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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-

én megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Ludvigné Dévai Ilona, óvónő 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

jelen van 6 fő. Ambrus Zoltán, képviselő jelezte a távolmaradását. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Javasolja a napirendet a meghívó szerint elfogadásra. 

 

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 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI I-III. NEGYEDÉVES 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az első napirendi pont a 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról készült tájékoztató. Az 

anyagot nyilván mindenki megkapta. Ez nem beszámoló, csak tájékoztató. A hétfői soros 

ülésén a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Átadom a szót Ruzsom Lajos 

képviselőnek, mint a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Így van, a bizottság megtárgyalta az I-III. negyedéves tájékoztatót. Amint az látszik, sajnos az 

iparűzési adó bevételek nagyon rossz arányban teljesültek. A betervezett 52 mFt helyett 16 mFt 

realizálódott. Tehát a teljesülés 31,5%-os és már nem is várható, hogy emelkedni fog ez az 

arány, mert a jelenlegi gazdasági válság mély nyomot hagy a helyi vállalkozókban is. 

Láthatjuk, hogy a kiadások nagyon vissza lettek fogva, főleg a készletbeszerzés. A 

tájékoztatóból látszik, hogy amin lehetett, spóroltak, főleg a dologi kiadásokon. Nyilván amin 

nem lehet spórolni, az időarányosan teljesült. A piaci helypénz sem úgy alakult, ahogy vártuk.  
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Nagy Katalin, képviselő 

Nyilván kevesebb az árus ebben a gazdasági helyzetben. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Elmondható, hogy időarányosan teljesült a költségvetés. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra 

javasolja az I-III. negyedéves tájékoztatót a testület felé. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A szöveges tájékoztatóban vannak leírva az indoklások. Ha valaki meg akarta nézni a 

beruházások teljesülését, azokat a mellékletekben találta meg. Amit Lajos elmondott most az 

adóbevételekről, az már valószínűleg így is marad. A felszólítások kimentek az adózóknak. Az 

iparűzési, a gépjármű és az építmény adózóknak egyaránt.  

Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Annyit fűznék hozzá, hogy a mai napon megnéztük a gépjárműadó bevételt és 13 mFt bejött a 

13,6 mFt-ból! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen az I-III. negyedéves tájékozatóban még 9 733 eFt a teljesülés.  Időközben az adóügyintéző 

kolléganő kiküldte a felszólításokat. Ebből látszik, hogy a tavalyi gépjárműadó beszedésére tett 

intézkedéseinknek van foganatja. Az iparűzési adó az nagyon alul teljesült. Itt megint nagy 

hiánnyal kell számolnunk, és az erre tervezett kiadásokat megint a betét terhére kell fedezni. És 

még így is jól állunk, mert az iskolához szeptembertől nem kell saját erőből kiegészítést tenni. 

De mivel ilyen kevés az adóbevételünk, a többi intézménynél a dologi kiadáson kell húzni.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mennyi pénzt kellett az önkormányzatnak saját erőből előteremteni az iskolához havi szinten? 

Azt tudom, hogy úgy egyeztünk meg, hogy amíg a Baptisták nem kapják meg a normatívát, az 

önkormányzat 5 mFt-ot utal át havonta. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Annak a felét körülbelül. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Ha nincs kérdés, akkor felsorolom a beruházások I-III. negyedéves 

teljesülését.  A gyermekorvosi rendelő kazán beruházása megtörtént, az iskolakerítés teljesítése 

még nem látszik, az majd csak a IV. negyedévben lesz látható. A fűkasza beszerzése 

megtörtént, a faszerkezetű pavilon a Kopaszhegyaljai Vigadalom pályázathoz kapcsolódóan 

megtörtént, az elszámolás folyamatban van. A notebook vásárlása a kiadvány pályázathoz 

kapcsolódóan megtörtént, tehát ez is pályázati pénz lesz majd. A gépjármű részlete 

időarányosan ki van fizetve. Ezek voltak a beruházások. A felújításoknál a ravatalozó 

felújításnál csak az építési engedély és a tervek elkészítésének ára van kifizetve.  Ebből a 

beruházásból, ha a testület megszavazza, akkor jövőre lesz valami. A temető út felújítása az 

szintén nem teljesült, mert a ravatalozóval együtt célszerű felújítani. A sport épület 

felújításának önereje megint átmegy a IV. negyedévre, mert most fogjuk 16-án kifizetni, az a 

határidő. Gyakorlatilag ezek voltak, amik felmerültek a beruházások, felújítások előirányzatnál.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Azt szeretném megkérdezni, hogy a dagasztógépet végül is sikerült olcsóbban beszerezni? 
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Nagyné Miczki Enikő, vezető pénzügyi főtanácsos 

Igen, lényegesen olcsóbban, majdnem 200 eFt-tal. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha már az óvodánál vagyunk, ugye ott csak a dagasztógép és a fagyasztó volt betervezve, 

viszont tönkrement az egyik gázzsámoly. A gázzsámolyt Ambrúzs Attila megnézte, és csak az 

anyagköltség körülbelül 30.000 Ft lenne. Viszont Salgótarjánban van egy 1 éves eladó 

gázzsámoly, amit 30.000 Ft körüli összegért meg lehetne vásárolni. Azt kellene megnézni, és 

ha az jó lenne, akkor meg kellene venni, mert mindenképpen szükség van a gázzsámolyra. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A fagyasztóládára 90 eFt + Áfa be van tervezve, csak még nincs megvéve. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Megnéztem az árakat, szerintem nem lesz annyi. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor a IV. negyedévben fog a fagyasztó és a gázzsámoly kiadása realizálódni, és akkor az 

óvoda egy darabig rendben lesz. Valószínű, hogy az iskolakerítés sem fog 1.270 eFt-ba kerülni, 

mivel a drótháló olcsóbb, mint az eredetileg betervezett kerítés. Egy rossz hír: az iskola falát 

megkezdte a harkály, szétszedi a szigetelést, és a harkály okozta kár nincs benne a 

biztosításban. Meg kell nézetni, hogy ilyen típusú káreseményre lehet-e egyáltalán biztosítást 

kötni. A másik gond az iskolában, hogy az egyik kémény szétnyílt, és szerintem az úgy 

életveszélyes. Meg kell sürgősen nézetni, le kell szedetni a kéményt! A mi dolgozóinkat nem 

célszerű felengedni, inkább szakképzett vállalkozóval kellene megcsináltatni. 

Az átcsoportosításokkal, előirányzat-módosításokkal kapcsolatosan van kérdés? Ha nincs, 

akkor elmondom, az előirányzat-módosításoknál miért van az, hogy -9.732 eFt-tal módosult az 

előirányzat. Ahogy látjátok az normatíva lemondás, mivel szeptembertől átadásra került az 

iskola fenntartása, ezért szeptembertől a normatíváról le kellett mondani. Az összes többi 

pozitív előjelű, mert itt olyan bevételek vannak feltüntetve, amik vagy utólagos 

finanszírozásúak, vagy olyan bevételek, amiket nem lehet tervezni, például bírságot, közterület-

használati díjat. Ilyenkor vesszük fel pótelőirányzatba. Az előirányzat átcsoportosításnál vagy 

Képviselő-testületi határozatra hivatkozunk, ilyen például a HPV elleni oltás, ami a betét 

terhére ment. Illetve vannak olyanok, amelyek költségvetési főszámot nem érintő technikai 

dolgok, amiknek 0 a szaldója. Az egyik főkönyvi szám csökken, a másik növekszik ugyanazzal 

az összeggel. Gyakorlatilag készlet- és szolgáltatási csoportonként ezek a számok 

megegyeznek. Nyilván ezekre azért van szükség, mert nem lehet mindent fillérre pontosan 

betervezni. Azt azért láttátok, hogy mennyi táblát kell a pénzügynek elkészíteni, ahhoz hogy a 

tájékoztató elkészüljön. Ebből látszik, hogy nem malmoznak munkaidőben. 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Vöröskereszt miért nem kapta még meg a támogatást? 

 

Nagyné Miczki Enikő, vezető pénzügyi főtanácsos 

Kati néni mindig az év vége felé kéri a támogatást, most is a november 29-i véradó napra kérte, 

pont most beszéltem vele. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
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Az iskolai alapítvány mikor kap? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, az iskolai alapítvány még nem kapott. De eddig a bérleti díjak ide jöttek az 

önkormányzathoz, most viszont az iskola kapja meg ezeket az összegeket. 

 

Nagyné Miczki Enikő, vezető pénzügyi főtanácsos 

Igen, és 220.000 Ft körüli összeg jön be ezekből. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A mozgókönyvtárnál az összeg miért csak 116.000 Ft a betervezett 800.000 Ft helyett? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Eddig ennyi jött be a kistérségtől és ez tovább is lett utalva a könyvtár felé.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha jól emlékszem, a 800.000 Ft felét pénzben, a másik felét szolgáltatásként kapjuk meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, de amit kapunk, azt tovább is utaljuk, és így az egyenlege 0 Ft. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az utolsó kérdésem, az iskolakezdési támogatással mi a helyzet? 

 

Pollákné Vanicsek Judit, jegyzőkönyvvezető 

Összesen 203 fő jogosultnak adtunk támogatást. Az általános iskolából nem jött be mindenki. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, mert nem úgy kapták meg a szülők a tájékoztatást az iskolától, hogy kérelmet kell 

benyújtani. A szülők között mentek a telefonok, és úgy tudták meg, hogy be kell jönni a 

hivatalba megigényelni a támogatást. Ha ez sincs, akkor szerintem még ötvenen sem jöttek 

volna be kitölteni a kérelmet. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az iskolába át lett küldve az összes anyag ezzel kapcsolatban. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még kérdés?  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én is pontosan azokat akartam megkérdezni, amit Lajos, úgyhogy most minden kérdésemre 

megkaptam a választ. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés javaslom az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a költségvetésben betervezett 483.851 eFt-ról év közben 

529.755 eFt-ra módosult főösszeggel, a bevételeknél 67,1%  a kiadásoknál 66,5% teljesítéssel 

elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta. 

 

100/2012. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót elfogadja. 

 

II. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 

KONCEPCIÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirend a 2013. évi költségvetési koncepció. Ezt is megtárgyalta a Pénzügyi 

Bizottság hétfőn és az eredetileg kiküldött anyaghoz képest a most kiosztott lapon látjátok a 

bizottság módosító javaslatait. Átadom a szót Ruzsom Lajosnak, a Pénzügyi Bizottság 

elnökének. De még előtte elmondom, hogy a bevételeket a parlament honlapján közétett 

költségvetési javaslat alapján számoltuk ki úgy, hogy végigmentünk minden egyes tételen és 

megnéztük, hogy mi az, amit kapunk. Ha az a javaslat módosul, akkor valószínűleg módosul ez 

is. A mostani elv az, hogy feladatfinanszírozás van. Ehhez kaptunk egy táblázatot, amiből 

kiderül, hogy milyen feladatra mennyi finanszírozást kapunk. Illetve az is látszik, hogy a 

feltételezett adóbevételeinkből mennyit vonnak le. Például a gépjárműadó 60%-át, illetve az 

elvárt helyi adó 50%-át vonják el tőlünk. Az óvodára különféle számítások alapján az 

óvodapedagógusi, dajka, stb. létszámokat kellett számolni. Egyetlen egy tétel, amit a 

minimumra vettünk, az a pénzbeli szociális ellátások, ami lakosságszám arányosan van 

megadva. Ezt majd kiszámolják központilag. Itt az összegek 1.000 Ft-tól 25.000 Ft-ig 

terjednek. Mi itt csak a minimális 1.000 Ft-ot vettük alapul, aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz. 

A számításaink alapján a központi költségvetésből kapott támogatás összesen 95.214.027 Ft-ra 

jött ki. Ehhez vettük hozzá a saját bevételeket úgy, hogy megnéztük a teljesítéseket. Az infláció 

mértékét 5%-ra terveztük. Tehát ez nem egy tételes költségvetés, hanem a tapasztalatok alapján 

készült el. A pénzmaradványt 70 mFt-tal számoltuk, amiről még nem tudjuk előre, hogy 

mennyi lesz. Az iskola pályázati pénze még nem érkezett meg. De úgy gondoljuk, hogy 

ennyinek minimum be kell jönni. A bevétel, kiadás főösszege 261.974 eFt. Most átadom a szót 

Ruzsom Lajosnak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nagyon kreatívak voltunk, megszaladt a ceruzánk a koncepció megtárgyalásakor. Azon a 

lapon, amit most osztottunk ki, a változás oszlopban vannak azok a javaslatok, amiket hétfőn a 

bizottság megbeszélt. Menjünk végig a változásokon. Az ingatlanok felújítása sorban az 

eredetileg betervezett összeg a 2.160 eFt, ez a művelődési ház fűtéskorszerűsítésének az 

önereje. Ehhez az összeghez tettünk mi hozzá összesen 31 mFt-ot. Elmondom részletesen, hogy 

miket. A temető felújítására beterveztünk 14.5 mFt-ot, a Dózsa György út alatti lépcső 

felújítására beterveztünk 500 eFt-ot, a Fazekas, Hegyalja, Szabadság utcákra beterveztünk 7 

mFt-ot, ami az önrész lenne, ha esetlegesen pályázatot írnának ki rá. Ezt az összeget egy 2008-

as árajánlat alapján számoltuk ki. Illetve az óvoda mindkét épületének KEOP-os pályázati 

önerejét terveztük be, ami 9 mFt. A felújítások áfája ezek miatt 4.590 eFt-ra emelkedett. Ahol 

még változások vannak, az a gépek, berendezések, felszerelések sor. Ide terveztünk bele 2 mFt-

ot a térfigyelő rendszerre. Szeretném, ha ez mindenképpen megvalósulna. A hétvégén 

körbejártam a települést egy szakemberrel és szóban kaptam tőle egy árajánlatot. Az ajánlat 8 
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db kamerára, egy számítógépre, a hozzá tartozó szoftverre, illetve a munkadíjra vonatkozik, 

tehát a teljes térfigyelő rendszerre. Az Apci, és Selypi út két végére lenne egy-egy kamera, a 

játszótérhez három, illetve a Sporthoz kettő kamera lenne elhelyezve. Ezek a kamerák sötétben 

is látnak 80 méterig. Igaz nincs benne rendszámfelismerő, de amint azt a közbiztonsági 

fórumon hallottuk, a rendszámfelismerőnek nincs is nagy értelme, ha nem ül operátor a monitor 

előtt. A felvett anyagon látszani fog a rendszám, és amennyiben szükséges, a felvételt 

visszanézzük és a rendszámot a rendőrségnek át tudjuk adni. A szolgáltatások összesen 

változás sorában látható 2 mFt, ez a Liszt Ferenc úti nagyárok takarítására, kotrására lett 

betervezve. A változások összesen 39.590 eFt. A 2013. évi koncepciót ezekkel változtattuk 

meg, és ezekkel az összegekkel csökkent le a fejlesztési céltartalék összege. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor még álmodjunk tovább. Elnökségi ülésen voltam a Zagyvaságnál és olyan információt 

kaptam, hogy a Leader III. tengelyben még van egy kis pályázható pénz, mert a mikro-

vállalkozások és a turisztikai célú pályázatoknál megmaradt valamennyi. Ezeket az összegeket 

átcsoportosítanák a falumegújításra. A jelenlegi Leader-es pályázatban a fűtéskorszerűsítés, a 

két fenti vizesblokk felújítása van benne. Ennek az összege 7.104.420 Ft, az áfája az önrész, 

ami már be van tervezve. Mivel a pályázható összeg megnövekedik, kértem egy gyors 

költségvetést arról, hogy mi az, amit még bele lehet rakni a pályázatba. Kaptam is egy 

költségvetést, de ezek még tényleg csak főszámok. Ha hozzátesszük a két földszinti vizesblokk, 

a művelődési ház előtti kis lépcső, illetve a nagyterem parkettájának a felújítását, akkor 14. 

799. 823 Ft jönne ki, ami nem közbeszerzés köteles építési beruházás. Ehhez jön még hozzá a 

kültéri utcabútorok elhelyezésének összege 716. 553 Ft, ez egyébként a pályázatnál plusz 

pontot ér. Ha ezt a változást a testület támogatja és eldönti, akkor az önrészre betervezett 

összeget fel kell emelni 2.340 eFt-tal. Ez azt jelenti, hogy péntekig le kellene adnom a 

pályázatírónak. Ha a testület támogatja és eldönti, akkor a művelődési ház teljesen fel lenne 

újítva. 

 

Mi a vélemény erről? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én javaslom. Örüljünk, hogy egyrészt van pénzünk, másrészt hogy van mire pályázni. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Szerintem is ki kell használni a lehetőséget.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Így akkor elmondhatjuk, hogy a mi négy évünk alatt teljesen fel lett újítva a művelődési ház. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én nagyon szeretném, ha a KEOP is megnyílna. Az óvoda felújítása lenne az álmaink 

netovábbja. Igaz, hogy pénzünk nem sok maradna, de ha azt nézed, hogy 9 mFt-ból a két 

óvodát úgy fel tudnánk újítani, mint az iskolát...  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Már a fűtésen mennyit meg lehetne spórolni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Így van.  Sajnos a ravatalozóra nincs pályázat. Azt vagy megcsináljuk, vagy várunk a 

pályázatra. Az építési engedély már megvan. Be is lett tervezve a 14,5 mFt. 
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Nagy Katalin, képviselő 

Fontos a ravatalozó felújítása is, de nekem az óvoda felújítása sokkal fontosabb. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Persze, az óvodapályázatról már döntöttünk, meg is szavaztuk, hogy pályázunk. De az óvoda 

felújítása önerőből az 60 mFt körül lenne, a temetőnél az út és a ravatalozó összességében 

lenne 14,5 mFt + Áfa. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy ha idén vennénk meg a térkövet, akkor 2 

mFt-ot tudnánk spórolni. 

 

Mizser László, képviselő 

Annyit lehetne spórolni most, hogy meglenne a munkadíj belőle. Sőt, ha ilyen nagy tételben 

vesszük, akkor valószínűleg még nagyobb árengedményt kapnánk. Viszont 42 raklap térkövet 

tárolni a télen, az nem semmi, ahhoz olyan terület kell, amit őriznek. 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hát majd ezen gondolkozni kell, hogy hová lehetne lerakni a térkövet. Pénzügyi Bizottsági 

ülésen Bodáné Kókai Ilona elmondta, hogy ők hogyan tárolták a területükön. Tőle meg lehet 

kérdezni, hogy tudja-e vállalni a tárolást. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A vízmű területén nem fér el? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem, ott kicsi a hely, nem férne el. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Esetleg én is megkérdezhetem a főnökömtől, hogy el tudjuk-e raktározni a térkövet. Nálunk, a 

cégnél őrzik is a területet és kamerarendszer is működik. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor megvegyük idén a térköveket? 

 

Mizser László, képviselő 

Be volt tervezve egyébként is, csak nem idén, hanem jövőre lesz megcsinálva. Mindenki volt 

november 1-jén a temetőben. Gondolom, mindenki úgy látja, hogy muszáj megcsinálni az utat, 

hogy ne legyen senki nyakig saras.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor az ingatlanok felújítása sor úgy változik, hogy ha betervezzük a 2.340 eFt-ot még, akkor 

33.340 eFt lesz a változás sor, és a mindösszesen sor 35.500 eFt, a fejlesztési céltartalék 

mindösszesen sora 4.177 eFt-ra csökken. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Szerintem ne hagyjuk ki a lehetőséget. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 



 

 

388 

A Pénzügyi Bizottságnak az javaslata, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót 261.974 eFt -

os főösszeggel fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a kiküldött előterjesztés 3. oldalán található, az önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepciójáról szóló határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta. 

 

101/2012. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Felhívja a Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a koncepcióban 

elfogadottakat a költségvetés kialakítása során vegyék figyelembe. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

December 6-án lesz egy rendkívüli testületi ülés, addigra utánanézünk a pontos 

áraknak, illetve addigra meg lesz a hely is, ahol tárolhatjuk a térköveket. 

 

 

II. NAPIREND 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. ÉVI MUNKATERVÉNEK KIALAKÍTÁSA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirend a 2013. évi munkatervünk kialakítása. A munkatervet mindenki 

megkapta. Hétfőn a Pénzügyi Bizottság a saját munkatervét elfogadta, ami ez alapján lett 

elkészítve. A Pénzügyi Bizottság továbbra is havonta ülésezik az átmeneti segélyek elbírálása 

miatt. A Képviselő-testületnek a kötelező hat ülésen kívül többet nem terveztünk be a jövő évre 

sem. Idén is a hat soros ülés helyett tizenkilenc testületi ülés volt, pedig volt, aki több soros 

ülést szeretett volna beterveztetni. Szerintem elég a hat soros ülés. Úgy is muszáj rendkívüli 

üléseket tartani év közben, mert mindig van halaszthatatlan dolog. 

 

Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 

 

Amennyiben nincs, aki az előterjesztés 6. oldalán lévő, a Képviselő-testület 2013. évi 

munkatervéről szóló határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta. 

 

102/2012. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

IV. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, RENDELETMÓDOSÍTÁSOK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirend első témája a belső ellenőrzési terv. Az önkormányzatoknál a belső 

ellenőrzés kötelező. November 15-ig el kell fogadni a jövő évi belső ellenőrzési tervet. Azt 

tudjátok, hogy eddig kistérségi szinten volt biztosítva a belső ellenőrzés. De mivel a kistérség, 

mint olyan megszűnik, a belső ellenőrzésre a kistérség nem kap normatívát. Eddig a belső 

ellenőrzésért nem is kellett fizetni, mert a kistérség megpályáztatta és kiközvetítette az 

önkormányzatok felé. A mai napon Apcon jártam, ahol találkoztam Apc és Zagyvaszántó 

polgármestereivel. Azért ültünk össze, hogy megbeszéljük azokat a feladatokat, amit meg kell 

csinálni, viszont normatívát nem kapunk rá. Eddig a kistérségnek 537.000 Ft-ot fizettünk éves 

szinten, amiből 333.000 Ft volt az alapítói tagdíj, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 

36.000 Ft-ot, a logopédiára 168.000 Ft-ot fizettünk. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

valószínűleg Hatvanba fog kerülni. A logopédia az eddig hogy volt? Ahogy számolom 24 fő 

volt, mert azt tudom, hogy 7.000 Ft fejenként, amit fizetünk. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Igen, és heti két alkalommal volt foglalkozás, egyszer a fenti és egyszer a lenti oviban. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Arra gondoltunk hárman, hogy megpróbáljuk közösen megoldani a dolgot, esetleg egy mikro-

társulás formájában. Zagyvaszántón van családgondozó, Apc nem kapta meg az engedélyt a 

családgondozásra, de négy órában van gyermekjóléti szolgálata. Nekünk ugyan van 

családgondozás is és gyermekjóléti szolgálat is, de az idei ellenőrzés után még egy fél főt 

előírtak, mert a két feladatot egy ember nem csinálhatja. Ehhez viszont felsőfokú végzettség 

kell. Apcnak van négy órában gyermekjóléti szolgálata és így együtt meg tudnánk oldani a 

dolgot úgy, hogy mindenki maradna a helyén. Kértünk árajánlatot a Vincent Auditor Kft.-től, 

eddig ők csinálták a belső ellenőrzést és a három témára 530.000 Ft-os árajánlatot adtak. A 

másik két település egy bizonyos Audit Consulting Kft.-től, Novák Lajos cégétől kért 

árajánlatot. Ők belső ellenőrzési tevékenységet is folytatnak. A zagyvaszántói polgármester 

felvállalta, hogy megkeresi a céget és kér egy olyan ajánlatot, amely mindhárom településre 

érvényes. Azt mondták nekem, hogy nagyon rugalmas cég. Mit szóltok hozzá? A logopédiával 

kapcsolatban is gondolkoztunk, hogyan lehetne együtt megoldani.  

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

A logopédussal most beszéltem, és azt mondta, hogy Hatvanban sem lesz logopédia, hanem a 

Gyöngyösi körzeti logopédia fogja ellátni a feladatot. Azt, hogy lesz-e utazó logopédus vagy 

sem, még nem tudják. A logopédusra viszont nagyon nagy szükség van, és általában olyan 

gyermekekről van szó, akiket nem tudnak a szüleik elvinni Hatvanba, vagy azért, mert három 

műszakba dolgoznak, vagy azért, mert szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekről van szó. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A mikro-társulás létrehozásának feltételei vannak. Kell egy társulási elnök, valamelyik 

önkormányzat pénzügyesének fel kell vállalni, hogy viszi a társulás pénzügyi elszámolását, 

könyvelését.  Az is lehet, hogy nem is kell a társulást létrehozni. Az is lehet, hogy elég egy 

megállapodás. Még utána kell nézni. Ha egyedül csináljuk, biztos, hogy drágább. De most 

térjünk vissza a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervre. Erről dönteni kell, de az összegeket 

nem kell meghatározni. A tervet meg lehet változtatni, nem kell megállapodást kötni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A költségvetés tervezésekor kell dönteni arról, hogy mennyit tervezünk be belső ellenőrzésre. 

Ezt a tervet most el lehet fogadni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? Ha nincs kérdés, vélemény. Aki az előterjesztés 8. oldalán található, 

2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról szóló határozati javaslattal egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta. 

 

103/2012. (XI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi – előterjesztésben mellékelt – belső 

ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma a két soros ülés között történt események beszámolója.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Sportot mikor lehet használatba venni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Fel van szerelve a gázóra. Remélem, a héten beüzemelik a gázkazánt, és utána lehetne egy 

ünnepélyes átadást szervezni.  Sajnos a parketta púposodik, de valószínűleg azért, mert még 

nincs fűtés. Erről jut eszembe, azt mondták nekem, hogy le kellene cserélni a régi radiátorokat, 

mert nem biztos, hogy azt a vízmennyiséget bírni fogja a kazán. Nem most, de azért ne 

felejtsük el a dolgot, gondolkozzunk rajta. A tervező és a kivitelező is azt mondta, hogy meg 

kell gondolni a radiátorok lecserélését. Azt mondta Ambrúzs Attila is, hogy megtérülne a 

fűtésköltségen az ára, mert jóval kevesebb vizet kellene felmelegíteni a kazánnak.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Nem biztos, hogy jó ötlet. Mivel a régi fajta öntöttvas radiátorok jobban tartják a hőt, mint a 

modern, vékony lemezből készült radiátorok. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, de a sportban csak addig kell a meleg, amíg rendezvény, mérkőzés van. Az új 

radiátorokat sokkal rövidebb idő alatt fel lehet fűteni és a vízmennyiséget jobban elbírja a 

kazán. De ezen most még csak gondolkozzunk. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs több 

kérdés, kérem a tájékoztató tudomásul vételét.  

 

Következik 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 6 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 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

tájékoztatót elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A belső ellenőrzés 2012. év teljesüléséről szóló tájékoztató a következő téma. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Volt, aki nem annyi pénzt kapott, amennyit kellett volna? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az a lényeg, hogy az ellenőrzés után mindenki megkapta a neki járó juttatását. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A belső ellenőrzés pontosan erre való. Tudjátok, aki dolgozik, az hibázik is. Csak az nem 

hibázik, aki nem dolgozik... 

 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs kérdés, menjünk tovább. A következő a Bródy Sándor Megyei Könyvtár 

tájékoztatója. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ahogyan én olvastam, minden úgy lesz, ahogy volt, csak egy kicsit másképp. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hát én nem látom azt, hogy ki kapja a könyvtári szolgáltatás fedezetét. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Azt írja, hogy a megyei hatókörű könyvtárat fenntartó megyei jogú város önkormányzata 

igényelhet az 5.000 főnél kisebb lakosságszámú települések számára támogatást. Tehát Eger 

kapja a támogatást. Új megállapodást kell kötni december 31-ig. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért ezt még körbejárjuk a következő testületi ülésre. Gyakorlatilag a P.K.T.K.-nak kellene 

megállapodást kötni, mert az övé a könyvtár. Az is lehet, hogy háromoldalú megállapodást kell 

kötni. Az egyebekben lenne még egy témám. A múltkor megbeszéltük és kértünk árajánlatokat 

a nagylépcső felső öt sorának felújítására, mert nagyon rossz állapotban van.  Molnár Tamás 

nem vállalta és nem is adott árajánlatot. Kértünk még a Tóth és Fia Kft. nagyrédei cégtől, de 

nem kaptunk még tőlük semmit. Kértünk még a Fal 2001 Kft.-től és a Hard Like Stone Kft.-től. 

Az utóbbi két cégtől kaptunk ajánlatot. Bruttó összegeket mondok, a Hard Like Stone Kft. 

1.394 eFt-os, a Fal 2001 Kft. 1.518 eFt-os ajánlatot adott. Hát én nagyon megdöbbentem az 

árakon. Azt beszéljük meg, hogy megcsináltatjuk vagy nem, mert nagyon balesetveszélyes a 

lépcső. Azt lehetne csinálni, hogy a temető útra betervezett összeget át lehetne csoportosítani és 

akkor még a tél beállta előtt meg lehetne javíttatni a lépcsőt. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Az egyik testületi ülésen arról is beszéltünk, hogy a lépcsősort úgy kellene megcsináltatni, 

hogy csak a két szélén lenne lépcső, középen pedig virágágyás lenne. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Valóban beszéltünk róla, viszont sokkal többe kerülne a lépcsősor elbontása, mint a javítás. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Amikor itt volt Hercegné Székely Anita kertépítész, megnézte a lépcsősort és azt mondta, hogy 

egy ilyen terméskő lépcsőnek olyan értéke van, hogy vétek lenne elbontani. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ettől olcsóbb nincsen? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérjünk még ajánlatokat? Megkérdezhetem még a volt Épszer-es Jakust. Ha valaki még tud 

kérni ajánlatot, az kérjen. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én is megkérdezhetem az ismerősömet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valakinek kérdése, bejelentése? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy a gyalogos átkelő tábla el lett már hozatva? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Személyautóval nem lehet elhozni, mert nem fér bele. Az oszlop 4 m hosszú.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Majd szólók a karbantartóknak, drága lesz, de majd elmennek érte Vácra. 
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Papp Tamás, képviselő 

Játszótér lezárását meg kellene fontolni. Legalább a nyitva tartást ki kellene írni! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ki van írva a nyitva tartás. De a zárat és a kaput is megrongálják. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Esetleg az újságba bele lehetne írni a következményeit, ha valaki zárás után bent tartózkodik a 

játszótér területén. 

 

Mizser László, képviselő 

Szerintem, ha meglesz a térfigyelő rendszer, ez a probléma is megoldódik. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még kérdés, bejelentés? Ha nincs, akkor én még elmondom, hogy összeírtuk a tüzelő 

segélyre szorulókat. 53 név gyűlt össze.  6.000 Ft lenne a tüzelő ára, arról beszéltünk, hogy a 

betervezett ápolási díj járulékának átcsoportosításával megoldható. Nyilván azok kapnak, akik 

jogosultak egyébként is átmeneti segélyre. Ugyanúgy be kell adni a kérelmet és az 

igazolásokat. December 10-én lesz a következő bizottsági ülés, akkor lesznek elbírálva a 

kérelmek.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Nekem még lenne egy témám. A Liszt Ferenc úti L épületnél a beugróban lévő parkoló nagyon 

sötét. A lakosok kérése az, hogy meg kellene legalább egy égővel oldani a kivilágítását.   

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én már szóltam és egy darabig égtek is lépcsőház kinti lámpái, de nem hagyják égve, mert 

drága.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha azokat a lámpákat is kicserélnék LED-esre, nem lenne olyan drága. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor december 6-án találkozunk rendkívüli ülésen. 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és a nyílt 

ülést bezárta és zárt ülést rendel el. 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


