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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 29-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

74/2019.(VII.29.) Kormányzati funkció felvétel 

75/2019.(VII.29.) Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzése, 

továbbfoglalkoztatása 

76/2019.(VII.29.) Petőfibányáért Egyesület közterület használata 

77/2019.(VII.29.) Polgárőrség víz- és áramköltségeinek támogatása 

78/2019.(VII.29.) Juhász László saját halottá nyilvánítása 

79/2019.(VII.29.) Jutalom megállapítása a polgármester részére 

 

Petőfibánya, 2019. július 29. 

 

 

 

 

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 2019. július 29-én 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 

Javasolt napirendek: 

 

1) Egyebek 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

fő, tehát a testület határozatképes. Székelyné Szécsy Judit és Nagy Katalin jelezte, hogy nem 

tud jönni. Tomecz László képviselő úrról szokás szerint nem tudunk semmit. Megállapítom, 

hogy szavazatképesek vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

I.NAPIREND 

Egyebek 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Magyar Falu program keretein belül elnyert pályázatok elszámolásához szükséges 

felvennünk a 062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk elnevezésű kormányzati 

funkciót. Van kérdés, vélemény? Kérem, hogy aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, nyújtsa 

fel a kezét.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

74/2019.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

törvény 8-11. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján megvitatta a Petőfibánya Községi 

Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos módosításával kapcsolatban 

ismertetett előterjesztést. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfibánya Községi Önkormányzat 

törzskönyvi kivonatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A kormányzati funkciók az alábbiakkal egészülnek ki: 

062020  Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati funkciók változását, átvezetését 

kezdeményezze törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban 

előírtaknak megfelelően a Magyar Államkincstár részére. 

 

Felelős:    változás bejelentésre jegyző 

Határidő:    8 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Magyar Falu program keretein belül 1 fő 1 évi foglalkoztatására nyertünk pénzt. Lehetőség 

van arra, hogy ha még plusz egy évig biztosítjuk a foglalkoztatást, akkor a munkavállaló 

elvégezhet egy 900 órás OKJ-s tanfolyamot, ez a közművelődési és közönségkapcsolati 

szakember, közművelődési szakirány. Ez augusztusban kezdődik, Egerbe kell járni, április-

május környékén lesz a vizsga. Mónika azt mondta, hogy ezt elvállalja, de az útiköltséget nem 

tudja finanszírozni. 

 

Tomecz László képviselő megérkezik. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tehát jövő májustól még plusz 9 hónap foglalkoztatást jelent. A könyvtárba előbb-utóbb kell 

egy ember és azt ilyen végzettséggel lehet csinálni. Székelyné Szécsy Juditnak megvan a 

végzettsége, de ő hamarosan nyugdíjas lesz. Szerintem Kokavecz Mónika alkalmas lenne. 

Mivel ez kihat a következő Képviselő-testületre is, ezt meg kell beszélnünk. A tovább 

foglalkoztatás vége 2021 április vége. Ha a testület hozzájárul, a következő nyilatkozatot kell 

tennem. 

Felolvassa. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mónika eddig jól csinálta a rá bízott feladatokat, ért hozzá. Már háromszor volt kulturális 

közfoglalkoztatott. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A szabadidejéből is bejár, most is a plakátoknál ő segített. Az önkormányzathoz vennénk fel, 

az útiköltséget így tudjuk rendezni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt javaslom, hogy kössünk tanulószerződést vele.  

 

Tomecz László, képviselő 

Az lenne a kérdésem, hogy mi van akkor, ha a következő Képviselő-testület ezt nem fogadja 

el? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezért kell most döntenünk. Ha másképp látja a következő testület, akkor majd visszafizeti a 

pályázati pénzt és megszűnik Mónika szerződése. Van még valakinek kérdése, véleménye? 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Kokavecz 

Mónikát 2021. április végéig foglalkoztassa tovább.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

75/2019.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a Nemzeti Művelődési Intézet által Egerben 

szervezett OKJ-s Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzéséről. A képzés 

középfokú közművelődési szakképzettséget biztosít, amely a közösségi színterek esetén 

minimum elvárt végzettség az 1997. évi CXL. törvény „a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és közművelődésről”-ben  foglaltak alapján. Az 5000 fő alatti település 

esetén, amennyiben az Önkormányzat dolgozója jelentkezik a képzésre, és az Önkormányzat 

szándéknyilatkozatban vállalja az önkormányzati dolgozó képzés befejezését követő 1 éves 

tovább foglalkoztatást, abban az esetben a továbbképzés támogatott formában, azaz ingyenesen 

végezhető el. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy vállalja az önkormányzati dolgozó képzés befejezését 

követő 1 éves tovább foglalkoztatását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy szándéknyilatkozatban vállalja az 

önkormányzati dolgozó képzés befejezését követő 1 éves tovább foglalkoztatását. 
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Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Petőfibányáért Egyesület kérelme következik. A Leader pályázaton nyert támogatásból 3 db 

csillét és 1 db szénkotrógépet szeretnék felállítani közterületen. Ez augusztus hónapban meg 

fog történni. Kérik, hogy tekintsünk el a közterület-használati díjtól. Én támogatom a kérelmet.  

Felolvassa a határozati javaslatot. 

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

kezét.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

76/2019.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Petőfibányáért Egyesület pályázatot adott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a 

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-

19.2.1.-98-3-17 kódszámú, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület - Közösségi terek 

fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása című pályázatra. Az Egyesület 

1954876936 iratazonosító számú támogatási kérelmét a Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatósága, mint Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. 

 

A Petőfibányáért Egyesület pályázatának célja, hogy a településen megfelelő emléket állítson 

a település életében meghatározó jelentőségű bányász emlékeknek. A település 3 bevezető útja 

mellé összesen 3db kassai csille, illetve a település központjában létrehozandó „emlékparkban” 

1db “F” típusú szénkombájn kerül a közterületen kihelyezésre. 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányáért Egyesület kérelmét megtárgyalva úgy döntött, hogy 

engedélyezi a 3db kassai csille, illetve a település központjában létrehozandó „emlékparkban” 

1db “F” típusú szénkombájn közterületen történő kihelyezését ingyenesen. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő használatára 

vonatkozó engedélyt adja meg. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Polgárőrség elkezdte használni a buszmegálló épületét, most jönnek az első számlák, jelenleg 

áram és víz után kell fizetni. Ezek olyan alacsony összegűek, hogy arra gondoltunk, ne 

számlázzuk tovább őket, hanem támogatásként fizesse ki az Önkormányzat.  

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

A legutóbbi áram és vízhasználat együtt 2.000 Ft volt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a polgárőrség víz és áramszámláit ne 

számlázzuk tovább a Polgárőr Egyesületnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

77/2019.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a Petőfibányai Polgárőrség Közhasznú 

Egyesület által használt buszmegálló épületben keletkezett víz- és áramhasználat következtében 

keletkezett rezsiköltségekről. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Egyesület által használt buszmegálló épületben 

keletkezett víz- és áramköltségeket támogatásként biztosítja az Egyesület részére. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosításról gondoskodjon. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem nincs több témám. Van valakinek kérdése, kérése, véleménye? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Nekem van. Mint tudjuk, Juhász László elhunyt. Ő az ökölvívással elvitte nemzetközi szintre 

Petőfibánya hírét és utánpótlást is nevelt. Én azt javaslom, hogy tekintse az önkormányzat Őt 

saját halottjának. 

 

Tomecz László, képviselő 

Ezt maximálisan támogatom, a saját szabadidejéből heti 3-4 edzést is tartott. Rengeteget 

áldozott az idejéből a gyerekekre.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nagyon szépen köszönöm. Kérem nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Lászlót 

Petőfibánya Község díszpolgárát, ökölvívó Európa-bajnokot, ötszörös 

Magyar bajnokot saját halottjává nyilvánítja.  

A Képviselő-testület a temetés költségeinek összegét biztosítja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse, és annak végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

 Felelős: jegyző 

 Határidő: azonnal 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Van még egy javaslatom. Lassan letelik a jelenlegi képviselő-testület mandátuma. Minden 

évben megszavaztunk a polgármesternek 6 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget jutalomként. 

Mivel ez az év rövidebb, javaslom, hogy négy és fél havi összeget szavazzunk meg részére. 

Rengeteget dolgozik, szerintem megérdemli. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

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

ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület Juhászné Barkóczy Éva polgármester részére a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a 

alapján jutalmat állapít meg a 2019. évben végzett munkája értékelése 

alapján. A jutalom 2019. évi mértéke a polgármestert megillető tiszteletdíj 

4,5 havi összege. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a jutalom utalásáról 

gondoskodjon. 

Felelős. Jegyző 

Határidő: 2019.09.30. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm szépen. Van valakinek valami? 

 

Tomecz László, képviselő 

Én azt szeretném megkérdezni, hogy a térfigyelő rendszer mikor fog üzemelni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mint a legutóbbi testületi ülésen is elmondtam, nem tudunk arról, hogy nem üzemel, illetve a 

karbantartást Molnár József veszi át. Egy szakértővel beszélt, az ősz folyamán a most nem 

működő kamerákat megjavítják. Már volt próbálkozás karbantartót keresnünk, de olyan árat 

mondott, ami irreális, Molnár Józsefnek pedig most nagyon sok a munkája, de az ősszel már 

elkezdi a rendszer felújítását. De a rendszer ettől függetlenül működik.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem értem ezt a visszajelzést, hogy mi nem működik, az asztal tele van kimentésekkel, a körzeti 

megbízott nem szólt, hogy baj lenne, ha szükséges visszanéznie a kamerákat, azt megteszi, gond 

nem volt. 

 

Tomecz László, képviselő 

Szeretném megkérdezni, hogy én, mint képviselő, megnézhetem-e működés közben a térfigyelő 

kamerarendszert, szeretném visszanézni a felvételeket! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem, mivel csak a rendőrségnek van hozzáférése és joga hozzá. 

 

Tomecz László, képviselő 

Akkor én ezt is megkérdezem a Kormányhivataltól. Sajnos olyan problémák vannak, hogy én 

pénteken voltam a jegyző úrnál, folyamatosan az Apci úton megint traktorok járnak, teherautók 

járnak. Szóltam a rendőrnek, nem vette fel a telefont.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nem veszi fel a telefon, akkor a központi számot kellene hívni.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én most beszéltem a Hatvani Rendőrkapitánysággal, egy óra múlva fog kb. visszatelefonálni. 

Megbeszéltük a kapitány úrral, hogy szakít rám időt. Másfél-két óra videofelvételt készítettek 

már a lakók. A helyzet tarthatatlan. Csak egy példát szeretnék mondani. Olyan másfél-két héttel 

ezelőtt közlekedtem az Apci úton, kettő Volánbusszal találkoztam. Ha jól tudom, egy 

Volánbusznak van engedélye. Tegnap 8 óra körül beszéltem az egyik Volánbuszsofőrrel, azt 

mondta, hogy ő a helyettesítő járat, tehát arra a rendszámra nem volt behajtási engedély.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezt máskor jelezze és egyeztetünk a Volánnal. Új útvonalengedélyt nem adtunk ki senkinek.  

 

Tomecz László, képviselő 

Azért az furcsa, hogy ha egy járműre van kiadva engedély, akkor én hogyan találkozok kettővel.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért, mert ilyenek az emberek. Én erre már nem tudok mit mondani. Ha a fejünk tetejére 

állunk, akkor se tudunk mit tenni, csak ha sorompóval lezárjuk az út végét és a gyalogos 

forgalomnak adjuk át. Erre igazából jó megoldás nincsen.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Szemlátomást rendőri segítséget nem kapunk. Még nem kaptunk választ a múltkori testületi 

ülésen feltett kérdéseinkre, felvetéseinkre.  

 

Tomecz László, képviselő 

És ha még annyit szabadna hozzátenni, itt nem csak az átmenő forgalomról van szó. Három éve 

voltak az Akácfa úton garázsfeltörések, nagy mennyiségben vittek el gázpalackot, 

motorkerékpárt… Akkor a körzeti megbízott azt mondta, hogy a felvételen kettő darab 

fénypontot lehet látni. Eltelt egy év körülbelül, a Fény előtt Bata Csabinak lefocizták az 

autójáról a tükröt, akkor sem lehetett látni semmit. Tamási Leventének leöntötték kromofággal 

az autóját, több százezer forintost kárt csináltak, ott sem lehetett látni semmit. És még egyet 

mondanék, File Zsoltnak fényes nappal eltolták a kukáját. A körzeti megbízott elmondta, hogy 

Petőfibányán nem lehet visszanézni a kamerákat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Érdekes, hogy ezt csak Önnek mondja, nekünk még ezt soha nem jelezte, sőt itt van bent és 

figyeli.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ráadásul vannak kimentések, látszik, hogy dolgozik benne. Akkor azt hogyan teszi? 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Be fogjuk hívni és meg fogjuk kérdezni, hogy most csak Önnel kommunikál, vagy mi a baj? 

 

Tomecz László, képviselő 

Én nagyon szeretném megnézni, én dolgoztam ilyen helyen több évig. Szeretném megnézni, de 

úgy látszik, hogy erre itt nincs lehetőség.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

De értse, meg, hogy csak a rendőrnek van hozzáférése, nekünk sincs! 

 

Tomecz László, képviselő 

Jó, de gondolom, a rendőrnek van belépési kódja. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ön, mint képviselő, utasítja a rendőrt, hogy Ön előtt lépjen be és mutassa meg a titkos fájlokat? 

Ezt hogyan képzelte? 

 

Tomecz László, képviselő 

Nem akarom elhinni azt, hogy egy képviselő nem győződhet meg arról, hogy a közpénzen 

megvásárolt térfigyelő kamerarendszer működik, vagy nem. Én ezt nem akarom elhinni. Ha ez 

az álláspont, semmi baj, hazamegyek, ha nem ma, akkor holnap írok egy e-mailt Ungvári úrnak, 

a Törvényességi Osztály vezetőjének, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a képviselő 

megtekintse az álláspontom szerint több éve nem működő kamerarendszert.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Nyilván ezzel itt nem lehet dűlőre jutni, a következő önkormányzatnak egy komoly feladata 

lesz, hogy olyan kamerarendszer legyen, ami látja a rendszámot éjjel-nappal. Szemlátomást 

nem működik tökéletesen, de ez a mi költségvetésünkbe már nem fér bele.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Ha megkérdezed a kapitány urat, kérdezd meg hogy hányszor történt szabálysértés a településen 

és hányszor indítottak eljárás a kamerafelvételek alapján. Illetve én még azt is körbejárnám, 

hogy van-e kompetenciája a rendőrünknek ezt a kamerarendszert kezelni. Vizsgájuk már meg, 

hogy ért-e egyáltalán hozzá.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Be fogjuk hívni a körzeti megbízottat, hogy ha ennyire rossz a rendszer, akkor miért nem jelzi 

felénk, miért csak Önnek mondja. Körül fogjuk járni a témát. 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést 

bezárom.  

    

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


