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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 12-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
90/2018.(IX.12.) Petőfibánya Önkormányzat 2018. év I. féléves gazdálkodási tájékoztatójának 

elfogadása 

91/2018.(IX.12.) „Petőfibánya Álatalános Iskolásaiért” Alapítvány 2017. évről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

92/2018.(IX.12.) Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2017/2018-as tanévéről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

93/2018.(IX.12.) Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2017/2018-as tanévéről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

94/2018.(IX.12.) Apc Község településfejlesztési koncepciója, településrendezése 

95/2018.(IX.12.) „Petőfibánya Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja” c. 

dokumentum elfogadása 

96/2018.(IX.12.) Település rendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati 

elővásárlási jogok megállapításáról szóló 10/2018.(V.17.) rendelet 

kiegészítése 

97/2018.(IX.12.) Vidékfejlesztési pályázat – Bányász emléknap 

98/2018.(IX.12.) Vidékfejlesztési pályázat – Szabadtéri színpad és az előtte lévő terület 

99/2018.(IX.12.) A főzőkonyha infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önkormányzati 

önerő biztosítása 

Rendelet száma Tárgy 
13/2018.(IX.13.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.14.) önk. 

rendelet módosítása 

14/2018.(IX.13.) A nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 5/2017.(II.16.) önk. 

rendelet módosítása 

15/2018.(IX.13.) A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.12.) önk. 

rendelete módosítása 

16/2018.(IX.13.) A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 36/2013.(XI.15.) önk. 

rendelet módosítása 

17/2018.(IX.13.) A településrendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati 

elővásárlási jogok megállapításáról szóló 10/2018.(V.17.) önk. rendelet 

módosítása 

 

Petőfibánya, 2018. szeptember 12. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 

12-én megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Kiss Marianna, iskolaigazgató-helyettes 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szabó Andrea, óvodavezető-helyettes 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

            2. Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója 

  „Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

  Előadó: Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Vezetője 

     Alapítvány Elnöke   

  Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola Igazgatója 

 

 3. Indítványok, bejelentések, egyebek 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 

fő, Nagy Katalin képviselő jelezte, hogy nem tud itt lenni, Dr. Csillag Imre képviselő úr szólt, 

hogy késik. A testület határozatképes. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirend a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló 

tájékoztató. A Pénzügyi Bizottság ezt hétfőn megtárgyalta. 

 

(Dr. Csillag Imre képviselő megérkezik.) 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az előterjesztésben látható, hogy a bevételek az időarányosnál magasabb szinten teljesültek, 

közel 70%-on. A kiadási oldal kb. 47%-on áll. Ez egyrészt köszönhető az adófizetési 

hajlandóságnak, valamint bizonyos tételek előbb érkeztek. Kiadási oldalon minden évben 

spórol az Önkormányzat. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a tájékoztatót. Ha 

valakinek van valamilyen kérdése, kérem, tegye fel! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk! Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a Petőfibánya Községi 

Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

90/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2018. év I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez kapcsolódóan van egy rendelet-tervezet is, ami az előterjesztés 10. oldalán kezdődik. 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt a rendelet-tervezetet elfogadja. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

5/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 

2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét      544.788 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    544.788 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 

a következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 257.097 

eFt, ebből: 

a) személyi juttatások:                       123.213 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:      23.853 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                  73.071 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            16.828 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:       20.132 eFt. 

  

 

(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

   

7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 107.455 eFt. 

 

(4) A R. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7. § (2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata:  14.112 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:      93.343 eFt. 

 

(5) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8. § (1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) 

összege (finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 100.006 eFt. 
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(6) A R. 8. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8. § (4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: 

a) általános tartalék 46.451 eFt. 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

 

(3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. 

 

(4) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. 

 

(5) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. 

 

(6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 

3. § 

 

A rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

II. NAPIREND 

Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója 

„Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az oktatási, nevelési intézmények és az iskolai alapítvány tájékoztatója következik. Köszöntöm 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgatót és Kiss Marianna, iskolaigazgató-helyettest. Az 

előterjesztés 13. oldalán kezdődik a „Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” 

tájékoztatója. Van valami, amivel szeretnétek a tájékoztatót kiegészíteni? Látom, hogy az 

Alapítványtól nincs itt senki. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Nincs sem titkárunk, sem elnökünk jelenleg. Én úgy gondolom, hogy az Alapítvánnyal 

kapcsolatban megpróbáltunk tájékoztatni. Számszaki dolgokat nem tettünk bele, mert elvileg 

ha az Önkormányzattól kapnánk pénzt, akkor arról kellene elszámolnunk, de ez nem történt 

meg.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van a Képviselő-testületnek hozzászólása? 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Elmondanám, hogy az iskolával jó a PKTK kapcsolata, jól tudunk együttműködni. Bármilyen 

kéréssel fordulunk az iskolához, sosem kapunk elutasítást.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Az Alapítvány tájékoztatójához lenne hozzáfűzni valóm. A beszámoló végén volt egy mondat, 

amiből úgy éreztem, hogy az Önkormányzat nem támogatja a petőfibányai gyerekeket. Ezt 

enyhén szólva is túlzásnak tartom, mert több milliós támogatást adunk. Ezt egy tájékozatlan 

dolognak tartom. Most kapnak fejenként 15.000 Ft-ot iskolakezdésre, és ott van még a 

mikuláscsomag is, és a jótékonysági bál. Nem értem, hogy mi indította erre Angelikát, hogy ezt 

így leírta, mert támogatjuk a gyerekeket. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, azt a mondatot én is sérelmezem. Én úgy gondolom, hogy nem fordulunk el az iskolától. 

mikuláscsomag se lenne, ha az Önkormányzat nem adna, ezt Gabriella épp te mondtad nekem. 

Az, hogy pont az Alapítvány számlájára nem utalunk, az nem jelenti azt, hogy nem támogatjuk 

a petőfibányai gyerekeket. Nekünk sem jut mindig mindenre pénz, te is írtad a tájékoztatódban, 

hogy nektek sem. A tőlünk telhető maximális támogatást szerintem az iskola megkapja. Engem 

is sértett ez a mondat, nem hiszem, hogy ezt így bele kellett volna tenni.   

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Arról nem is beszélve, hogy ez a gondolat nyilván kimegy a szülők felé is. Remélem a szülők 

felfogják, hogy családonként akár több tízezer forinttal is támogatjuk őket. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az alapítványok és sok civil szervezet mindig konkrét célokra kérnek pénzt, támogatást. Az 

Önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindig ad. Ha konkrét a cél és így keresnek meg 

minket, mi mindig adunk. Javaslom, hogy a jövőben az Alapítvány konkrét céllal keresse meg 

az Önkormányzatot. Nem hiszem, hogy itt zárt ajtókon kopogtatna az Alapítvány. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek az Alapítványi tájékoztatóhoz kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, az 

iskola tájékoztatója következik. Az iskola beszámolójához van kérdés, vélemény? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az iskolaudvar sajnálatos. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Sajnos a bányatulajdonosnak nem ez a fő profilja, nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz 

kész az udvar.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A fenntartónak írtunk ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben vállalja a fele költséget, 

megcsináltatjuk az udvart, de még csak válaszra sem méltattak bennünket. Nem tudom, ennek 

mi az oka, nem bántottuk meg őket. A konyhafelújítás pénzét is egy évre rá kaptuk meg, mert 

nem találták a levelet, amiben ezt megígérték nekünk. Az iskolának és az önkormányzatnak 

együtt kellene működnie. A beszámolódban le is írtad, hogy egyre jobb az együttműködés, de 

szerintem ez nincs így. A mi együttműködésünk abból áll, hogy én átmegyek, fordítva ez soha 

nem történik meg. Soha nem jössz át, Gabriella, nem tudunk rólatok semmit. Nem kell minden 

héten jönni, de mi csak akkor beszélünk, ha én átmegyek, ti nem kerestek soha meg minket. 
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Teljesen egyoldalú a jó viszony ápolása, pedig még sosem bántottunk meg titeket. Ha bármi 

van, én szeretettel várnálak Titeket.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Sok órám van napközben és emellett is rengeteg felé kell menni. Hivatali időben én ezt nem 

tudom megoldani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De ha szólok, hogy megyek, akkor mindig tudsz fogadni, pedig az is hivatali időben van. 

Nekem is sok a dolgom és rengeteg felé kell menni, de mégis egy hónapban egyszer 

meglátogatlak, hogy beszéljünk egy kicsit.  Nyilván nem kötelező, nem kényszer, de amit írtál 

a jó viszonyról, az nincs így. Jó a fogadtatás, ha átmegyek, nem arról van szó, hogy nem. Amióta 

más a fenntartó, egyszerűen nem működik a kapcsolattartás köztünk. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Igen, addig az ügyek intézésekor ide kellett jönnöm. Már nem ide járok intézkedni, hanem a 

fenntartóhoz. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De egy településen lévő iskolának meg az Önkormányzatnak, ha nem is az a fenntartója, még 

lehet közös megbeszélnivalójuk. Ezt egy kicsit sérelmezem. Ez most kibukott belőlem. Van 

még kérdés, vélemény? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Igen. Én azt látom, hogy mozgatva vannak a gyerekek, és ez jó, folytassátok. Sok a szakkör, 

versenyekre viszitek őket, ez számomra pozitív dolog. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hány gyerek van? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

133 fő, de mivel van SNI-s gyerek, 136-tal számolunk.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Minden pedagógus állás be van töltve? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Tartós helyettesítés van technika és rajz tantárgyakból. Földrajz szakost nem érdemes felvenni 

heti három óráért.  Egyébként minden szakos ellátottság megvan, ez a környéken egyedülálló. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ez örvendetes. Látom, hogy az országos méréseken jól teljesítenek, és vannak kimagaslók. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nekem az lenne a kérésem, hogy az újsághoz és a Polgármesteri Hírlevélhez küldjetek 

anyagokat az iskoláról, mert sosem kapunk. Mindig írok, amikor gyűjtöm össze az anyagot, és 

már egy pedagógus is megjegyezte, hogy az iskola sosincs benne az újságban. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 
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Én mindig küldtem, rosszul is esett nekünk, hogy sosem kerülünk bele az újságba. Rengeteg 

képet küldtem, hatodik hóban is. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Sosem kaptam meg. Azt kérem, hogy amikor e-mailt küldtök, akkor szóljatok át telefonon, 

hogy megkaptuk-e. Továbbá azt kérem, hogy folyamatosan küldjétek az anyagot, mert a 

szerkesztés folyamatos, illetve néha nehéz egy újságot kitölteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk, de 

vegyük ketté az Alapítványt és az iskolát. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az Alapítvány 

tájékoztatóját elfogadja 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

91/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 2017. évről 

szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány titkárát értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most nyújtsa fel a kezét, aki az általános iskola beszámolóját elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

92/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2017/2018-as 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt 

elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Petőfi Sándor Baptista 

Általános Iskola igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Mini Manó Egységes Óvoda és Bölcsőde beszámolója következik. Ildikó, van 

hozzáfűznivalód a beszámolóhoz? 
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Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Eseménydús éven vagyunk túl, ami mindenkit megviselt. Felújítás, új szervezet kialakítása … 

mind, mind megviselte a kollégákat. Megoldottunk mindent, ami a feladatunk volt a nevelés 

terén és a szervezés terén is, itt megköszönöm a kollégák segítségét. Köszönöm a Képviselő-

testület és az Önkormányzat segítségét is. A felújításkor felmerülő plusz költségek biztosítását 

külön köszönöm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, minden felújításkor vannak váratlan kiadások, úgy gondolom, hogy jól megoldottunk 

mindent. Az udvar füvesítése még hátra van. Jövőre ismét nehéz évünk lesz, mert a konyhára 

nyertünk egy pályázatot. Van kérdés, vélemény az óvoda beszámolójával kapcsolatban? Hogy 

vannak a bölcsisek? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

A bölcsőde elindult, a gyerekek szoknak még. Úgy látom, hogy jól fogják venni az akadályokat.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Óvónők létszáma hogyan áll? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Két új óvó nénink van, ők pályakezdők. Két nyugdíjas óvónő segíti munkánkat. A pedagógus 

asszisztens beállításával sikerül lefedni a napot. Az üres álláshelyek meg vannak hirdetve.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 53. oldalon határozati javaslat. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

93/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2017/2018-as 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Mini Manó Óvoda és 

Bölcsőde vezetőjét értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom, hogy a következő napirend előtt tartsunk egy kis szünetet. 

 

(Szünet) 
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III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik napirendi ponttal folytatjuk. Az 54. oldalon olvashatjuk, hogy Apc is elkezdte a 

településrendezését. Az 57. oldalon határozati javaslat. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt 

a határozati javaslatot elfogadja.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A kérdés igazából az, hogy részt kívánunk-e venni a véleményezési eljárás további 

szakaszaiban.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, érinthet még minket a dolog.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 57. oldalon határozati javaslat, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

94/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Apc Község 

településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló előzetes 

tájékoztatásáról szóló felhívását. 

Apc Község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatával 

kapcsolatban a véleményezési eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Apc Község Önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 58. oldalon javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A HEP 65. oldalán a 4.3.1. számú táblázat és a diagram, ami a védőnői szolgálatról és a 

hozzátartozó gyereklétszámról szól,  a 84. oldalon lévő 5.7. számú táblázattal nem egyezett. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A hibát azóta már javítottam, köszönöm szépen a segítséget! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? A 60. oldalon van a határozati javaslat, kérem, nyújtsa fel 

a kezét, aki ezt elfogadja. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

95/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló 2003. évi CXXV. törvény kritériumai szerint a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségének mentorálásával 

és korábban képzésben részt vevő köztisztviselő által készített „Petőfibánya Községi 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja” című dokumentumot 5 évre elfogadja, 

illetve jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségét, 

illetve az Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Munkacsoportokban résztvevők és 

intézményvezetők részére, továbbá gondoskodjon az abban foglaltak végrehajtásáról 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap, illetve értelem szerint 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 61. oldalon a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló rendelet módosítása. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Arról van szó, hogy a 0-3 évesek támogatását 1-3 évesek támogatására módosítanánk. Ez csak 

egy pontosítás, mert jelenleg ha decemberben megszületik egy gyermek, megkapja a 25.000 Ft 

gyermekszületési támogatást és a 15.000 Ft 0-3 évesek támogatását is megkaphatja. 

Gyakorlatilag ez csak pontosítás. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 

rendelet-tervezetet elfogadja. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete 

a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 

5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdése 4., 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem 

jövedelemalapú helyi egészségügyi, szociális és gyermekjóléti természetbeni támogatások 

szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. § A R. 8. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 
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A gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából 

nyújtható települési támogatásként 15.000 Ft összegben évente egyszeri támogatás 

állapítható meg hivatalból az óvodába, illetve bölcsődébe még nem járó petőfibányai 

állandó lakcímmel rendelkező 1-3 éves gyermekek szülőjének vagy gondviselőjének 

gyermekenként a kisgyermek családban történő gondozásának költségei terén 

alkalmanként jelentkező többletkiadás támogatásához a gyermekgondozáshoz 

szükséges ruházat, pelenka, élelem vásárlásának támogatására.  

 

2. § A rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én 

hatályát veszti. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                    Dr. Gyirán Viktor 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 62. oldalán a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A mini bölcsőde engedélyezésekor a kormányhivatal ügyintézője javasolta ezt a változtatást. A 

célja az, hogy amikor a kicsiket behozzák szoktatni, általában nem tudnak itt ebédelni, mert 

csak délelőtt vannak itt. A lejelentés szempontjából fontos, hogy itt legyenek, és megkapjuk 

rájuk a támogatást, akkor is, ha nem eszik a gyermek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A bölcsődéseknél az van, hogy ha tíz napig nincsen bent, tehát nincs lejelentve, akkor nem 

kapunk állami támogatást. Így már az első hónapban is kapunk állami támogatást, nyilván ha 

beteg a gyerek, az más. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. 

Nyújtsa fel a kezét, aki az előterjesztés 62. oldalán található rendelet-tervezettel egyetért. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 

4/2015. (II.12.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi 

ellátások szabályozásáról szóló 4/2015.(II.12.) rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a 

következő rendeletet alkotja: 
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1. § A R. 7. § (5) bek. c) pontját követően az alábbi d) ponttal egészül ki: 

 

(5)  d) A bölcsődések étkezési díjfizetési kötelezettség alól a szülő mentességet kérhet a 

bölcsődébe történő beszoktatási időszak alatt – legfeljebb 10 munkanapig. 

 

2. § A rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én hatályát 

veszti. 

     

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                         Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 63. oldalon a kamera-rendelet módosítása. A kamerák beszerelésre kerültek, de még nem 

üzemelnek. 

 

Tomecz László, képviselő 

A kamerakép hová fut be? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Polgárőrséghez, de csak a rendőrség nézheti vissza. 

 

Tomecz László, képviselő 

Biztosan utánajártak, de én úgy tudom, hogy ők nem üzemeltethetnek térfigyelő kamerát, de ha 

megvan minden engedélyük, én nem állok ennek az útjába … csak utána ne legyen gond! 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ma már bárki bárhová tehet kamerát, ha bejelenti az adatvédelmi hatósághoz, és az nem emel 

ellen kifogást. Ezeknek a térfigyelő kameráknak a kihelyezését a rendőrség is szorgalmazza, az 

ő munkájukat segíti a leginkább. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha Képviselő úr ragaszkodik hozzá, akkor mutassa meg azt a jogszabályt, ami ezt tiltja. Van 

még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 

63. oldalon lévő rendelet-tervezetet elfogadja. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló  

36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

1. bekezdés a) pontja valamint a 2. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 7. § (3) 

bekezdésében valamint a 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 
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figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

szóló 36/2013. (XI.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról a 

következő rendeletet alkotja. 

 

1. § A R. 1. számú melléklete az alábbi pontokkal egészül ki: 

 

21-24. kamera 

Petőfibánya, 392 hrsz-ú ingatlan (Buszmegálló épülete) 

Megfigyelt terület: Buszmegálló környéke, Lehel utca, Bánya utca 

 

2. § Ez a rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én 

hatályát veszti. 
K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva     Dr. Gyirán Viktor 

  Polgármester                 Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 64. oldalon van a településrendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati 

elővásárlási jogok megállapításáról szóló 10/2018. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A kiküldött anyaghoz képest egy kevés változás van. A földhivatallal egyeztettem az összes 

helyrajzi számot. Azt kérték, hogy a 379-es hrsz-ú ingatlant alszámonként jelöljük meg és ne 

egyben. A rendelet melléklete is így változott. Illetve nem fogadták el a pékség ingatlanát 

egyben, két alszám lett ott is. A melléklet végére továbbá bekerültek olyan ipari területek, 

amelyek a Temető út mellett vannak. Kérte a földhivatal, hogy a bányató melletti ingatlanra 

legyen egy külön határozat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nézzük először a rendeletet. Van valakinek kérdése? 

 

Tomecz László, képviselő 

Én úgy tudom, hogy az Akácfa 9. szám alatt lévő társasház egyik lakását már megvették…  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Igen, ezt előtte vették meg.  

 

Tomecz László, képviselő 

Jó, de akkor jegyző úr tájékoztasson már erről, hogy ennek mi a lényege? Ha valaki el akarja 

adni az ingatlanát, akkor az Önkormányzatnak elővásárlási joga van?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, ha az ingatlan tulajdonosa a vevővel megegyezik az árban, az ügyvéd, aki az adás-vételi 

szerződést írja, fel fogja keresni az Önkormányzatot. Ha a Képviselő-testület élni akar a jogával, 

akkor az Önkormányzat ugyanazon az áron megveheti az ingatlant, amely árat már a vevővel a 

tulajdonos kialkudott.  

 

Tomecz László, képviselő 
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Ez az ingatlan hogy került bele? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Képviselő úr is itt volt a településrendezési terv teljes eljárásánál, mikor erről döntöttünk. Nem 

is értem, hogy a Képviselő Úrnak miért hónapokkal (vagy évekkel) később esik le, hogy mit 

határozott a testület, és gyermeki naivitással kérdez rá dolgokra. Már nem az első eset. Az egy 

dolog, hogy Ön nem szavazza meg esetleg, de itt van a téma megtárgyalásakor, illetve a 

szavazáskor is, és mégis olyan dolgokra kérdez rá, amiket már régen lezártunk. Kicsit jobban 

kéne figyelni és nem fordulnának elő sorozatban ilyenek! 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Én javasoltam, hogy tegyük bele, mert ez az épület a legszebb kilátással rendelkező épület a 

településen. Ha az Önkormányzat majd egyszer meg akarja, meg tudja vásárolni, majd 

megveszi, ha nem, akkor nem. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A tulajdonosokat semmilyen hátrány nem éri. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ezek csak hosszú távú tervek, a lehetőset biztosítjuk ezzel az akkori Képviselő-testület számára. 

 

Tomecz László, képviselő 

Nézzük már az életszerűséget, itt azt írja, hogy szolgálati lakás létesítésére. Ez egy három 

lakásos társasház. Ha az egyik lakást sikerül megvenni, és esetleg van egy negatív lakó…nem 

biztos, hogy ezt célszerű így…. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Külön-külön még nem érték, de majd egyszer, ha mindhárom lakást megszerzi az 

Önkormányzat, akkor igen! 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Itt most hosszú távú dolgokról van szó. Nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat soha nem fog 

irreális értékben ingatlant venni. Ott a horgász tó. A tó az belterület, a mellette lévő földterület 

meg már nem az. Nem lehet tudni, hogy ezt az Önkormányzat valaha is kihasználja-e de a 

lehetőséget nem szabad elszalasztani.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki ezzel a rendelet-tervezettel egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a település rendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati elővásárlási 

jogok megállapításáról szóló 10/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete 

módosítására 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a 17. § d) pontjában és a 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, továbbá 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a település rendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati 

elővásárlási jogok megállapításáról szóló rendelete módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. § (1) A rendelet (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép.  

 

(1)Petőfibánya Községi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési 

szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges 

ingatlanok esetében az 1.  mellékletben felsorolt ingatlanokra, telkekre, egyéb 

területekre. 

(2) A rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.  

 

2. § A rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                       Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

1. számú melléklet 

1.számú melléklet a 10/2018.(V.17.)  

önkormányzati rendelethez 

Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok 

sorszám Ingatlanok Hrsz. Ingatlan felhasználásának célja 

- településrendezési cél 

1 horgásztó 0235 településrendezés 

2 régi gázcseretelep 137 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

3 az önkormányzati épülettel 

elkerítetlen közös ingatlanon 

található egykori szolgálati 

lakás 

261/2 településrendezés 

Településközpont fejlesztése, 

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

4 a játszótérrel szembeni üres 

terület 

269/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

5 régi piac területe 272/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 
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parkolók építése 

6 FÉNY üzletház és parkolója 300 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

7 régi 4 tantermes „kisiskola” 

épülete 

312 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

8 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/2 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

9 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/3 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

10 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/5 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

11 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/6 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

12 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/7 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

13 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/8 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

14 régi óvodaépület 314 településrendezés  

önkormányzati feladatellátás, bölcsődei, 

óvodai, oktatási intézmény létesítése 

15 Sport u. régi munkásszálló 

épület 

332 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

Sportkomplexum kialakítása 

16 bánya bejárata 365/31 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

bányamúzeum létesítése 

17 iparterület 365/46 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

18 iparterület 365/51 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

19 iparterület 365/52 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

20 14 ha 6994 m2 üres terület 366/1 településrendezés  

iparterület létesítése 

21 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

22 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

23 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/3 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 
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idősek otthona létesítése 

24 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/4 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

25 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/5 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

26 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/6 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

27 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/7 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

28 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/8 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

29 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/9 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

30 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/10 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

31 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/11 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

32 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/12 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

33 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/13 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

34 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/14 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

35 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/15 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

36 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/16 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

37 Bánya utcai üzletsor 381/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

38 pékség ingatlana 388/A/6 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

39 pékség ingatlana 388/A/7 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

40 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

41 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/3 településrendezés  
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Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

42 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/5 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

43 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

44 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

45 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/3 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

46 iparterület 369/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

47 iparterület 370/9 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

48 iparterület 371 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van egy határozati javaslat a horgásztóra, amit felolvasok. 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

Van kérdés, vélemény? Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a határozati javaslattal. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

96/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település rendezési feladatok 

megvalósításához kapcsolódó önkormányzati elővásárlási jogok megállapításáról szóló 

10/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete kiegészítéseként az alábbiakról határoz: 

A Képviselő-testület a Petőfibánya 403 hrsz-ú ingatlan (Bányató) egységének, kezelésének 

megkönnyítése, illetve a településrendezési célok megvalósítása érdekében a Petőfibánya 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi 

építési szabályzatról 3. számú melléklet 1. sorszámú ingatlanára vonatkozóan a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásai alapján elővásárlási 

jogot kíván bejegyeztetni a Petőfibánya 0235 hrsz-ú külterületi (Bányató) ingatlan 

vonatkozásában. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 68. oldalon beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Kérem, számozás nélküli 

határozattal elfogadni. Köszönöm! 
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A 70. oldalon jogszabályi tájékoztató. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 

tudomásul venni. 

 

Az egyebekhez még van két témám. A Leader pályázatokat újra kellett gondolni. A 

költségvetési rendeletben elfogadtuk, hogy az önerőnket hogyan tesszük hozzá, de mivel kétféle 

pályázati kiírás van, így át kellett gondolni. Egy Önkormányzat nem pályázhat kétszer 

ugyanarra. Van egy fejlesztési, illetve egy hagyományőrző, értékteremtő rendezvény. 

Petőfibánya Önkormányzata két pályázatot nyújtana be. Az egyik a hagyományőrző, 

értékteremtő rendezvény, jövő év júniusára tervezzük a rendezvényt. Ennek kellene az önrészét 

elfogadni, ami 5%. Kértünk árajánlatokat.  

 

/Ismerteti a pályázat további részleteit és az árajánlatokat./ 

 

Van valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem nyújtsa fel 

a kezét, aki ezt elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

97/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési 

Pályázatban kiírt, a Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények, képzések lebonyolítása, 

kiadványok készítése című, VP6-19.2.1.-98-4-17 kódszámú pályázati felhívásra keretén belül 

megvalósuló Bányász Emléknap című támogatási kérelem beadását támogatja.  

A Vidékfejlesztési Pályázatban kiírt, a Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények, 

képzések lebonyolítása, kiadványok készítése című című, VP6-19.2.1.-98-4-17 kódszámú 

pályázati felhívásra keretén belül megvalósuló Bányász Emléknap című támogatási kérelem 

önerő rendelkezésre állását igazolja. Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-

testületének az önerő igazolására 97/2018.(IX.12.) számú határozata született. 

 

- A projekt címe: Bányász Emléknap 

 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:                             

1: 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.; 307 Hrsz.   

 

- A felhívás száma: Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények, képzések lebonyolítása, 

kiadványok készítése című, VP6-19.2.1.-98-4-17 kódszámú pályázati felhívás. 

 

- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 

2.100.904 Ft 

 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 2.100.904 Ft 

 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és 

forrásai (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel megegyezően:        önerő: 

105.045 Ft, saját forrás: 105.045 Ft 
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A projektben igényelt támogatás összege a támogatási kérelemmel megegyezően: 

1.995.859 Ft 

 

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét figyelembe véve a 

támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően az önkormányzat kötelezettséget 

vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésre és benyújtására. 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez volt a rendezvény, és van egy másik, a közösségi terek fejlesztése című pályázat.  

/Ismerteti a pályázat részleteit./ 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

98/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési 

Pályázatban kiírt, a Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása című, 

VP6-19.2.1.-98-3-17 kódszámú pályázati felhívásra keretén belül megvalósuló „Szabadtéri 

színpad és a nézőtér felújítása” fejlesztése című támogatási kérelem beadását támogatja. 

A Vidékfejlesztési Pályázatban kiírt, a Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő 

tevékenységek támogatása című, VP6-19.2.1.-98-3-17 kódszámú pályázati felhívásra keretén 

belül megvalósuló „Szabadtéri színpad és a nézőtér felújítása” fejlesztése című támogatási 

kérelem önerő rendelkezésre állását igazolja. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önerő igazolására 98/2018.(IX.12.) számú határozata született. 

- A projekt címe: Szabadtéri színpad és nézőtér felújítása (a színpad aljzatának 

műgyantával való burkolása és a színpad előtti terület térkövezése 

 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:                             

1: 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.; 307 Hrsz.   

 

- A felhívás száma: Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása 

című, VP6-19.2.1.-98-3-17 kódszámú pályázati felhívás. 

 

- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 

5.262.134 Ft 

 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 5.262.134 Ft 

 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és 

forrásai (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel megegyezően: 
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önerő: 263.107 Ft, saját forrás: 263.107 Ft 

 

A projektben igényelt támogatás összege a támogatási kérelemmel megegyezően: 

4.999.028 Ft 

 

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét figyelembe véve a 

támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően az önkormányzat kötelezettséget 

vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésre és benyújtására. 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még van egy konyhapályázat is. A tavaly beadott VP-s pályázat nyert, összesen 17.539.679,- 

Ft-ot, de az önerőt amely 3.152.430,- Ft, újra meg kell szavazni. Eszközbeszerzés, napelem és 

mozgáskorlátozott illemhely és rámpa. Megint építkezünk jövőre.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki 

az elhangzottakat elfogadja.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2018.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A főzőkonyha infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önkormányzati önerő biztosítása 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „A közétkeztetés fejlesztése 

Petőfibánya községben” megnevezésű 1860322871 azonosító számú projektet a VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú pályázat keretében megítélt bruttó 17.539.679,- Ft támogatás 

felhasználásával, a Petőfibánya, Iskola u. 3/A. szám (164 hrsz.) alatti közkonyha funkciót 

betöltő épület belső felújításával, eszközállományának fejlesztésével, energetikai 

korszerűsítésével meg kívánja valósítani.  

 

A projekt összes költsége bruttó 20.692.109,- Ft, ebből támogatás szempontjából elszámolható 

költség bruttó 20.634.943,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő a 

támogatói döntéssel összhangban bruttó 3.152.430,- Ft, mely összeget a Képviselő-testület az 

Önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja a projekt megvalósításához.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási előleg lehívásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően 

Felelős: polgármester 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hozzáteszem, hogy ehhez még jövőre kell majd pénzt tennünk, mert ebben nincs benne az 

aljzatcsere, a burkolat életveszélyes állapotban van már lassan, valamint ki kell építeni a 

gázzsámolyhoz a helyet. 

Nekem nincs más témám, van valakinek kérdése, véleménye, kérése? 

 

Tomecz László, képviselő 

Nekem még van. Egyrészt a polgárőrök szeptembertől kint vannak, ez rendkívül örvendetes.  

A másik az Apci úttal kapcsolatban. A fekvőrendőrökkel kapcsolatban nagyon vegyes a 

vélemény. Ha jegyző úr megírná a lakosságnak, hogy miért ilyen fajta került oda, akkor lehet, 

hogy lenyugodnának a kedélyek. A behajtási engedélyt javaslom megfontolásra. Ha valakinek 

bútort, építőanyagot hoznak az utcában, vagy tüzelőt, mivel petőfibányai lakos, annak érdemes 

lenne díjmentesíteni. Az Önkormányzat adott egy kamionnak engedélyt, ami 40 tonna volt 

rakománnyal együtt. Ez a kamion elment vagy tízszer az utcában. Ha ez a kamion kapott 1.500 

Ft-ért engedély, akkor az a lakó, aki rendel 30 mázsa tűzifát, az miért nem jöhet be ingyen?   

Kőszállításra ne adjunk már engedélyt! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ebben van ráció. Egyetlen aggályom van. Van a Fenyőfa úton egy fuvarozó vállalkozó, tűzépet 

működtet az udvarán… Érdemes átgondolni ezt a dolgot, csak azzal van bajom, hogy 

visszaélésre adhat ez okot.  

 

Juhász Péter, képviselő 

A következő ülésig szedjük össze a gondolatainkat, és találjuk ki, hogy hogyan változtassuk 

meg úgy, hogy a gyakorlatban is alkalmazható legyen. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Következő testületi ülésre készítsek előterjesztést, hogy ki kaphat mentességet, hányszor és 

hogyan?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


