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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 21-én megtartott soros, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

40/2014.(V.21.) Hatvani Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről, a település 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatok beszámolójának 

elfogadása 

41/2014.(V.21.) Gyermekvédelmi beszámolók átfogó értékelése 

42/2014.(V.21.) Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámoló elfogadása 

43/2014.(V.21.) Detkó Tibor kérelmének megtárgyalása és elfogadása 

44/2014.(V.21.) Közbeszerzésekről szóló statisztikai jelentés elfogadása 

45/2014.(V.21.) DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmének elfogadása 

  

  

  

  

Rendelet száma Tárgy 

  

  

  

 

Petőfibánya, 2014. május 21. 

 

 

 

 

 

 

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 2014. május 21-én 

megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

Ambrus Zoltán 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Juhász János, r. alezredes, kapitányságvezető 

 Tomcsányi Andrea, r. hadnagy 

 Nagy Endre, r. főtörzs-zászlós 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezetőt 

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, általános iskola gyermek és ifjúságvédelmi 

felelős 

 Székely Ernőné, óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 Szabó Andrea, óvónő 

 Városi Mariann, védőnő 

   

Az ülés napirendje: 

 

           1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

  Előadó: Hatvani Járási Gyámhivatal Vezetője 

     Oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei 

     Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozója 

     Jegyző 

 2. Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámolója 

  Előadó: Védőnő 

 3. Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a meghívott vendégeket. Szép számmal gyűltünk 

össze a nyár eleji beszámolók kapcsán. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A 

napirend módosítását javasolja a vendégekre tekintettel. Kéri, hogy aki az elhangzott 

javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7  tagja 7  igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  

I. NAPIREND 

BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSA, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendőrség részéről köszönti Juhász János alezredest, kapitányságvezetőt, Tomcsányi 

Andrea r. hadnagyot, Nagy Endre főtörzs-zászlóst;  

 

A rendőrség beszámolójával kezdünk. Mindenki megkapta elektronikus úton a közbiztonság 

és közrend helyzetéről szóló beszámolót. Egy nagyon tartalmas anyag. Szeretném 

megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést hozzáfűzni?  

 

Juhász János, r. alezredes 

Tisztelettel köszöntöm a testületet. A kiegészítésem rövid lenne. A számok tükrében látszik, 

hogy a Hatvani Rendőrkapitányság, a petőfibányai megbízott munkája egy szignifikáns 

különbséget hozott az előző évekhez képest. Ez a bűncselekmények számában és 

eredményességében mutatkozik meg. A bűnügyek és jogsértések száma csökkent, szeretnénk, 

ha ez a tendencia az elkövetkező időszakban is folytatódna. Ezek a dolgok nem véletlenül 

történnek.  5 megyére szóló intézkedési tervet adott ki az Országos Rendőrfőkapitány, 

melynek lényege, hogy mindennap jelen van a rendőrség a településen. Az akut problémákat 

azonnal tudja kezelni. Ez komoly közbiztonság javulást okozott. Tavalyi évből kis részt érint, 

hiszen 2013. év végén vezették be. Közlekedés szempontjából az Endre jól reagálta le, hogy 

mikor kell traffipaxot hozni. A mai rendőrségnek nincs pénzbehajtási kényszere. Az utóbbi 

időben sokat romlott a körzetben a közlekedésbiztonság. A tavalyi egész évben 3 halálos 

baleset volt, ennyi már az idén megtörtént. Ennyit szerettem volna elmondani. Én 

megköszönöm az Önök segítségét, amit a körzeti megbízott kollegám felé, illetve amit a 

Hatvani Kapitányság felé tettek, amivel segítettek bennünket. Köszönöm szépen a 

figyelmüket, és ha bármilyen kérdés van, akkor állok a rendelkezésükre.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretném megkérni a testület tagjait, hogy kérdéseiket tegyék fel. Tolmácsolják az 

állampolgárok kéréseit, mert ilyen lehetőségre egy évben egyszer van lehetőség.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Annyit szeretnék mondani, hogy a Rózsaszentmárton felé vezető út felújítása kapcsán 

felgyorsult a forgalom este nyolc és éjfél 1 óra közötti szakasza. Ezzel kapcsolatban mit 

lehetne tenni? Én ott lakom. Durván fogalmazok: rally! 

 

Juhász János, r. alezredes 

Ha jól tudom lesz is hamarosan. Tudunk róla és érzékeltük mi is. Jó útnak ez az átka. Amíg 

rossz volt az út, addig azért panaszkodtunk. Nyilvánvalóan tervezünk ellenőrzéseket. Olyan 

intézkedési terv van készülőben, amiben heti rendszerességgel lesznek sebességméréses, 

megállítási akciók. A másik, amelyre szeretném felhívni a figyelmet a passzív biztonsági 

eszközök használta, mint a biztonsági öv, gyerekülés. A harmadik az ittas járművezetés. 

Minden gépjárművezetőt, akit megállít a rendőr, azt meg fogja szondáztatni.  

 

Papp Tamás, képviselő 
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Köszönöm. Lenne még egy kérdésem. A hobbi telkek egyre jobban népesülnek befelé. A 

kihajtás, illetve a felhajtás a főútról veszélyes. Kérdésem, hogy nem lehetne 

sebességkorlátozó táblát ott elhelyezni? 

 

Juhász János, r. alezredes 

Ez nem a rendőrség kompetenciája. Indítvánnyal lehet élni ezzel kapcsolatban. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Jeleztük tavaly testületi ülésen, hogy kérnénk a traffipax jelenlétét többször a településen. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy ez megtörtént. Versenypályának használják nagyon sokszor.  

 

Juhász János, r. alezredes 

Igen. Gyakran jelen vagyunk az Apci úton. Minden terv szerint történik. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A beszámolóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nekem nagyon tetszett. Részletes, 

átfogó, szemléletes a grafikonjaival.  

 

Juhász János, r. alezredes 

Köszönjük szépen. A két kollegám érdeme leginkább, akik ott ülnek. Az Andrea moderálja, 

az Endre készítette.  Jó szeme van Önnek, mert még a Heves megyei Kapitányság dicséretét is 

elnyerte a beszámoló. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Könnyen áttekinthető. Jól csoportosítottak benne a témakörök. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Endre felé lenne egy kérdésem. Mennyire vagy megelégedve a kamerarendszerrel, mennyire 

segíti a munkádat? 

 

Nagy Endre, r. főtörzs-zászlós  

Visszanézésre használjuk leginkább. Olyan ügy nem volt még, amikor szabálysértésben fel 

kellett volna használni. 

 

Juhász János, r. alezredes 

Elvenném Endrétől egy kicsit a szót. Azt azért tudni kell, hogy a kamerarendszernek 

leginkább preventív hatása van. Ha ez jól van propagálva, akkor van visszatartó ereje. 

Nyilvánvaló, hogy ettől nem fog teljesen megszűnni a bűnözés, de ott, ahol van, ott már nem 

merik úgy megcsinálni. 

 

Nagy Endre, r. főtörzs-zászlós  

Így van. Jön erről visszajelzés. A fiatalok nem úgy mozognak, nem ott mozognak. Segítség 

volt már rendszámellenőrzésnél, öregek lehúzásánál. Tudjuk hasznosítani. Lehetne még több 

helyre, vannak elképzelések.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nincs több kérdés? Én is köszönöm a beszámolót. Kerek egésznek tartom. Örülni kell, hogy 

Petőfibányán a bűncselekmények száma csökkent. Ez most jó és rossz is. Ezt a rendőrségnek 

és a kamerarendszernek is betudjuk. Másodszor rossz. Pályáztunk kamerarendszer bővítésre, 

és ennek egyik feltétele, hogy növekedjen a bűncselekmények száma. Egyszer már 
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pályáztunk, de akkor nem nyertünk. Saját erőből megvalósítottuk és reméljük, hogy megfelelő 

érv lesz, hogy a kiépítésnek köszönhetően csökkent a bűncselekmények száma a településen. 

Visszatartó erőként a pályázatba beírtuk. Endrével jó a kapcsolat, bármilyen problémával 

fordulhatok felé. Nem csak akkor, amikor szolgálatban van. Egy kicsit többet gyere fel 

hozzám. A polgárőrökkel is jó az együttműködése a körzeti megbízottnak. Köszönöm, hogy 

eljöttetek. A hatvani Rendőrkapitányságnak is köszönöm az együttműködést, hozzátok is 

fordulhatok. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki a Hatvani Rendőrkapitányság 2013. évi 

tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült beszámolót elfogadja, azt kérem, 

hogy kézfelnyújtással szavazzon: 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

40/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről, 

a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készül – a jegyzőkönyv 

mellékletét képező-beszámolóját a rendőrségről szóló mód. 1994. évi XXXIV. 

tv. 8. § (4) bekezdése alapján elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a 

határozatról értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következnek a gyermekvédelmi beszámolók értékelése. Az anyagot megkaptátok. A Hatvani 

Gyámhivatal vezetője jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi 

ülésen. A tájékoztatót megkaptátok. Észrevétel? Jegyző úr esetleg valami hozzáfűzés? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem kaptam külön információt. Kérésre, határidőre átküldték az anyagot. Szerintem igen 

részletes. Saját bőrén – úgy gondolom – mindenki érezte a változásokat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik az óvodai GYIV felelős beszámolója.  

 

/A polgármester köszönti Székely Ernőnét./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 



 115 

Szóbeli kiegészítést kívánsz-e tenni? 

 

Székely Ernőné, óvodai GYIV felelős 

Nem kívánok tenni. Ha kérdés van, szívesen válaszolok, ha tudok.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Nekem lenne egy. Minden kis gyerek eleve játékos. Számíthatnak-e az iskolában ilyen kis 

vasgyúró gyerekre az idén is? 

 

Székely Ernőné, óvodai GYIV felelős 

Most nincs. A beszámolóban leírtam, hogy 18 gyerek megy most iskolába. Tudtommal nincs. 

Átlagos gyermekek vannak. Reméljük nem lesz ilyen probléma a közeljövőben. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Az iskola és az óvoda közötti megbeszélésnek lett pozitív hatása? 

 

Székely Ernőné, óvodai GYIV felelős 

A féléves szülői értekezletre átjöttek az elsős tanító nénik. A héten szervezett az iskola 

szaktoborzót, programokat. A nagycsoportosok a szülőkkel részt vettek ezen a programon. 

Nyitottunk az iskola felé és az iskola is felénk. Reméljük, hogy erősödni fog ez a kapcsolat. 

Rajtavagyunk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? Köszönjük szépen. További jó munkát! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik az iskola GYIV beszámolója. Megkaptuk a beszámolót az ifjúságvédelmi 

munkáról.  

 

/Köszönti Pintérné Koruhely Zsuzsannát./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretném megkérdezni Zsuzsi, hogy szeretnéd-e az írásos beszámolót kiegészíteni még 

valamivel? 

 

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős 

Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Amit gondoltam, azt leírtam, ha kérdésetek van, 

akkor arra szívesen válaszolok. A törvényi változások következtében tavaly lényegesen 

csökkent a hátrányos helyzetűek száma. Ősszel már nem tudtunk pályázni. Kettőre csökkent a 

3H-sok száma. Örömmel tapasztaltuk, hogy most már a Gyámhivatal is úgy tekint rájuk, mint 

hátrányos helyzetűekre és most 15 fő van az iskolában. Az idén már talán pályázni is tudunk 

megint. Így el tudunk menni majd korcsolyázni, úszni, mint ahogy korábban tettük. A nyert 

összegből eszközöket kaptak a gyerekek, volt, amit haza is vihettek. Tárgyalásra nem kellett 

mennem. Két esetben volt védelembevétel. Az elsős gyermekről…. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy tudom, hogy kaptatok is egyet. 

 

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős 

Kaptunk tanulót. Őt édesanyja hozta át. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megkérdezném, amit hallottam. Az igaz, hogy ötödikes volt és negyedikbe kellett tenni? Ez 

így igaz? 

  

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős 

Nem negyedikes és most megy majd ötödikbe. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Képességeit tekintve milyen? 

 

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős 

Megmondom őszintén, én nem tanítom. Nem tudom megmondani. Nem tudok erről 

nyilatkozni. Tanító néni nem jelzett felém.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Magatartása változott? 

 

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős 

Változott. Nincs verekedés. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Aki elkerült? 

 

Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős 

A visszajelzések kétoldalúak. El lehet gondolkodni rajta. Attól tartok, hogy vissza fog kerülni, 

és ez nem vetne jó fényt. 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés Zsuzsához az iskolával kapcsolatosan? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük szépen a beszámolót.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szabó Andreát köszöntöm a családsegítő szolgálat részéről. A 18. oldalon találjátok a 

beszámolót. 

 

El kell mondani, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál változás állt be. A 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Lőrinci Társuláshoz csatlakozik. Szívesen fogadtak a 

Társulásban bennünket. A Petőfibányán szolgálatot teljesítőket meghívtam, hogy 

mutatkozzanak be. Az újság következő számában is bemutatjuk őket. Mind a hárman itt 

vagytok? Gulyásné Szundi Évát szólítom. 

 

Gulyásné Szundi Éva, családgondozó 

Gulyásné Szundi Éva vagyok. Rózsaszentmártonban élek. Ott is dolgozom, Petőfibánya 

mellett. Itt kollégámmal, Nagy Péterrel látjuk el a feladatot. Jászberényben végeztem, 

szociálpedagógusként. Remélem, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni. Lehet hozzánk 

fordulni. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A kolléga Nagy Péter. 

 

Nagy Péter, családgondozó 

Én is Jászberényben végeztem 2009-ben. 4 és fél éve dolgozom Lőrincin, Petőfibánya mellett 

Heréden és Nagykökényesen végzem a tevékenységem. Felvettük a családokkal a kapcsolatot, 

akik a nyilvántartásokban voltak.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A harmadik személy Rákóczi Ferenc. Ő majd legközelebb. 

 

Nagy Péter, családgondozó 

Kiegészítésként annyit, hogy mindennap itt vagyunk. Ügyfélfogadást a bejárati ajtóra is 

kifüggesztettük. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük szépen. Kérném szépen, akkor Andreát. Meséld el, mit tettél! Hogy adtad át a 

dolgokat? 

 

Szabó Andrea, óvónő 

Remélem, hogy jól! Nagyon szerettem addig, amíg nem volt az óvoda. Nagyon nehéz volt az 

óvodával viszont összeegyeztetni. Nem is volt etikus. Ott volt a szülő, aki segítségre szorul. 

Nem volt egészséges. A kérdések előtt szeretném megköszönni az Önkormányzat, a Testület 

segítő munkáját. Abban a kis időben, amit itt eltöltöttem, mindenféle segítséget megkaptam.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szóbeli kiegészítés? 

 

Szabó Andrea, óvónő 

Nincs. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés Andreához? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Te, mint nem törzs petőfibányai lakos felvilágosítottad a kollégákat, hogy nem lesz ez olyan 

egyszerű? Véleményem szerint, amíg meg nem ismerik őket, nem biztos, hogy bizalommal 

fordulnak feléjük, mint most már feléd. Lehet, hogy tölcsérként fogsz működni. Az az 

információ jött, hogy téged szeretnek. Az meg, hogy a héten 3 ember fogja váltani egymást, 

elég érdekes szituáció lesz. Az ügyek lebonyolításában is, hogy hétfőn Rákóczi Ferenc 

felveszi a problémát, pénteken meg lehet, hogy Péter viszi tovább. 

 

Szabó Andrea, óvónő 

Szerintem nem. 

 

Nagy Péter, családgondozó 

Ez más településeken is működik, ha válaszolhatok. Kisebb településeken nem vagyunk ott 

mindennap. Szokott gördülékenyen menni. Az első felvetésre is hagy reagáljak. Amióta 

elkezdtük, jöttek folyamatosan az ügyfelek. Naponta 2-3 fő. Én ezen egy kicsit meg is 

lepődtem. Mondhatjuk, hogy mindennap van ügyfélforgalom. 
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Szabó Andrea, óvónő 

A napi két óra, amit ezzel tudtam foglalkozni, iszonyat kevés. Sokszor nem tudtam menni. 

Egy picit kezdtek elszokni. Inkább otthon kerestek meg. Örülök, hogy ők itt vannak és tudnak 

segíteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha maradt volna, akkor is meg kellett volna osztani. Köszönjük szépen a beszámolót. 

Köszönjük a munkádat!  További sok sikert óvónőként. A következő a 33. oldalon, Jegyző úr 

beszámolója. Átadom a szót.   

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Minden évben kapom a feladatot, hogy jogszabályi változás miatt ez kell, az kell, ezen kell 

változtatni, azt kell kihúzni. A mi szempontunkból látszik, hogy sajnos a lakosság száma 

csökken, bár a születések száma idén növekedést mutat. Nem vagyunk már klasszikus 

Gyámhatóság. Jönnek ettől függetlenül a hátrányos helyzetű gyerekek, illetve szüleik. 

Emberünk nincs rá. Hivatalosan gyámügyi ügyintézőre nincs kapacitásunk. Igyekszünk 

azonban a munkát úgy végezni, hogy az ügyfél ezt ne vegye észre. Ennyivel kívántam 

kiegészíteni a mondandóm.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Annyit még, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi program, ha emlékszünk még rá, tavaly ilyenkor 

került elfogadásra. Itt ülnek a tagok, ezért mondom. Idén júniusban terveztük, hogy újra 

összeülünk. Újra kell gondolni, mert tagok estek ki. Megkérem óvodavezető asszonyt, hogy 

utánpótlásról gondoskodjon. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A beszámolókat egy határozati javaslatban fogadjuk el. A javaslat a 48. oldalon olvasható. A 

vendégek kedvéért felolvasom.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki a Hatvani Járási Gyámhivatal, a Gyermekjóléti 

Szolgálat, a KISZI Petőfi Sándor Általános Iskola GYIV-felelőse és a Mini Manó Egységes 

Óvoda-bölcsőde GYIV-felelőse, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. 

fokú Gyámhatóság 2012. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással szavazzon: 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

41/2014. (V. 21) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról a Hatvani 

Járási Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a KISZI-Petőfi Sándor Általános 

Iskola gyiv-felelőse és a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde gyiv-felelőse, a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. fokú Gyámhatóság 

beszámolóját megtárgyalta, azokat a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 
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igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése szerinti átfogó 

értékelésként elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott értékelést küldje 

meg a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. 

 

 Felelős: jegyző értékelés megküldésére 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Még a szünet előtt szeretném Városi Mariannát szólítani, aki elkészítette az Anya-, Gyermek- 

és Csecsemővédelem beszámolót. A beszámoló a 49. oldalon kezdődik. Marianna van-e 

szóbeli kiegészítésed? 

 

Városi Mariann, védőnő 

Nincs szóbeli kiegészítésem.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A te munkád ezek szerint növekedett. A születések száma növekedett. 

 

Városi Mariann, védőnő 

Igen, a 2012. évhez képest növekedett. Úgy nézz ki, hogy idén is növekedni fog.  Márciusban 

6 születés volt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdezem, hogy ez a huszonvalahány fő, mivel tavaly is volt erről szó, említetted, hogy 

sajnos nem mindig oda születnek, ahova kellene. Most milyen a megoszlás? 

 

Városi Mariann, védőnő 

Értem. Most jobb. Most is van egy-kettő. Óvó néniknek lesz munkája. Feltéve, hogy nem 

ezek a családok költöznek el. Most elég sok család költözött más településre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vélemény, kérdés? Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, a 

munkádat. Amellett, hogy a kisbabákkal foglalkozol, a szűréseket rendszeresen te végzed. 

Sokrétű a munkád. 

 

Városi Mariann, védőnő 

A rákszűréssel is minket találtak meg. Eleinte lehetett önként vállalni, de most már kötelező. 

A méhnyakszűrés most folyamatos. Most jöttek ki az új szűrési listák.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most 26-án lesz szűrés.  

 

Az 55. oldalon van a határozati javaslat. Aki ezt elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 
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42/2014. (V.21) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Védőnő Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem 2013. évi 

feladatellátásáról készült beszámolóját elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a védőnőt értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik az 56. oldalon Detkó Tibor garázs alatti terület megvásárlásának kérelme. A 

Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Átadom a szót Lajosnak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ismerteti a kérelmet.  

 

Annak idején a terület fel lett ajánlva a terület megvételre, erről a Detkó Tibor megfeledkezett. 

Most szeretné pótolni a mulasztást. Most igazítva az árat a mai árakhoz, 900 ft/m² ár a javaslat, 

melyet a bizottság megfelelőnek talált.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hozzászólás? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy nem feledkezett meg. Most vásárolta meg a garázst 

mástól. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen. Nem olyan régen újította fel.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Gondolom, hogy méltányolható ez az ár. Nem olyan nagy összeg.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az 57. oldalon van a javaslat. A terület 20m² nagyságú. Aki az 57. oldalon lévő határozati 

javaslattal egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot elfogadta: 

 

43/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

1./ Petőfibánya Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Detkó Tibor 3023 

Petőfibánya, Liszt Ferenc út 5. III. em. 2. szám alatti lakos kérelmét, és támogatja a 287/33 

helyrajzi számú 20 m² nagyságú területrész megvásárlási kérelmét, és úgy dönt, hogy a kért 

287/33 helyrajzi számú 20 m² nagyságú területrészt a kérelmező részére értékesíti.  
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2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező Petőfibányai 287/33 helyrajzi 

számú  20 m² nagyságú  kérelmező tulajdonában lévő felépítmény alatti területrészt az 

önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

24/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c.) pontja figyelembe vételével a 

forgalomképtelen törzsvagyoni körből kivonja, a ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésének 

napjától kezdődő hatállyal. Felhívja a Képviselő-testület a település Jegyzőjének figyelmét, 

hogy a Pénzügyi csoport útján gondoskodjon a vagyonkataszteri átvezetésről. 

 

3./ A Képviselő-testület az értékesítésre kerülő területrész forgalmi értékét 900Ft/m², azaz 

kilencszáz Forint/m² összegben határozza meg, mely összeget a vásárló egy összegben vagy 

két részletben, de maximum 2014. október 30-ig köteles megfizetni. A részletben történő 

fizetés az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kamatként való felszámolása mellett 

történhet. A részletben történő fizetés esetén a vevő tulajdonjoga csak az utolsó rész 

befizetése után – külön igazolás alapján – kerülhet bejegyzésre a Földhivatali nyilvántartásba.  

 

4./ Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos, valamint a tulajdonjog megszerzésével 

és annak bejegyzésével kapcsolatos költségek a Vevő(ket)t terheli. 

 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község Polgármesterét az adás-vételi 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester a Jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik az 58. oldalon tájékoztatás a 2014. április 16-i soros ülés óta történt fontosabb 

eseményekről. Kérem tudomásul venni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői 

beszámoló. 

Kérdés ezzel kapcsolatban? 

Aki a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadja, az kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a számozás nélküli határozatot 

elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő tájékoztató anyag a legutóbbi rendes ülés óta kiadott legfontosabb jogszabályi 

változásokról szól.  

Kérdés? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Pályázunk szúnyogirtásra? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem. Én nem tapasztaltam nagy jelenlétet. Víz melletti településekre jellemző. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nincs több kérdés, kérem tudomásul venni a tájékoztatót. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Utólagosan lett kiküldve a közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést. Péter bő lére 

eresztett előterjesztést készített. Minden nulla benne. Ezt el kell készíteni. Megkaptátok, nem 

olvasnám fel. Van e kérdés ezzel kapcsolatban. 

 

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot elfogadta: 

 

44/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2014. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a Jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ma délelőtt érkezett még egy kérelem. Farkasné Kónya Brigitta, a DTC Panthers Cheerleader 

Csoport nevében nyújtott be egy kérelmet. Ezt már nem tudtuk kiküldeni.  

 

/Felolvassa a levelet./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Pénzt kérnek. Az edzőtáborozást nem tudjuk támogatni. 

Minden csoport kérhetne pénzt. A nemzetközi versenyt 20.000 Ft-tal tudjuk támogatni. Ennél 

többet nem javasolnánk. Nagyon szép dolog nemzetközi versenyen részt venni és 

Magyarországot képviselni.  Az a kompromisszumos megoldás született, hogy 20.000 Ft-tal 

tudnánk ezt támogatni. Kimondottan a nemzetközi szereplést. Minden más csapat ugyanúgy 

táborozik. Mindenki saját pénztárcájából viseli. Ez mégis nemzetközi szereplés, és ezt 

támogassuk. Nem tudom mi a véleményetek? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mind a 4 Petőfibányai? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Négyen. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Gyakorlatilag 5-5000 Ft-tal támogatnátok a szereplést. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
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Gyakorlatilag ennyi. Mérlegelni kellett, mert Petőfibányán működik egy Lövészklub, ahol 30-

40 gyermek sportol egész évben és az éves támogatásuk 50.000 Ft. Igyekeztünk mérlegelni. 

Még így is szép. Jó, ez első eset. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Erről eszembe jutott, hogy Johanna szólt, de nem adott be kérelmet. Nem tudom, hogy 

tudjátok-e, hogy Ludányi Norbi megy a csocsó világbajnokságra.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Egyébként csocsó Európabajnok. A hatvani Önkormányzat is támogatja őket. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A másik hatvani? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mind a négy el is fog menni? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Ez egy formáció. Ha egy nem megy, akkor egyik sem megy.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vélemény? Nincs több hozzászólás? 

 

Ambrus Zoltám, képviselő 

Nekem lenne. A Vöröskereszt jutott az eszembe. A letett dolgok, akár a Vöröskereszt, akár a 

Lövészklub viszonylatában, függetlenül attól, hogy kik vannak benne. Amit letettek az 

asztalra, kevés ahhoz, hogy majdnem a felét megkapja annak, mint a Lövészklub. Milyen 

szájíze lesz ennek a Lövészklub felé, aki 30 gyerekkel foglalkozik, ez meg néggyel. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Erről már beszéltünk költségvetéskor is, hogy a Lövészklub támogatását emelni kell. Ezen mi 

már nem tudunk emelni. Majd a következő testület. Annak ellenére azt mondom, hogy ez 

mégis nemzetközi szereplés, petőfibányai gyerekek, akik először jutnak ki nemzetközi 

porondra, támogassuk őket nyilván. Itt nincs jó megoldás. Most ez a 20000 Ft nem egy 

horribilis összeg. Adjuk meg a lehetőséget. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Egyszeri. Holnap meg holnapután ugyanúgy jön mindenki. Maradjon meg az, amit mondtál 

az előbb. Ha ide megyek, meg amoda, meg Hatvanba, akkor ezek a dolgok nem lesznek meg. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Azért mondtam, hogy az edzőtábor eleve felejtős. Minden csoport megy edzőtáborozni. Ez 

kimondottan a nemzetközi szereplésnek szól. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? 

 

Kérem, hogy aki azzal egyetért, hogy a négy kislány nemzetközi szerepléséhez 20000 Ft-tal 

hozzájáruljunk, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot 

hozta: 

 

45/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmét. 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelemben 

foglaltakat mérlegelve úgy döntött, hogy 20.000 Ft összeggel támogatja a DTC 

Panthers Cheerleader Csoportot a 2014. évi lengyelországi nemzetközi 

versenyhez való indulásban. 

 

A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2014. évben nem várt bevétel terhére 

biztosítja.  

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem nincs más. Egyéb. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A nyári gyermekétkeztetésben a hátrányos helyzetű gyerekek azok, akik részt vesznek Jegyző 

úr? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A településen élő, hátrányos helyzetű gyerekek azok, akik rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülnek, azok vehetnek részt a nyári gyermekétkeztetésben. A 25 vagy 

30%-ot kapjuk meg önerő nélkül.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hány főre? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

30 fő.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha esetleg kérdezik, akkor június 30-tól július 6-ig nem lesz nyári gyermekétkeztetés, mert a 

konyhát festik. Nem lesz egyáltalán ebben az időben. Még valami? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Kérdésem: közmunkások? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

12 főt kaptunk. 15 főt igényeltünk, de csak 12-őt kaptunk. Ha lesz még keret, akkor szólnak. 4 

hónapra kaptuk. Most léptek munkába. Egyelőre ennyi sajnos. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nyári diákmunka? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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Arról még nem tudunk. Belügyminisztériumi program alapján volt tavaly. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hány fő volt? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

8 fő. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tegnap voltam bent a Munkaügyi központban és akkor mondták Kornélék, hogy megint lesz, 

de még nem jött ki semmi.  

 

Mizser László, képviselő 

Kérdeznék a műfüves pályával kapcsolatban. Ha már a park nem készül el, akkor nem lehetne 

pályázni uniós pályázatra? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha ki lesz írva. Mikor lesz testületi ülés? 

 

Mizser László, képviselő 

Lajossal, ha beszélhetek a nevedben is, kimentünk megnézni a mosó melletti területet. Az egy 

egész nagy területet. Igaz van ott egy földterület a Gábor Pistinek. Esetleg az Önkormányzat 

azt megvehetné. A műfüves pályához lehetne ott parkolót is csinálni. A fiataloknak tényleg 

nincs hova menni. A polgárőröket is sajnálom, mert nekik kell zavargászni őket. Nem 

lehetnek a színpadnál, nem lehetnek a fény előtt. Nincs egy hely számukra. A másik, hogy a 

pályát ki lehetne adni. Ez 4.000Ft/óra. Bevétel lehetne az önkormányzatnak.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt még el szeretném mondani, hogy Sybille önkéntes munkában van a játszótéren.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Diákmunkában nem lehetne meghirdetni? Már az érettségi feltétele. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van szerződés. Már ők hordják az újságot is. Műsoroknál foglalkoztatjuk. A könyvtárban is 

van munka.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Polgárőrség is jelezte, hogy tud munkát adni. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Nálunk is van kettő. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A minisztériumtól kaptál engedélyt? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Az iskola keresett meg bennünket. Az iskola rendezte.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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Te csak akkor igazolhatsz, ha a Minisztériumtól meg van az engedély. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Az iskola rendezte, hogy meg legyen az engedély, hogy hozzánk jöhessenek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó lenne, ha tudnánk róla! 

 

Azt még elmondom, hogy megkeresett a Lőrinci Önkormányzat. Június 1-jén lesz a Futapest 

elnevezésű futóverseny. Terepfutás lesz. A selypi sportpályán lesz a start.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Június 2-án a Művelődési háznál a Baptisták szervezésében GASPER koncert lesz. Ingyenes a 

részvétel. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mától meg van fűtés a nagyteremben. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A Baptistáknak nem kell fizetni a terembérletért? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az egész házért fizetnek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Támogatásként felajánlották. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekem furcsa, amikor karácsonyi műsort szerveztek több évvel ezelőtt, elkérték a bérleti 

díjat, mikor ingyen szervezték a műsort a petőfibányai lakosoknak.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ezt ők ajánlották fel. Egyébként pedig saját meghívott baptista vendégek jönnek, nem sokan 

férnek be az ingyenes lehetőséggel élve. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyéb? 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját, és 

az ülést bezárja. 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


