
 127 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 18-án megtartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

46/2014.(VI.18.) Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2013/2014-as tanévének 

nevelési tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

47/2014.(VI.18.) Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítvány 2013/2014. évi 

beszámolójának elfogadása 

48/2014.(VI.18.) Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2013. évéről szóló 

tájékoztató elfogadása 

49/2014.(VI.18.) Közlekedési táblák cseréjére vonatkozó javaslat elfogadása 

50/2014.(VI.18.) Térfigyelő kamera rendszer bővítésére vonatkozó javaslat 

elfogadása 

 

Petőfibánya, 2014. június 18. 

 

 

 

 

 

 

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. június 18-án 

megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző  

 

Javasolt napirendek: 

 

 

           1. Oktatási, nevelési intézmények beszámolója 

  „Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

  Előadó:  Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Vezetője 

     Alapítvány Elnöke   

 

 2. Indítványok, bejelentések, egyebek 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megnyitja a nyílt ülést. Köszönti a jelenlévőket az iskola részéről, illetve az óvoda részéről. A 

testület 7 tagja jelen van, szavazatképesek vagyunk. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal 

egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7  tagja 7  igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  

NAPIREND 

BESZÁMOLÓK ELFOGADÁS, RENDELETTERVEZETEK, EGYEBEK 

 

A hét eleji tragikus hír kapcsán (tragikus hirtelenséggel elhunyt Ficsor Miklósné, Judit a 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány titkára) a Képviselő-testület 1 perc 

néma felállással emlékezik. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Meghívót mindenki megkapta. Első napirendi pontunk az oktatási intézmények beszámolója. 

Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2013/2014-as tanévének nevelési tevékenységéről 

szóló beszámolóját a 2. oldalon találjátok. Köszönjük szépen, Ildikó. Tartalmas volt és 

rövidebb, mint tavaly. Gondolatébresztőnek annyit mondanék, hogy sajnos a gyermeklétszám 

csökken. 8 gyerek távozott az óvodából. Durván 2 millió Ft-os normatíva csökkenést jelent. A 

pedagóguslétszámot viszont tartani kell. Én a dolgot pénzügyi szemmel nézem elsősorban. A 

megkapott normatíva nem fedezi a bérköltséget. A gyereklétszámról sajnos le kellett 

mondani, így normatívát fognak visszavonni, illetve már nem kapjuk meg. Ez, sajnos megy az 

iskola felé is, kevesebb gyerek megy be az első osztályba. Kérném a hozzászólásokat. Ildikó 

kívánsz-e szóbeli hozzászólást tenni? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Amit tettünk, azt leírtam. Ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Olvastam, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek száma drasztikusan csökkent. Törvény 

változott? Gondoltam. Nem lett kevesebb a szegény gyerek, csak átírták a törvényeket. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

A törvény változott. Azok a gyerekek ugyanúgy ide járnak, csak másképpen kell 

meghatározni a hátrányos helyzetet. Újak nem léptek be a rendszerbe. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Statisztikailag javult a helyzet. Korábban minden rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek automatikusan hátrányos helyzetűnek számított. Most 

viszont már kifejezetten kérnie kell a szülőnek, hogy állapítsuk meg a hátrányos helyzetet. 

Mivel pénz nem jár vele, ezért külön nem jönnek be ezért a szülők, csak akkor, ha valamilyen 

előny jár vele. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A gyerekek iskolaérettségi vizsgálatában is. Most csak 4 vizsgálatot kértetek.  

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Ez is törvényi változás. Eddig a szülő kérésére az iskolaigazgató döntött, hogy maradhat még 

egy évig óvodában a gyerek. Az új nevelési törvény szerint az óvodavezető az, aki dönt. 

Természetesen konzultálva az óvónővel. Ha nagy probléma van, csak akkor küldjük 

Hatvanba. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Olvastam az ovisakkot, hogy az ovisakk sikeres. Kérdezem és a foci? Volt egy időben az 

ovifoci. Ez van még? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Járnak a gyerekeink focizni, de nem oviszinten. Óvodán túli program. Johanna viszi a 

gyerekeket. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? Nincs. Mindent leírtál ezek szerint és tudomásul vettük. 
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Kérem, hogy aki a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2013/2014-as tanévének nevelési 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

46/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 2013/2014-es 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Mini Manó Egységes 

Óvoda-bölcsőde vezetőjét értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 13. oldalon a KISZI tájékoztatója, illetve a 20. oldalon az iskolai alapítvány 

tájékoztatója.  

 

Kérdezném az igazgatónőt, hogy van-e kiegészíteni valója szóban. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A beszámolóhoz nincs, de majd utána szeretnék kérdezni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, rendben. Alapítványtól nincsenek itt? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Táboroznak, én is most érkeztem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérném a Testületet, hogy a kérdéseiteket tegyétek fel. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Intézményfenntartó-váltás lesz szeptembertől. Milyen nehézséget fog ez okozni várhatóan?  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Nagyobb a felelősség. A bértömeg finanszírozás az, ami okozhat nehézséget. Bízom benne, 

hogy nem. A tantestületben sok a nyugdíjhoz közeli kolléga. Ha bértömeget kapunk, akkor 

egy átlagot kapunk, ami nem biztos, hogy fedezi a nyugdíjhoz közel álló kollégák bérét. Még 

nem látom át. Nem kaptam költségvetést. Annyi könnyebbség lesz, hogy újra lesz 

igazgatóhelyettesi státusz.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy a kompetencia mérés alapján iskolánk tanulói átlag 

felett teljesítettek, ami az előzőekben nem volt jellemző. Örömteli mindenképpen.  
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A beszámoló végén kérted, hogy az iskola életében aktívabban vegyünk részt. Én a magam 

nevében ezt szeretném, én is szeretném szorosabbra fonni a kapcsolatot. Viszont ezt 

szeretném kérni az iskola dolgozóitól is. A település életében kicsit aktívabban vegyetek részt, 

illetve az óvoda dolgozói is, bár ott kevesen vannak, akik nem járnak települési 

rendezvényekre; példamutató jelleggel. Ezt megköszönnénk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

További kérdés? 

 

Az alapítványi tájékoztató a 20. oldalon kezdődik. Nincs semmi kérdés? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs, akkor megköszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket. Köszönjük a 

tájékoztatást, hiszen már nem tudunk úgy betekinteni az iskola életébe, mint amikor mi 

voltunk a fenntartók. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki a KISZI-Petőfi Sándor Általános Iskola 

2013/2014. évi nevelési tevékenységéről készült tájékoztatóját elfogadja, az kézfelnyújtással 

szavazzon: 

 

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

határozatot hozta: 

 

47/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a KISZI-Petőfi Sándor Általános Iskola 2013/2014-es 

tanévének nevelési tevékenységéről és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány 2013. évről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

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

Általános Iskola igazgatóját és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 

titkárát értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ehhez a témához van kérdésed? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Három témában kérem a testület figyelmét. Első kérés, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb 

gondot okoz a parkolás. Reggelente az Önkormányzat autója is ott áll. Segítséget kaphatnánk-

e parkoló kialakítására. Kellemetlen a magam és a kollegáim számra is. A másik a vizesblokk 

és a szennyvíz problémája már évek óta. Tájékozatom a testületet, hogy talán pénteken hozzá 

tudnak kezdeni a szakemberek a feltáráshoz. Megkezdődik a felújítás. Polgármester asszony 

úgy tájékoztatott, hogy a villamoshálózat felújítása is elkezdődik. A harmadik kérés, gond, 

ebben kérnék segítséget, az udvar betonjának a felújítása kapcsán. A beton az iskolával 

egyidős. Súlyos balesetet okoz a gyerekeknél. A kis kavicsokat a baleseti sebészeten kell 
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eltávolítatni. Kérnék a megoldásban segítséget. A rendezvényekkel kapcsolatban én úgy 

gondolom, hogy eddig is, és ezután is részt veszünk a rendezvényeken. Nem tehetem 

kötelezővé a kollégák számára. Amikor tudunk, itt vagyunk. Nem volt az elmúlt években 

olyan rendezvény Petőfibányán, hogy az iskolát ne képviselte volna valaki. Ezt szeretném, ha 

a jövőben is így lenne. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ebben a költségvetési évben villamoshálózat felújítását terveztük be. Az iskolakörnyéki 

parkoló kialakítása már többször felmerült. Nehéz és nem két fillér. Pályázat útján tudom a 

megvalósulást elképzelni. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Esetleg a Fénnyel párhuzamosan? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Már azon is gondolkodtam. Beszéltem Péterrel. Statikussal meg kell nézetni, mert ott folyik 

alatta a patak.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Az Iskola úton, a másik oldalon, ahol a füves rész van?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ott elvileg árok van.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Három autónál több már nem fér el. Az udvarra már nem engedünk be autót, hogy a betont ne 

tegyék még jobban tönkre.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A cukrászdához hasonlóan lehetne parkolót kialakítani, az iskola sarkánál. Nem tudom, hogy 

kell-e közútkezelői hozzájárulás. Meg kell kérdezni.   

 

Papp Tamás, képviselő 

Esetleg az iskola mellett nagy átmérőjű csöveket letenni és az óvodáig lehetne parkolót 

kialakítani. Csatornafedéssel. Meg lehetne a problémát oldani, hiszen az a mi utunk.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Már évek óta téma, hogy be kellene fedni az árkot.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Talán ez lenne a legolcsóbb is. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az iskolaudvarral kapcsolatosan ötlet? Már volt kérelem, hogy aszfaltozzuk le. Az 

ugyanolyan balesetveszélyes.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Valamilyen megoldást akkor is kell találni. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Lemaratni a tetejét. A legteteje fagyott föl. Ha lemar 10 cm-t, akkor tökéletesen egyenes lesz.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester  

Miért, az olyan vastag beton? 

 

Mizser László, képviselő 

Az 40 cm.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Még annyit, hogy az iskola előtt nagyon balesetveszélyes a járda, a kapu mellett. Egy 

tenyérnyi hiányzik. Arra járnak az idősek az ebédért. Ha valaki belelép, az nagyon veszélyes. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Szó volt az átalakulásról. A 22. oldalon olvashattátok. Megváltozik a nevetek is. Hatvan lesz 

kiiktatva? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Tankerületileg Hatvanhoz, irányítás szempontjából Budapesthez tartozunk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Mondtad, hogy nem a várt reményeket hozta ez a változás. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Úgy gondoltam, hogy több támogatás fog érkezni a rászoruló gyermekek részére. Vannak 

olyan területek, ahol jobban rá vannak szorulva a segítségre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A Mikuláscsomagot eddig és ezután is adni fogja az Önkormányzat, mert úgy tudom, azt sem 

adtak a Baptisták a gyermekeknek. 

 

Szőllőskey Szilvia 

A kollégák kérését, kérdését tolmácsolom. Kérdeztek tőlem, és én nem tudtam válaszolni. 

Szeretném az Önök segítségét kérni. A pályázaton nyert és jelenleg már folyamatban lévő 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó felügyelettel kapcsolatban tettek fel nekem kérdést. A 

kollégák kérdése az lenne, hogy a felügyelettel kapcsolatosan van-e valamilyen kiírás. Én 

magam ezt nem találtam a pályázati kiírásban. Ehhez kérem a segítséget. Kinek kell ellátni, 

minek ellenében, van-e kitétele? Milyen választ tolmácsoljak a kollégáknak? Nem volt 

egyeztetés a felügyelettel kapcsolatban. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A pályázat arra tér ki, hogy biztosítani kell a felügyeletet és programokat. A pályázatban 

leírtuk, hogy milyen eszközökkel lehet játszani és azt, hogy a település pedagógusai 

biztosítják a felügyeletet. A gyermekjóléti szolgálat igazolja le. Az aláírások naponta 

megvannak. Ezzel biztosítva van a jogszabályi kötelezettség. A programokat nem ellenőrzik. 

Szerencsésebb, ha pedagógusok látják el. Köszönjük szépen, hogy az iskola is vállalta a 

felügyeletet, amely számukra nem kötelező, de a többieknek sem. Vannak üres napok, de 
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majd megoldjuk másképpen. Az egyeztetést nem értem, előtte való hónapban kiküldtem a 

felkérést, melyben leírtam, hogy önkéntes alapon, aki ráér, azt megköszönjük, nyilván a 

gyermekek szempontjából hasznosabb, ha az őket tanító pedagógusok felügyelnek rájuk. 

 

 

Szőllőskey Szilvia 

Konkrétumot nem találtam, ezért nem tudtam válaszolni. Köszönöm szépen. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Még annyit, hogy a kézműves foglalkozásokhoz az alapítvány biztosítja az eszközöket, 

anyagokat, labdát, tollaslabdát. Minden segítséget felajánlottunk. 

 

Szőllőskey Szilvia 

Hasonlóan az elmúlt évekhez.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A jegyző úrhoz lenne kérdésem. A pályázat benyújtása előtt nem egyeztettek az iskolával?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

De igen. Átküldtem az anyagot. 

 

Szőllőskey Szilvia 

Egy listát kaptunk, hogy ki mikor tudja vállalni.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Odaírtam, hogy szívesen látjuk az iskola tanárait. Ez önkéntes, mivel nem az Önkormányzat a 

fenntartó. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Úgy gondolom, hogy mielőtt beadunk egy pályázatot, egyeztetünk azzal, aki vállalja. Nem 

adhatjuk nekik utasításba, nem a mi intézményünk. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem utasítottam. Kértem, ha van lehetőségük, kedvük, idejük, akkor jelentkezhetnek. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ha nem jönnek, akkor nem felelünk meg a pályázati feltételeknek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Megfelelünk akkor is, mert vannak óvodapedagógusok is.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Vannak önkéntes diákok is, akik felajánlották a segítséget. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Érti Jegyző úr, mi az én problémám. Nem történt egyeztetés!  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Egyeztettem, átküldtem a listát, megkértem a segítségüket, a nyári gyermekétkeztetés nem 

első alkalommal van nálunk, minden évben csináljuk, milyen egyeztetés kell még ennél több? 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Mi van, ha azt mondják, hogy nem?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

E-mailben átküldtem, megkértem, ha van lehetőségük meg kedvük, akkor örömmel fogadjuk.  

Ez a lista májusban ment át. A pályázatot a múlt héten nyertük meg, az indulás előtt egy 

héttel! Mit kellett volna még ezen felül egyeztetni? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem tudom, hogy akkor Szilvia miért kérdezett rá.  

 

Szőllőskey Szilvia 

A lista átjött, hogy mikor vállalunk felügyeletet.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Én már májusban felmértem, hogy van rá lehetőség vagy sem. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem értelek akkor benneteket Szilvia, ha volt egyeztetés. Valaki nem mond igazat, vagy ti, 

vagy a Jegyző úr. Jegyző úr azt mondja volt, ti azt, hogy nem. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

E-mailben kaptuk a naptári napokat, hogy ki melyik napot tudja vállalni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Erre válaszoltak.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Először kapta az iskola, és csak azután küldtem az óvodába. Ha nem vállaltak volna, akkor 

nyilván az óvodapedagógusokra több nap jutott volna. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Májusban, akkor viszont volt egyeztetés! 

 

Szőllőskey Szilvia 

Számomra az egyeztetés az, hogy leülünk, és megbeszéljük, hogy miről van szó. Ezt kellene 

tenni. Vállaljátok vagy sem. 

 

Dr. Gyirán Viktor jegyző 

Folyamatosan megy 5-6 éve.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az én meglátásom az, hogy arról van szó, mondjuk ki kerek-perec, hogy nektek kötelező-e ezt 

a feladatot ellátni vagy sem. Ez a kérdés? 

 

Szőllőskey Szilvia 

Nem egészen. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Egyeztetés hiánya. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mi a kérdés? 

 

Szőllőskey Szilvia 

A kollégák azt érzik, hogy ha átjött a lista, akkor illik elvállalni. Nálunk mindenki vállalta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Átküldte a Jegyző úr azt, hogy mettől meddig lesz a nyári gyermekétkeztetés, amennyiben 

vállaljátok, akkor ki melyik nap vállalja. Ha 0 napot vállaltatok volna, akkor sem köteleztünk 

volna benneteket. Megoldottuk volna másképpen. Évek óta így megy. Most miért kellett 

volna egyeztetni? Visszaküldtétek volna, hogy köszönjük szépen nincs rá lehetőségünk. 

Megoldottuk volna másképpen. Az óvodapedagógusok 2-3 napot vállalnak fejenként a saját 

szabadságuk terhére.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Korosztály szerint nem is az ő gyerekeik.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Első alkalommal is így indult, hogy önkéntes alapon. Amennyiben vállalják, akkor 

megköszönjük, amennyiben nem, tudomásul vesszük. Mit kell ezen egyeztetni? Nektek még 

ráadásul munkaidőben is van. Az óvodapedagógusok a szabadságukból áldoznak. Iskolás 

gyerekekről van szó.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Szerintem csak a pályázatra kérdezett rá Szilvi. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Évek óta ez megy. Semmi nem változott a tavalyihoz és a tavalyelőttihez képest. Most annyi, 

hogy nem kaptunk plusz támogatást. Még valami? 

 

Amennyiben nincs, akkor következik a Bródy Sándor Megyei Könyvtár beszámolója. 

Mozgókönyvtárként működik. Éves szinten 1 millió Ft-ot kaptunk, akkor még. Tavaly 

csökkentett volt, az idén már nem kaptunk támogatást. Negyedévente kapunk könyvet, 

rendezvényeket szerveznek, folyóiratot kapunk. Nem jártunk rosszul ezzel. Önerőből nem 

tudnánk ezt biztosítani. Most kapott a könyvtár laptopot, fényképezőgépet, programot, 

digitalizálni kell a könyvtárat. Van kérdés ezzel kapcsolatban?  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki a 30. oldalon lévő határozati javaslatot 

elfogadja az kézfelnyújtással szavazzon: 

 

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

határozatot hozta: 

 

48/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2013. évéről 

szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 
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Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről. Rövid, mert a két ülés közötti idő 

rövid volt. 

 

Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? 

 

/A testület a két ülés közötti eseményekről való tájékoztatást tudomásul vette./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

 

Papp Tamás, képviselő 

A DTC Panthers Cheerleader Csoport támogatásával kapcsolatban tolmácsolom, és 

felolvasnám a köszönetnyilvánítást. A csapat a 4. helyezést érte el.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük szépen. Gratulálunk a csapatnak. Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót számozás nélkül elfogadja az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

/A testület a számozás nélküli határozatot 7 igen szavazattal elfogadta./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a tájékoztató a jogszabály-módosításokról.  

Kérdés? 

 

/A testület a jogszabályváltozásokról való tájékoztatást tudomásul vette./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek előtt 3 perc szünet.  

 

/Polgármester szünetet rendel el./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következnek az egyebek. A költségvetésbe elfogadtuk a közúti közlekedési táblák cseréjére 

vonatkozó határozatot. Összességében 75.000 Ft-ot terveztünk. Végigjártuk Jegyző úrral a 

települést, illetve Ambrus képviselő úr javaslatára kettő 40 km/órás táblát a Temető útra 

kitenni. Most 7 db táblát rendeltünk meg, 2 db Megállni tilos, 2 db 40 km/órás 

sebességkorlátozó és 1 db Behajtani tilos táblát és 1 db Kötelező haladási irány, 1 db 

Elsőbbségadás táblát. Viszont 8 db elsőbbségadás kötelező tábla van, ami teljesen fehér, 

cserélni kellene. Még 48.000 Ft szükséges, és minden tábla jó állapotban lesz. Ezt kellene 

jóváhagyni.  
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Ambrus Zoltán, képviselő 

A 8 db elsőbbségadás kötelező táblára kellene 48.000 Ft? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, teljesen fehérek. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Piros festékkel nem lehet megfesteni? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az szabálytalan. Ha baleset történik, akkor rögtön azt nézik, hogy a járművezető jogosan 

hivatkozhat arra, hogy nem fényvisszaverő a közlekedési tábla. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

És ha most történik, akkor ugyanaz? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ugyanaz, ezért kell kicserélni. Ez fényvisszaverő. Éjszaka, ha bárki elmegy mellette, akkor 

nem veszi észre. Abban a pillanatban az Önkormányzatot marasztalják el.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyébként én is ugyanezt mondtam első alkalommal. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ha már itt tartunk a tábláknál. A Liszt 2-nél örökös probléma, hogy örökké megállnak, 

mindkét oldalon. A Tékába gyalog nem lehet átmenni. Mi lenne a megoldás? 

 

Papp Tamás, képviselő 

A rendőr. A KRESZ előírja a parkolás szabályait az egyirányú utcában. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Mindenki a másik oldalra szokott állni, mert nagyobb a hely. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Egyszerű.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Mi az egyszerű? Azokat bünteted, akik a Liszt 2-ben laknak és a hagyomány szerint 

megállnak, vagy azokat, akik nem tudnak kettőt lépni Petőfibányán? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Megszokásból csinálni valamit sokkal rosszabb. Rá kell szoktatni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kati, mondjál javaslatot! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Arra az oldalra Megállni tilos táblát ki lehet-e rakni? 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyirányú utcában a KRESZ szabályozza a parkolást. Minden 10 méteren nem lehet 

jelzőtáblát kitenni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Azok parkolnak szabályosan, akik a Tékánál parkolnak. Azokat ne büntessük meg. A 

Megállni tilos tábla, amit ki akarunk tenni, az hová lesz pontosan kitéve?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Akácfa utca. A Liszt 1-ből nem tudnak kihajtani.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Egészen a Petőfi Sándor utcáig megtiltjuk a megállást? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Kiegészítő tábla lesz? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem. Ott nem szokott senki megállni, mert ott a járda. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Viszont, így a Petőfi Sándor utcáig. Ezt tudni kell. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Akkor odáig. Nem is tud megállni egyébként sem. A Rendőrséget kérdeztem meg. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Rendben. A Képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy hova helyezzük ki, nem arról, hogy 

veszünk táblát. Arról határozat még nem volt, hogy ez történt meg, csak, hogy legyen.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De volt a Fenyőfa útinál.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ott sem volt, szeretném látni azt a határozatot, amiben le van írva. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Elfogadtuk azt, amit a rendőr mondott. Határozat volt, hogy a rendőr javasolta. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Szeretném látni. Arról sincs, hogy a Behajtani tilos táblát levettük.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A 40 km/órás tábláról is kell.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Így van mindenről, ha táblát teszünk ki. 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Itt a lehetőség, ezért is hoztuk be a témát a Testület elé, hogy akkor döntsön a testület. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, döntsünk.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Rendben, azzal a kiegészítéssel, hogy a testület a táblák kihelyezését támogatja. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot elfogadta: 

 

49/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település 

belterületén lévő közlekedési táblák cseréjére, pótlására vonatkozó előterjesztést, és az 

eredeti előirányzatban tervezett bruttó 75.000 Ft összeget megemeli még bruttó 48.000 

forinttal. 

 

A Képviselő-testület az összeget a 2014. évi költségvetésben a közlekedési táblák 

cseréjére, pótlására vonatkozó összeget a tartalék terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy az Akácfa utcán 2 db megállani tilos táblát, 

továbbá a Temető utcára 2 db 40 Km/órás sebességkorlátozó táblát helyeztet ki. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 

átcsoportosításról, továbbá a táblák megrendeléséről és cseréjéről, kihelyezéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  15 nap 

Felelős:  Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozó javaslat megtárgyalása. Sajnos 

nem nyertünk a pályázaton. A VIII. kerület és Borsod megye vitte a prímet. Ettől függetlenül 

a 2 kamerabővítést a költségvetésben már jóváhagytunk. Egyet a temetőhöz, egyet a játszótér 

Rózsai úti csücskébe. A költségvetés készítésénél még nem volt árajánlat a kezünkben, de 

650.000 Ft-ot fogadtunk el. Az ajánlat szerint a bővítés bruttó 812.800 Ft-ba kerül. 

Hozzáfűzni való? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A kamera 420 e Ft? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ez nemcsak a kamera, ez felszereléssel együtt, a szünetmentessel, vezeték nélküli 

jeltovábbítással. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Csináljuk, ne csináljuk? Elfogadjuk a 2 kamerára vonatkozó határozati javaslatot? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szavaztasd meg. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot 

elfogadta: 

 

50/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a térfelügyeleti 

rendszer bővítésére vonatkozóan az Elektro-Szaurusz Bt. (2241 Sülysáp, Kiskókai u. 15.) 

árajánlatát és úgy döntött, hogy az árajánlatban foglalt bruttó 812.800 Ft összegben 

megrendeli a 2 db kamerát és annak telepítését. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  15 nap (vállalkozási szerződés aláírására) 

Felelős:  Polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még valakinek valami? 

 

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

zárt ülést rendel el. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


