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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 16-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
44/2018.(V.16.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

45/2018.(V.16.) Támogatott sportszervezetek beszámolójának elfogadása 

46/2018.(V.16.) Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

47/2018.(V.16.) Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

48/2018.(V.16.) Iratkezelési szabályzat elfogadása 

49/2018.(V.16.) Informatikai biztonsági szabályzat elfogadása 

50/2018.(V.16.) Pénzügyi szabályzatok elfogadása 

51/2018.(V.16.) 2017. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 

52/2018.(V.16.) Polgárőrség pályázatának támogatása 

53/2018.(V.16.) SZEGYI társuláshoz csatlakozási szándék 

Rendelet száma Tárgy 

7/2018.(V.17.) 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadása 

8/2018.(V.17.) Vagyonrendelet módosításának elfogadása 

9/2018.(V.17.) Készpénzrendelet elfogadása 

10/2018.(V.17.) Elővásárlási jog biztosítása 

11/2018.(V.17.) 2017. évi költségvetési gazdálkodásról 

 

Petőfibánya, 2018. május 16. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 16-án 

megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Nagy Katalin 
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Ruzsom Lajos 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szabó Andrea, óvodavezető h. 

 

Javasolt napirendek: 

 

           1. Zárszámadás Petőfibánya Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról 

   Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

 2. Jelentés a belső ellenőrzés éves összefoglalójáról 

  Előadó: Vincent Auditor Kft. Ügyvezetője 

 

3. Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 4 

fő, dr. Csillag Imre képviselő úr jelezte, hogy késik. Juhász Péter képviselő szólt, hogy nem tud 

jelen lenni, Tomecz László képviselő úrról nem tudunk semmit, ő nem jelezte távolmaradását. 

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

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Zárszámadás Petőfibánya Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Első napirendi pontunk a 2017. évi zárszámadás. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Hétfőn a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A tervezett számok szépen alakultak. A kiadások a 

tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek, elkezdett spórolni az Önkormányzat. Saját 

bevételek terven felül alakultak. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a 2017. évi zárszámadást 

531.973 ezer forint főösszeggel fogadja el a Testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk! Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az 

előterjesztés 11. oldalán kezdődő rendelet-tervezetet elfogadja az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítására. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 
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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

6/2017. (II.16.) 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 

2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.16.) 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 – 2017. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét     531.973 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    531.973 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: 245.008 

eFt, ebből: 

a) személyi juttatások:                       113.631 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:     24.333 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                 72.524 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:           18.248 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:      16.272 eFt.” 

  

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

   

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 34.076 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:  19.780eFt,” 

b) a felújítások előirányzata:     14.296 eFt. 

 

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

„8. §  

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési többlet) összege: 

72.604 eFt.” 

 

(6) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„8. § (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési 

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 64.687 eFt.” 

 

(7) A R. 8. § (4) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

a) általános tartalék 136.309 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. § Ez a rendelet 2018.05.18-án lép hatályba és 2018.05.19-én hatályon kívül kerül. 

 

K.m.f. 

 

             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 13. oldalon kezdődik az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása. Gyakorlatilag ez is a 

zárszámadás része. Ezt minden évben felülvizsgáljuk. Van kérdés, vélemény? Amennyiben 

nincs, szavazzunk! Kérem, hogy aki a 13. oldalon kezdődő rendelet-tervezettel egyetért, nyújtsa 

fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

8/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény 106-110. §-ában foglaltak végrehajtására, a zárszámadáshoz 

kapcsolódó vagyonkimutatással való összhang megteremtése érdekében, a vagyonmódosulások 

átvezetésére az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 8/2012.(II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 
 

1. §   A R. 1-3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-3. sz. mellékletei lépnek. 

 

2. §  Ez a rendelet 2018. május 18-án lép hatályba és 2018. május 19-én hatályát veszti. 
 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 
1.számú melléklet 

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás  

egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletéhez 

 

1.számú melléklet 

Az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai felsorolásáról 

2017. 12. 31.-i állapot 

 

 

Sorszám                      Megnevezés                                                              Helyrajzi szám 

 

1.                             Piac-tér                                                                    309. 

2.                             Közpark (Ifjúság út)                                             150/1. 

                                  Ifjúság út                                                                  155. 

                                  Ifjúság út                                                                  145. 

                                  Közkert - Ifjúság út                                                 146. 

                                  Beépítetlen terület – Ifjúság út                                143. 

                                  Beépítetlen terület – Ifjúság út                                142. 

                                  Ifjúság út                                                             139. 

                                  Ifjúság út                                                                  148. 

3.                             Iskola út                                                                   168. 

                                  Iskola úti járda                                                         168. 

                                  Iskola út                                                                   169. 

4.                             Beépítetlen terület (Ifjúság út)                                 144. 

5.                             Fenyőfa út – Apci út közötti összekötő út               218. 

                                  Fazekas M. úti járda                                                 100. 

                                  Fazekas M. út felújítása                                            100. 

6.                             Közút ( Bartók B. út)                                                248. 

7.                               Közterület  (Fenyőfa út – külterület összekötő)       259. 

8.                               Puskin-köz                                                                350. 

9.                               Saját használatú út  (Iparterület)                            365/9. 

10.                             Petőfi Sándor szobra (Petőfi tér)                              381. 
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                                  Közpark (Petőfi tér)                                                  381. 

                                  Petőfi tér járda                                                                        381.   

11.                             Bánya út járda                                                           383. 

                                  Bánya út                                                                    383. 

                                  Bánya út – közvilágítás                                        365/14. 

12.                             Mária út                                                                     387. 

13.                             Közút  (Mária út – Lehel út között)                          389. 

14.                             Temető kerítés, burkolt út                                        0137. 

                                  Temetőhöz vezető közút                                       0117/1. 

15.                             Saját használatú út  (Hegy felé)                                 135. 

16.                             Szabadság úti járda                                                      56. 

                                  Szabadság út                                                                56. 

17.                             Fenyőfa út, járda                                                        258. 

                                  Fenyőfa út                                                                  258. 

18.                             Liszt Ferenc úti parkoló                                             280. 

                                  Liszt Ferenc út – járda                                               280. 

                                  Közterület (Liszt F. út)                                              280.       

19.                             Selyp kerékpárút                                                        268 

20.                             Dobó- Jókai út összekötő                                             358. 

                                  Dobó út                                                                        358. 

21.                             Deák Ferenc út                                                             289. 

22.                             Hársfa út                                                                       118. 

23.                             Dózsa Gy. út                                                                159. 

                                  Dózsa Gy. úti járda                                                      159. 

                                  Közterület (Dózsa Gy út)                                             159. 

24.                             Apci út                                                                          217. 

25.                             Apci út – járda                                                              217. 

26.                             Tárna út járda                                                               308. 

                                  Közterület (Tárna út)                                                   308. 

27.                             Lehel út                                                                        390. 

28.                             Sporttelepi út- és térburkolat                                        330. 

29.                             Hegyalja úti járda                                                         91. 

                                  Hegyalja út                                                                   91. 

                                  Hegyalja úti járda                                                        99. 

                                  Hegyalja út                                                                  99. 

30.                             Víztörő                                                                       271. 

31.                             Akácfa út                                                                    297. 

                                  Akácfa út járda                                                            297. 

                                  Petőfi S. út                                                                   297. 

                                  Közkert (Akácfa út)                                                   298. 

                                  Akácfa út közterület burkolat                                                 297.   

32.                             Jókai út                                                                      362. 

33.                             Betonburkolatú tér (Bánya út)                                  383. 

34.                             Selypi úti járda                                                          162. 

35.                             Hatvani út                                                                   394. 

36.                             Selypi úti vízelvezető árok és buszmegálló 

leálló sáv                                                                    162. 

37.                             Felújítás Bánya út és Tárna út közötti 

                                  lépcsőfeljárók + orvosi rendelők   

38.                             Saját használatú út (Zagyvaszántói víztározó felé)   0108/2 



69 

 

39.                             Saját használatú út  (Zagyvaszántói víztározó felé)  0108/3 

40.                             Közkert (buszmegálló mögötti park)                         393. 

41.                             Közterület (Lehel út)                                                               390. 

42.                             Közkert (Hatvani úti garázstelek)                                           375. 

43.                             Közterület (Mária út)                                             387. 

44.                             Közterület (Dobó I. út)                                         358. 

45.                             Közterület (Jókai út)                                               362. 

46.                             Saját használatú út (Iparterület)                            365/9. 

47.                             Közpark (Iparterület)                                                366. 

48.                             Közterület (Puskin utca)                                        350. 

49.                             Jókai garázssor előtti tér                                           340. 

50.                             Közpark (Sport út)                                                324. 

51.                             Közkert (Sport út)                                                   326. 

52.                             Sport út                                                                    330. 

53.                             Közkert, Sporttelepi út                                                         331. 

54.                             Közkert (Sporttelep)                                                338. 

55.                             Közpark (alagút teteje)                                              316. 

56.                             Közkert (Akácfa út)                                                298. 

57.                             Közpark (Műv Ház és Tárna u.között)                    307. 

58.                             Közút, Földút (Deák F. út)                                      292. 

59.                             Közpark (Deák út fölött)                                        295/3. 

60.                             Árok                                                                          271. 

61.                             Közkert (Liszt F út és árok között)                                272/2. 

62.                             Árok (Liszt F. út 12 mögött)                                            273. 

63.                             Árok (Fenyőfa út )                                                        260/17. 

64.                             Közterület (Iskola út)                                                   168. 

65.                             Közkert (Iskola úti garázssor előtti tér)                           180. 

66.                             Közkert (Ifjúság út – Dózsa Gy. út sarok)                     160. 

67.                             Közpark (Játszóház, Játszótér)                                              162. 

68.                             Közkert (Ifjúság út)                                                          122. 

69.                             Közkert (Ifjúság út)                                           134. 

70.                             Közkert (Ifjúság úti garázsoknál)                             136. 

71.                             Gyalogút (Hársfa út vége)                                                    119. 

72.                             Közterület (Szabadság úti ABC)                                            55. 

73.                             Közút (Apci út –Hegyalja útig)                                             74. 

74.                             Saját használatú út(Fenyőfa út vége Vízmű felé)                 2. 

75.                             Saját használatú út (Lőrinci VÍZMŰ)                                 0316/3. 

76.                             Közút (Lőrinci közig.ter.)                                                  0136. 

77.                             Saját használatú út (Lőrinci)                                               0312/4.  

78.                             Közterület (Akácfa u.)                                                            310. 

79.                             Anyagbánya (Lőrinci)                                                            0312/5. 

80.                             Szemétlerakó telep   (térítésmentes átvétel MNV Zrt-től)     196. 

81.                             Ivóvíz- és szennyvíz (vízmű) vagyon (térítésmentes átvétel 

                                  Heves Megyei Vízmű Zrt-től)                                                1010. 

82.                             Kivett meddőhányó (halastó)                                                  403. 

83.                             Közvilágításhoz mérőórák (trafók) felszerelése                     1011. 

 
2.számú melléklet 

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás  

egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletéhez 



70 

 

 

2.számú melléklet 

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai felsorolásáról 

2017. 12. 31-i állapot 

 

 

Sorszám                               Megnevezés                                           Helyrajzi szám 

 

1.   Garázs és udvar     342/9. 

12.   Szennyvízhálózat bővítése Petőfibánya   1001.   

13.   Buszmegálló – Rózsaszentmártoni úton   162. 

14.   Kolombárium       137. 

15.   Urnafal      137. 

16.   Kolombárium       137. 

17.   Kolombárium       137. 

18.   Bánya úti közvilágítási hálózat bővítése   165/14. 

19.   Sport út, Ifjúság út közvilágítás bővítése   1004. 

20.     Szökőkút       162. 

21.     Temetői közvilágítás     1005. 

22.   Petőfibánya új iskola     163. 

23.   Petőfibánya (bölcsöde) óvoda    315/2. 

24.   Petőfibánya ravatolozó     0137. 

25.   Petőfibánya új óvoda      164. 

26.   Petőfibánya buszváró     392. 

27.                               Piac kerítés                                                                309. 

28.                               Gyermekorvosi rendelő, kerítés                                309. 

29.                               Játszótéri játékok                                                      162. 

30.                               Játszóház, kerítés                                                      162.   

31.                               Ifjúság úti közvilágítás                                              139. 

35.                               Csatorna                                                                  1003. 

38.                               Vaskerítés                                                               1000. 

39.                               Villamos energia földkábel                                       270.   

40.                               Vízmű épület                                                             900. 

 

 
3.számú melléklet 

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás  

egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletéhez 

 

3.számú melléklet 

 

Az önkormányzat vállalkozói vagyonba tartozó forgalomképes ingó és ingatlan 

vagyontárgyai, vagyonértékű jogai és pénzeszközei körébe tartozó vagyontárgyak 

felsorolásáról 

2017. 12. 31-i állapot 

 

Ingatlanok: 

 

- Lakás és nem lakás célú bérlemény:  

1. Akácfa út 1. hrsz.: 310. - védőnő, családsegítő  tul.hányad: 1561/10000. 
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2. Liszt F. út 2. hrsz.: 279.       - 3.lh.     /MATÁV/      tul.hányad:  174/10000.    

- Lövészklub    tul.hányad:  120/10000. 

3. Sport út 5. hrsz.: 355. - 1.lh.  1.em. 13.a.   tul.hányad:  68/1000. 

4. Deák F. út 8. hrsz.: 294. - 1.lh. 01.em. 2.a.   tul.hányad:  855/10000. 

5. Mária út 2 hrsz.: 385. - Postahivatal    tul.hányad:  170/1000. 

6. Jókai út 3. hrsz.: 360. - 00.lh. 0.em. 2.a.   tul.hányad:  114/1000. 

7. Petőfi S. út 1. hrsz.: 313. - 1.lh. 1.em. 4.a.   tul.hányad:  705/10000. 

- 1.lh. 0.em. 1.a.   tul.hányad:  867/10000. 

8. Liszt F. út 8. hrsz.: 276. - fogászati rendelő       tul.hányad:   373/10000 

- háziorvosi rendelő   tul.hányad:   831/10000  

    

- Egyéb ingatlanok: 

 

1. Idegen épületen végzett felújítás hrsz.: 302. 

2.         Fürdőépület                                        hrsz.: 306. 

 

 

 

- Egyéb ingó vagyontárgyak ( lásd: Polgármesteri Hivatal és intézményeinek 

leltárkimutatása, állványrendszer) 

- Számítástechnikai- és egyéb gépek, berendezések 

- Járművek 

- Földterület  

- Szoftverek 

- Rövid lejáratú betétek 

- Pénzeszközök, követelések  

- Vagyonértékű jog (Bányavagyon Hasznosító Kft.-től) 

 

 

 

II. NAPIREND 

Jelentés a belső ellenőrzés éves összefoglalójáról 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Belső ellenőrzés éves összefoglalója következik. Van valakinek kérdése, véleménye?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A leltározás során felmerült egy nagy értékű eszköz hiánya. Kiderült, hogy a gyermekorvosnak 

biztosított CRP készülék nem volt meg, de előkerült időközben. Egy adózó az ellenőrzésen nem 

jelent meg, ezért Jegyző úrnak a belső ellenőr azt javasolta, hogy szabjon ki mulasztási bírságot, 

ami meg is történt. Az adózó fellebbezett és a Kormányhivatal ugyan igazat adott az 

adóhatóságunknak, de a bírságot mégis eltörölte. Ezek látszanak a belső ellenőri jelentésben.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Ha nincs, kérem, hogy aki az előterjesztés 27. oldalán 

lévő határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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44/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Polgármester által a 2017. évi zárszámadással együtt 

előterjesztett, a VINCENT AUDITOR Kft, mint belső ellenőrzéssel megbízott cég által 

az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzéséről és a megtett intézkedésekről 

készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező „Belső ellenőri 2017. éves összefoglaló 

jelentés”-t elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a VINCENT AUDITOR Kft-

t értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 27. oldalon kezdődik a Lőrinci Asztalitenisz Club Petőfibányai csapatának beszámolója a 

kapott támogatás felhasználásáról. Utána pedig a Lövészklub elszámolása. Van kérdése 

valakinek? Vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. A 32. oldalon van a határozati javaslat, 

kérem, hogy aki egyetért vele, nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

45/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben a petőfibányai 

sportszervezetek részére meghirdetett pályázat alapján a támogatásban részesített 

sportszervezetek (Lőrinci Asztalitenisz Club petőfibányai asztalitenisz csapata, MTTSZ 

Petőfi Sándor Lövészklub) által a pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 

Képviselő-testület felé benyújtott tételes pénzügyi elszámolást tartalmazó beszámolókat 

elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a sportszervezeteket a támogatásról 

értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztés 33. oldalán kezdődik az óvoda Alapító Okiratának módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Magyar Államkincstárból felhívták a figyelmem arra, hogy az általunk megküldött Alapító 

Okiratban mit kellene kijavítani, illetve szóltak, hogy az Önkormányzatnak és az Óvodának is 
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külön hivatali kapuval kell rendelkezni. A kérésnek megfelelően a módosításokat átvezettem, 

ezekkel együtt kérem a határozat elfogadását. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Aki a 33. oldalon 

kezdődő határozati javaslattal egyetért, az kérem, nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

46/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8-11. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján megvitatta a Mini Manó Egységes Óvoda-

bölcsőde Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban ismertetett előterjesztést. 

A Képviselő-testülete a 37/2018.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2018.08.31-i hatállyal kezdődően: 

 

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.1.1. megnevezése: Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 

 

2. Az alapító okirat a 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete alcíme a következő 3.2 

alponttal egészül ki:   

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Petőfibánya Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3. 

 

3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  

Alaptevékenysége keretében látja el az óvodai és bölcsődei nevelést és az iskolai 

életmódra való felkészítést. A gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai, 

bölcsődei életet magába foglaló foglalkozások keretében látja el alapfeladatát. 

 

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Az óvodás korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó sokoldalú 

fejlesztése, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni 

sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatásról szóló 

törvény és végrehajtási rendeletei, egyéb vonatkozó jogszabályok és az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramja alapján készített Pedagógiai Program - 84/2010.(VIII.25.) Kt. 

határozat - szerint látja el, majd a 2009/2010-től fokozatosan bevezethető a kompetencia 
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alapú nevelési programmal, valamint az óvodai és bölcsődei gondozási és nevelési 

programjával összefésült helyi pedagógiai program. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 138. §-a alapján a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 

 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői véleménye 

alapján 

a) mozgásszervi 

b) érzékszervi 

c) értelmi vagy beszédfogyatékos 

d) több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 

e) autizmus spektrum zavarral vagy 

f) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd. 

 

Az Óvoda programja tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését, ellátását a Nkt. 96.§ (9) bekezdése szerint, mely szerint a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a hátrányok csökkentését szolgáló 

fejlesztő tevékenységgel, a szükséges többlet segítséget megkapva folyik a nevelő 

munka. Az ellátható organikus és nem organikus zavarokkal küzdő gyermekek mellett 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését is felvállalja. 

 

Az óvoda ellátja a: 

a) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekeket:  

- Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési 

zavarok,  

- Beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási zavar, 

- Beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus 

magatartászavar, 

- enyhe fokú értelmi fogyatékos,  

- integrálható autista,  

- integrálható középsúlyos fokú értelmi fogyatékos,  

- mozgássérült,  

- hallássérült. 

 

5. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 7., 8. sorral egészül ki: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

7 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 
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6. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

A Mini Manó Óvoda és Bölcsőde vezetője az óvodavezető. Az óvodavezetőt a 

szakminisztérium hivatalos lapjában és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzétett nyilvános pályázat alapján a 

Képviselő-testület bízza meg 5 tanévre (nevelési évre) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a Nkt. 189-190. §-a  alapján.   

 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású intézmény 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

 

Alapfeladat Nkt. 4. § 1.1 pont alapján óvodai nevelés. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Petőfibánya Iskola u. 3/A óvodai 50 

2 Petőfibánya Iskola u. 3/A mini bölcsődei 8 

3 Petőfibánya Petőfi S. u. 2.  óvodai 50 

 

 Az intézménybe összesen felvehető maximális gyermeklétszám: 108 fő. 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy a 

vagyon használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
Petőfibánya Iskola u. 3/A 164 önkormányzati tulajdon köznevelési 

intézmény 

2 
Petőfibánya Petőfi S. u. 2.  315/2. önkormányzati tulajdon köznevelési 

intézmény 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy képviseletében a jóváhagyott 

Alapító Okiratot írja alá. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményt értesítse és adja ki 

az alapító okiratot a jogszabályi előírásoknak formailag és tartalmilag is megfelelő 

egységes szerkezetben. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot küldje meg a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően a 

Magyar Államkincstár részére. 

 

Felelős:    aláírásra polgármester, értesítésre jegyző 

Határidő:    a határozathozatalt követően 8 napon belül 

A határozatot, 

Alapító Okiratot kapják:  Magyar Államkincstár, Intézményvezető, Irattár 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 41. oldalon a szabályzatok kezdődnek.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Helyi Sportfejlesztési Koncepció még pályázatokhoz szükséges lehet, beleírtam a Testület 

terveit, céljait.  

 

(Dr. Csillag Imre megérkezett.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a 

kezét, aki a külön kiküldött Sportfejlesztési Koncepciót elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

47/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a jegyzőkönyv mellékletét képező Petőfibánya Községi 

Önkormányzat Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja Petőfibánya Községi Önkormányzat Helyi Sportfejlesztési 

Koncepcióját. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Koncepcióban felsorolt feladatok megvalósításáról. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester  

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az ASP miatt a szabályzatainkat át kellett írni. A szabályzatok igen terjedelmesek.  Az egyedi 

iratkezelési szabályzat következik.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az iratkezelési szabályzathoz a tanúsítványt csak a mai napon sikerült beszereznem, tehát még 

hat oldal hozzájön a végére.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

előterjesztés mellékleteként kiküldött iratkezelés szabályzatot elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

48/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint – elfogadja a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal egyedi 

iratkezelési szabályzatát. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Informatikai biztonsági szabályzathoz van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a mellékletben kiküldött informatikai biztonsági 

szabályzattal egyetért. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

49/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint – elfogadja a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal 

informatikai biztonsági szabályzatát. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pénzügyi szabályzatok következnek. Van kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Ha nincs, 

akkor szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki a mellékletben kiküldött pénzügyi 

szabályzatokat elfogadja. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

50/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint – elfogadja a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi szabályzatait, illetve a számviteli politika átdolgozását. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 42. oldalon kezdődik a 2017. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezés. Van 

valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a statisztikai összegzéssel 

egyetért, nyújtsa fel a kezét. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

51/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2018. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) 

Felelős: jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 50. oldalon rendelet-tervezet következik a kiadások készpénzben történő teljesítésének 

eseteiről. A belső ellenőrök javasolták. Nem mindent tudunk utalni, van olyan, hogy például 

nincs az ügyfélnek bankszámlaszáma. Ezért hoztunk egy olyan rendeletet, ami minden 

készpénzkifizetést felölel, így szabályszerű a készpénzkiadás. Van valakinek kérdése, 

véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezzel a rendelet-

tervezettel egyetért.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 

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

CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Községi Önkormányzat által irányított és 

fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz 

vonatkozásában. 

 

2. §  
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(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell 

részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat. 

 

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott 

esetekben kerülhet sor. 

 

(3) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben történhet a 

házipénztárból: 

            a)   bér- és személyi jellegű kifizetések: 

                  aa) polgármester, alpolgármester és képviselők költségátalánya, költségtérítése, 

                  ab) eseti megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, 

                  ac) illetményelőleg, 

                  ad) közfoglalkoztatottak személyi juttatása, 

b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg, 

c)  belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése, 

d)  a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 

e)  üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 

f)   alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, 

g)  karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, 

h)  üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások, 

i)   reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások, 

j)   az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, 

k) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 

l)   egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 51. oldalon a település rendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati 

elővásárlási jogok megállapításáról szóló rendelet-tervezet kezdődik. Erről már beszéltünk a 

településrendezéskor. A felsorolás 20. pontjánál csak 14 hektár. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Bizottság javasolja még, hogy az Akácfa utca 9. számú társasházra is kérjünk elővásárlási 

jogot. Az épületnek nagyon jó fekvése van. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen, de már nagyon rossz állapotban van az épület.  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Ha nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki az 51. oldalon kezdődő 

rendelet-tervezettel az imént felsorolt módosításokkal együtt egyetért. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete 

a település rendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati 

elővásárlási jogok megállapításáról 

 

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 településrendezési feladatok megvalósításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatot megillető 

elővásárlási jogot állapít meg a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok 

megvalósítása érdekében az 1.  mellékletben felsorolt ingatlanokra, telkekre, egyéb 

területekre az ott megjelölt településrendezési intézkedések megvalósítása és a rendezett 

településfejlődés biztosítására. 

 

2. §  

(1) Az önkormányzatot a törvény alapján megillető és az e rendeletben megállapított 

elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 

 

(2) Ha az elővásárlási jog fenntartásának indokai megszűnnek, azt az ingatlan-

nyilvántartásból töröltetni kell. 

 

3. § Az önkormányzat törvényben és e rendeletben szabályozott elővásárlási joga a más 

jogszabályokon, illetve szerződésen alapuló elővásárlási jogot megelőzi. 

 

4. §  

(1) Az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa a vételi ajánlatot teljes 

terjedelmében köteles az önkormányzattal közölni. 

 

(2) Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan az adott ingatlan, illetve ingatlanrész 

értékétől függetlenül a Képviselő-testület dönt. 

 

(3) Ha a megkereséstől számított harminc napon belül az önkormányzat nemleges 

nyilatkozatot tesz, az ingatlan elidegeníthető.     

 

(4) A bejegyzett elővásárlási jogot az elidegenítés nem érinti. 
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5. § A Képviselő-testület a pénzügyi fedezetet az elővásárlási jog gyakorlása esetén a 

tartalék terhére, illetve költségvetésből biztosítja. 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                       Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                Jegyző 

 

1. számú melléklet a 10/2018.(V.17.)  

önkormányzati rendelethez 

 

Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok 

sorszám Ingatlanok Hrsz. Ingatlan felhasználásának célja 

1 horgásztó 0235 halgazdálkodás 

2 régi gázcseretelep 137 Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

3 az önkormányzati épülettel 

elkerítetlen közös ingatlanon 

található egykori szolgálati lakás 

261/2 Településközpont fejlesztése, önkormányzati 

ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

4 a játszótérrel szembeni üres terület 269/1 Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

5 régi piac területe 272/1 Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

6 FÉNY üzletház és parkolója 300 Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

7 régi 4 tantermes „kisiskola” épülete 312 Településközpont fejlesztése 

8 Petőfi utca 1. „pedagóguslakás” 313/A/2 önkormányzati ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

9 Petőfi utca 1. „pedagóguslakás” 313/A/3 önkormányzati ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

10 Petőfi utca 1. „pedagóguslakás” 313/A/5 önkormányzati ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

11 Petőfi utca 1. „pedagóguslakás” 313/A/6 önkormányzati ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

12 Petőfi utca 1. „pedagóguslakás” 313/A/7 önkormányzati ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

13 Petőfi utca 1. „pedagóguslakás” 313/A/8 önkormányzati ingatlan bővítése 

lakásgazdálkodás 

14 régi óvodaépület 314 önkormányzati feladatellátás, bölcsődei, óvodai, 

oktatási intézmény létesítése 

15 Sport u. régi munkásszálló épület 332 Településközpont fejlesztése 

Sportkomplexum kialakítása 

16 bánya bejárata 365/31 Településközpont fejlesztése 

bányamúzeum létesítése 

17 iparterület 365/46 Településközpont fejlesztése 

18 iparterület 365/51 Településközpont fejlesztése 

19 iparterület 365/52 Településközpont fejlesztése 
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20 14 ha 6994 m2 üres terület 366/1 iparterület létesítése 

21 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379 Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

22 Bánya utcai üzletsor 381/1 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

23 pékség ingatlana 388 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

24 pékség ingatlana 388/A/6 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

25 pékség ingatlana 388/A/7 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

26 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/2 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

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

lakásgazdálkodás 

28 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/4 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

29 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/1 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

30 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/2 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

31 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/3 Településközpont fejlesztése 

lakásgazdálkodás 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Meg lett szavazva a zárszámadással kapcsolatban a beszámoló, viszont kimaradt a zárszámadási 

rendelet. Kérem, hogy aki a 2017. évi zárszámadást 800.202 eFt bevétellel, 647.838 eFt 

kiadással és 152.364 eFt egyenleggel elfogadja, az nyújtsa fel a kezét. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

11/2018. (V.17.) rendelete  

a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról 

 
1. § 

 
(1) Petőfibánya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi gazdálkodásról 

szóló beszámolót – a jegyzőkönyv mellékletét képező szöveges előterjesztés és 1-18. sz. 

mellékletei szerint – megtárgyalta és elfogadja. 

 

(2) A Képviselő-testület az előterjesztés alapján a 2017. évi zárszámadást 

 

    800.202 eFt  bevétellel 

    647.838 eFt  kiadással 

    152.364 eFt    egyenleggel 

 

hagyja jóvá, illetve fogadja el. 

2. § 
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(1) Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

      

      Juhászné Barkóczy Éva                                                              Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pásztor Sándor a helyi polgárőrség vezetője felkeresett, és hozott egy pályázati kiírást. Ez az 

54. oldalon kezdődik. Véleményem szerint beleegyezhetünk. Van valaki, akinek más a 

véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az 55. oldalon 

lévő határozati javaslattal egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

52/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a „Polgárőr Város, Polgárőr Község, Fővárosi 

Polgárőr Kerület” címek elnyerésére kiírt pályázati felhívást és az alábbi döntést hozta. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozatot tesz az 

alábbiakról: 

anyagilag és erkölcsileg is támogatja a Petőfibányai Polgárőr Egyesületet, rendelkezik 

bűnmegelőzési koncepcióval, a pályázatot Petőfibánya Községi Önkormányzat és a 

Petőfibányai Polgárőr Egyesület közösen nyújtja be. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a közösen benyújtott pályázatot aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: június 1. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 56. oldalon beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy számozás nélküli határozattal fogadjuk el. Köszönöm. 

Az 58. oldalon jogszabályi tájékoztató. Van kérdés, vélemény? Ha nincs, kérem tudomásul 

venni. 

 

Az egyebek napirendi ponthoz még lenne javaslatom, ami nincs az előterjesztésben. Azt 

javaslom a Testületnek, hogy a házi segítségnyújtás feladatát 2019. január 01. napjától adjuk át 

a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulásnak. 

Ennek több oka is van. Egy gondozónőnk van, aki hosszabb szabadságot nem tud kivenni, mert 

akkor a gondozottak nincsenek ellátva. Helyettese nincs, mert a személyes gondoskodást csak 

szakember láthatja el, mert ott speciális ápolási feladatok vannak. Az ebéd kihordásában ugyan 

közfoglalkoztatott segít neki, de még így is nagyon le van terhelve. A másik ok, hogy erre a 

feladatra nagyon kevés pénzt kapunk. Nekünk még 2.000.000 forintot ehhez hozzá kell tenni 

az erre a feladatra kapott normatívához. Ha a házi segítségnyújtás a Társuláshoz tartozna, akkor 

lenne a gondozónőnek helyettese, valamint a Társulás 30%-kal többet kap ugyanerre a 
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feladatra. Ha esetlegesen hozzá is kell járulnunk, akkor is biztosabb a feladatellátás, mint ha az 

önkormányzatnál maradna.  

A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményhez a csatlakozási igényt hat hónappal 

előre jelezni kell. A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményhez a csatlakozási 

igényt hat hónappal előre jelezni kell. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Tehát ha átkerül, megmarad a munkája és ugyanez lesz a feladata, csak más fogja 

foglalkoztatni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igen, ez így van.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A javaslattal egyetértek.  

 

Csillag Imre, képviselő 

Én is. Ha még egy embert felveszünk, akkor még többe kerülne a házi segítségnyújtás. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Próbáljuk meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdése, véleménye valakinek? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, 

aki az alábbi határozati javaslattal egyetért. 

(Felolvassa a határozati javaslatot.) 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

53/2018.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

a Petőfibánya Községi Önkormányzat által működtetett házi segítségnyújtás feladatait a 

Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás keretében kívánja 

ellátni 2019.01.01-től. 

Ennek érdekében a Képviselő-testület megkeresi Lőrinci Város Képviselő-testületét, hogy 

szíveskedjék támogatni Petőfibánya csatlakozását a házi segítségnyújtás feladataival a 

Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lőrinci Szociális Ellátó- és 

Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz való csatlakozást kezdeményezze a 

Lőrinci Város Képviselő-testületénél. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy javaslatom, ez a Bánya utca 4. szám alatti ingatlan megvételének szándéka. A 

kikiáltási ára 13.000.000 forint. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Ha jól emlékszem, 15 szobás. Majd egyszer akár kiszolgáló épület is lehetne a Fürdőépülethez. 

Az árból alkudni kell, az épület biztosan rossz állapotban van.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérjünk időpontot és nézzük meg! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Rendben.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, a nyílt ülést bezárom, és zárt ülést rendelek 

el.  

 

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


