztó mellett lévő belső út kialakításához kavicsot biztosítanak. 

Bérbe adtuk a Fürdő épület hátsó 300 m2-es helyiségét 1 évre. 

Megtartottuk a Tavaszköszöntő rendezvényt, a Kopasz-hegyaljai Vigadalmat. Megint volt 

nálunk Futapest. 

A garázsok nagy része alatt a földterület az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzati 

terület nem elbirtokolható, így adásvétel hiányában a föld soha nem lesz a felülépítmény 

tulajdonosáé, azt a Földhivatal nem jegyzi be a garázstulajdonos javára. 2001-ben az 

Önkormányzat elkezdte rendezni ezt az ellentmondást, s néhányan meg is vásárolták a földet, 

többen viszont nem voltak hajlandók néhány ezer forintot áldozni, hogy hivatalossá tegyék a 

birtokukban lévő garázsok tulajdonjogát, vásárlási szándékukat nem jelezték. Ez azért okoz 

problémát, mert így az adásvétel nem jogszerű, a garázst nem lehet legálisan eladni, örökölni, 

stb., s a valóságban, papíron ezek a garázsok az Önkormányzat tulajdonában vannak. A 

Képviselő-testület újra megtárgyalta ezt az ellentmondást, s úgy döntött, hogy továbbra is 

lehetővé teszi a garázs alatti ingatlan megvásárlását, s a település területén lévő garázsok alatt 

lévő még önkormányzati tulajdonban álló területek vételárát egységesen 2.000 Ft/m2 árban 

köteles megvásárolni. 

A Képviselő-testület a tartalék terhére 50.000 forinttal támogatta a Petőfibánya Általános 

Iskolásaiért Alapítványt a 2017. évben tervezett céljaik megvalósításában. 
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Kóbor kutyák, a kóbor ebek összefogatása folyamatos, megállapodás alapján Lőrinci 

Kutyahűség Alapítvány fogja be őket.  

Többször tartottunk nőgyógyászati szűrést a Védőnői Szolgálatban. 

A közvilágítás terén októberben megint sok problémánk volt, mely probléma megoldása az 

ÉMÁSZ feladata, a hibákat azonnal, mindennap jelentjük. 

Kérek mindenkit a szabályos parkolásra, a szűk utcákban a közlekedőket, a hulladékszállító 

autókat ne akadályozzuk, illetve a közlekedési táblák figyelmeztetéseit vegyük komolyan! 

Hosszú évek óta először munkaerőhiány jelentkezett a településen, több cég is jelezte, hogy 

munkaerőt keres, a fatelepre kb. 20 ember kellene, az Ytab-hoz 15 főt keresnek, ahogyan mi is 

5 óvónővel vagyunk kevesebben. A közfoglalkoztatásba is alig lehet már néhány embert 

bevonni, a fűnyírás is egyre nehezebben oldható meg. 

Havonta adtam ki a Polgármesteri Hírlevelet, illetve a Mi újság Petőfibányán? kiadványt, 

melyekben igyekeztem minden lakost tájékoztatni, ezeket önkéntes munka során 

középiskolások hordták ki. Nekik külön köszönöm a tevékenységüket. 

Folyamatosak voltak a településen a véradások. 

Idén is rendszeresen járt busz a temetőbe havonta egy alkalommal. 

Lomtalanítottunk és elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk, az állatorvos eboltást tartott; 

informatikai képzés volt a Művelődési házban. 

Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik kitöltötték a kérdőívet, melyet a Koncepció 

felülvizsgálatához küldtünk ki a lakosság részére, bizony sok esetben nagy meglepetés ért 

bennünket, és lépéseket tettünk, hogy a visszás dolgokat megszüntessük, ha hasonló 

problémájuk, észrevételük van, azt mindenképpen jelezzék. 

Új KMB-sünk van, Nagy Endre helyett Végh Szabolcs. 

A Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium festő szakmunkástanulói 

lefestették nyáron a buszmegálló épületét, melyben a Polgárőrség fog állomásozni. 

Továbbra is havonta 2 alkalommal lehet csak avart égetni, nyáron egyáltalán nem, de aki 

teheti, az inkább komposztáljon, hogy ne terheljük környezetünket. 

A Nyugdíjas szakszervezet helyi alapszervezetével nagyon jó az együttműködésünk. 

A fonalklub nagyon jó hangulatú, kézimunkázást szerető emberek csütörtökönként 

összejönnek egy kis tapasztalatcserére. 

A rendezvények szervezésében igen nagy segítséget jelent az önkormányzatnak a PKTK, a 

nagyobb rendezvényeken túl komolyzenei koncerteket, író-olvasó találkozókat, kiállításokat 

szervez. Már biztosan unalmas, de csak el kell mondanom, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy a 

lakosság olyan érdektelen, hogy alig van látogatója e rendezvényeknek, pedig azt hiszem, 

mindenkinek felüdülés lenne, hogy a hétköznapok monotonságából kilépve átadja magát egy 

kis kultúrának, kikapcsolódásnak. Ettől függetlenül az itt dolgozók teljes szeretetükkel mégis 

szerveznek, készülnek a rendezvényekre, amit nagyon megköszönök nekik. És még valaki van, 

akinek köszönettel tartozunk, Molnár Józsefnek, Molesznek, aki minden rendezvényen 

biztosítja a hangosítást minden ellenszolgáltatás nélkül. 

Jön a tél, felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy kötelessége a lakása, háza, üzlete előtt 

takarítani a téli csapadékot! Törvény, illetve önkormányzati rendelet szabályozza az útig való 

takarítást. 

Ebben az évben 4 fő 90 éves állampolgárt köszöntöttünk Bozó Józsefnét, Jolika nénit, Sirkó 

Antalné Erzsike nénit, Székely Istvánné, Anna nénit és egy férfit is Molnár Lászlót, akit sokan 

postás Laci bácsiként ismernek. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan érik meg ezt a szép kort 

településünkön.  

Az idén is jön a Mikulás az iskolásoknak és ovisoknak, remélem már nagyon várják a 

gyerekek. Mikulás-csomagot adunk a gyermekeknek, az iskolásoknak is. 

A brigád az év folyamán több alkalommal javította, kátyúzta a közutakat. 
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Tavaly lakossági kezdeményezésre már szó volt, hogy lassítsuk valahogyan az új apci útról 

érkezők sebességét. Kértünk szakmai segítséget, illetve árajánlatokat a kivitelezésre. A 

pénzügyi bizottság megtárgyalta, és fekvő rendőr kialakítását javasolja az Apci úton, hogy az 

Apcról nagy sebességgel beérkező autósokat lelassítsuk, de emiatt a Fenyőfa utcára is telepíteni 

kell, hogy ne terelődjön át a nagyobb sebességű kimenő forgalom arra az utcára. A döntést a 

Képviselő-testület a novemberi ülésén fogja meghozni. 

Látom, már fáradtak, én is, ennyit szerettem volna elmondani.  Ha valami kimaradt, kérem 

bocsássák meg, és kérdezzenek rá, illetve akik tehetik, látogassák honlapunkat, ha érdekli 

Önöket a munkánk. Sok információt kaphatnak első kézből. 

Tájékoztatom végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden képviselőnek, 

intézményben dolgozónak, a karbantartó brigádnak és a közfoglalkoztatott embereknek is azért, 

hogy településünk életéhez becsülettel hozzátették a maguk munkáját. Megköszönöm a PKTK 

kuratóriumának, az elnöknek és a titkárnak, a Sportkör elnökének, a polgárőrségnek, a Baptista 

Gyülekezetnek, a Civil szervezeteknek is a munkáját, mert nagyon sokat segítettek nekünk. És 

minden állampolgárnak is köszönetet mondok, akik észrevételeikkel, segítő szándékkal 

kerestek meg azért, hogy előbbre vigyék a község életét. 

A beszámolóm végére érve köszönöm a türelmüket, hogy végighallgatták a beszámolómat, és 

kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket mondják el. Ha tudunk, most válaszolunk, 

amennyiben nem tudjuk most megválaszolni, akkor a választ írásban kapja meg a kérdező. 

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Azt szeretném megkérdezni, hogy a megvásárolt fürdőépülettel mi a terve az 

önkormányzatnak? A garázsokkal kapcsolatban pedig, ha garázsszövetkezet nem jön létre, 

akkor is meg lehet vásárolni ezeket a területeket? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A garázsokkal kapcsolatban felvettük a kapcsolatot egy ügyvéddel, ő azt mondta, hogy 

megoldható. Vásárlási szándéknyilatkozatot kell benyújtani, földhivatallal és ügyvéddel 

egyeztetünk, aztán pedig megy a dolog a maga útján. Eddig mindössze ketten jelezték a 

vásárlási szándékukat.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A fürdőépületről pedig annyit, hogy rettenetes állapotban van. A hátsó részt most aránylag 

rendbe tettük, ahol a raktározás folyik. Se víz, se gáz, se áram nincs, a tető beázik, egyik 

szárnya belül kiégett, mert a hajléktalanok felgyújtották. Nincsenek ablakok sem, tehát 

biztosítást sem tudunk rá kötni. Ide pályázatot, vagy komoly befektetőt várunk, akinek van 

pénze és ötlete. Amikor megvásároltuk az épületet, a cél az volt, hogy ne kerüljön újra 

szélhámosok kezébe. Már két befektetővel tárgyaltunk.  

 

Tóth György, helyi lakos 

Nekem lenne három észrevételem. Amikor az utakról volt szó, nem tudom, hogy az aszfaltos út 

szélére van-e valamilyen előírás, hogy hány centi kéne, hogy sima legyen, mert pl. a 

buszmegállónál 50 centi magas kövek vannak letéve közvetlenül az út szélére, mi van, ha télen 

valaki nekicsúszik. Nem tudom szabályos-e, hogy valaki, hogy védje a saját előkertjét, 

odarakott ekkora sziklát. De több helyen is van ilyen, a Hársfa út 4. előtt is. A másik az 

önkormányzati brigád napokon keresztül hordott szemetet a hegyoldalba egy magánterületre. 

Azt hitték az út, de az öt méterrel arrébb van. Meg a jegyző urat szeretném megkérdezni, hogy 

a területfejlesztésnél miért nem kapcsolta be a diktafont? 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Be volt kapcsolva végig.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hogy a brigád szemetet hordott a hegyre, azt kikérem magamnak. Nem kellene ilyennel 

megvádolni az önkormányzat dolgozóit, mikor becsületesen dolgoznak. A sziklákat majd 

megnézzük. Van még valaki, akinek kérdése, észrevétele van? 

 

Tóth Gyula, helyi lakos 

Tegnap olvastam az utakkal és járdákkal kapcsolatban egy cikket, hogy 60 milliót költenek 

Hatvan és környéke fejlesztésére. Ezt a Belügyminisztérium biztosítja a településeknek. Erre 

adott be pályázatot az Önkormányzat? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen.  

 

Tóth Gyula, helyi lakos 

Tavaly felvetettem a játszótérhez a gyalogátkelő kérdését. Ha közlekedésbiztonsági 

szempontból az önkormányzatot támogatná a rendőrség is, elképzelhető, hogy ilyen nyomás 

alatt oda festene föl a fenntartó egy zebrát.  Szerintem ott nagyobb gyalogos forgalom megy, 

mint az iskolánál. A harmadik dolog pedig, hogy mi, az Ifjúság út 5. sz. alatti társasház lakói 

kértük az önkormányzatot, hogy támogasson bennünket a bevezető utunk elkészítésében. 

Megkaptuk az elutasító választ. Van egy problémánk. Az Ifjúság út szegélyezése úgy lett 

kialakítva, hogy az összes falevelet, piszkot az eső odahozza a mi házunk elé. A Papagáj 

mellett van egy járda, mellette az árok. A lefolyó után az árok el van tömődve. Két-három éve 

az önkormányzat azt rendszeresen tisztította, de kb. egy éve az átfolyó cső el van dugulva. 

Nagyobb eső alkalmával a gyalogos közlekedés lehetetlen, úgy zubog a víz a járdán is. Félő, 

hogy ha megcsináltatjuk az utat, bejön a víz hozzánk is. Az önkormányzat feladata az árkot 

rendben tartani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megnézzük az árkot, tudom, hogy melyikről van szó.  

 

Papp Tamás, helyi lakos, 

Minden trafószekrényhez lettek kiépítve mérőórák, mivel nagyon nagy volt annak idején az 

áramszámla. A led világítás már csökkentett a tételen. A mérőórák szerint fizeti az 

önkormányzat az áramot, vagy becslés alapján?  

 

Juhász Péter, képviselő 

Eddig általányt fizettünk, hagyományos izzókkal. Hiába tértünk át led világításra, jobb a valós 

fogyasztást fizetni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Fizetünk még a vállalkozónak, aki lecserélte a lámpákat, tehát nem olcsóbb most még a 

közvilágítás, mert még részletekben fizetjük a 25 milliót. De most, hogy beszélünk róla, 

eszembe jutott, hogy nem mondtam még, hogy árajánlatot kértünk több áramszolgáltatótól. Az 

ÉMÁSZ-tól vettük eddig az áramot, nagyon magas áron. Ez nem a közvilágítás, hanem az 

intézmények áramellátása. A héten eldől, hogy mi lesz az intézmények áramellátásának sorsa. 

Egyébként a közvilágításnál a hálózati díjat az ÉMÁSZ-nak fizetjük.  

Van még valakinek, kérdése, észrevétele? 
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Mivel több hozzászólás nincs, nagyon köszönöm a kérdéseket, észrevételeket. Köszönöm 

azoknak, akik a rendezvényeinken mindig megjelennek. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát 

kívánok! 

 

       

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

          Smid Klaudia 

Jegyzőkönyvvezető 


