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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. szeptember 7-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     
• Jegyzőkönyv 
• Jelenléti ív 
• Mellékletek 

 
 
 

Határozat száma Tárgy 
81/2012.(IX.07.) Gördeszka pálya, szabadidő park tervezésével kapcsolatos döntés 
82/2012.(IX.07.) Gördeszka pálya, szabadidő park pályázatíró cég megbízása 
83/2012.(IX.07.) KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat benyújtásáról döntés 
84/2012.(IX.07.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Társulási Megállapodás 
85/2012.(IX.07.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Petőfibánya községet a Polgármester képviseli 
86/2012.(IX.07.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Polgármester delegálása a Felügyelő 

Bizottságba 
87/2012.(IX.07.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Polgármester felhatalmazása jogi nyilatkozat 

megtételére 
  

Rendelet száma  Tárgy  
23/2012. (IX.08.) A nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról szóló 

9/2012. (II.11.) rendelet módosításáról 
  

 
 
Petőfibánya, 2012. szeptember 7. 
 
 
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 2012. szeptember 

7-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
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 
 Nagyné Miczki Enikő, vezető pénzügyi főtanácsos 

Bodáné Kókai Ilona, pénzügyi bizottsági tag 
Dorner Gábor, pénzügyi bizottsági tag 
Herczegné Székely Anita, Formakert Kft., tájépítész 
Juhász Zoltánné, közös képviselő 
Sulyok Zoltánné, közös képviselő 
Tóth Éva, közös képviselő 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 
jelen van 7 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy a 
napirend első pontja legyen a szabadidőpark terveinek megtárgyalása. 
 
Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az elhangzott javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 
  
 

I. NAPIREND 
 SZABADIDŐ PARK, GÖRDESZKAPÁLYA TERVEZÉSE 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki még nem ismeri, annak bemutatom, Herczegné Székely Anitát, a Formakert Kft. 
tájépítész mérnökét. Ő készítette a terveket és most elkészült a költségvetés is. Ezt a témát 
kellene most átbeszélni, megtárgyalni. Az előző testületi ülésen felmerült igényként egy 
kosárlabda palánk és még több pad. Átadom a szót Herczegné Székely Anitának, kérem, hogy 
ismertesse a végleges elképzelést.  
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Herczegné Székely Anita, tájépítész mérnök 
A terv nem sokban változott az előző testületi ülésen bemutatotthoz képest. Az eredeti 
elképzelés szerint az volt a feladat, hogy legyen egy görpálya, sportszerek, pingpongasztal, 
padok, találkozási pont. Ez a fő csapásvonal. A terület nagy részét uralja az aszfaltozott 
görpálya, amit lehet gördeszkával, görkorcsolyával, biciklivel használni. Mivel azon a 
területen nagy az átmenő forgalom a kitaposott ösvényen, ezért az átlós utat igyekeztünk 
megtartani. Tehát megmaradt a sétány. A sétány és a görpálya kapcsolódásánál van az első 
találkozási pont. A másik rész egy kicsit kertesebb jelleget kapott. Egy íves út tárja fel a 
területet. Ez az út térkővel kirakott burkolatú lesz. A sétányhoz kapcsolódik a pingpongasztal, 
lóca, pad és a kinti sporteszközök, amiből az egyik egy kombinált eszköz. Az iskolába érkező, 
hazamenő gyermekek itt nyugodtan le tudnak ülni, beszélgetni, civilizáltan el tudnak egy órát, 
fél órát tölteni. A meglévő sövényt az árok felett meg kell tartani. Jobb, ha az árok továbbra is 
elkerítve marad. Metszéssel jó állapotba lehet hozni. A másik sövény - a többi meglévő 
puszpáng sövény maradék - nem lesz megtartva. Helyette fagyalsövény lenne hullámzóan 
ültetve, a hullámokban lennének virágágyások, a beszögellésekben padok is elhelyezésre 
kerülnének. Hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, lócák, padok természetesen ezen a területen is 
tervezve vannak. Rátérve a kosárlabdapalánkra, mérlegeltem azt, hogy hová lehetne 
elhelyezni, úgy hogy jól funkcionáljon. Ezt önmagában csak burkolt felülettel lehet használni, 
ami azt jelenti, hogy 7 m-ről, a büntetővonalról dobnak rá a gyerekek a kosárra. Egy 
félpályához 10x10 méteres aszfaltos sportpálya kellene. A labda a játék során sokszor elrepül, 
ezért minimum egy 4 méteres kerítést szoktak tenni a pálya köré, ami véleményem szerint 
egyáltalán nem illik bele a szabadidőpark környezetébe.  A terület egyik felén egy mély árok 
van, a másik két oldalon járda van, ezért sem jó a terület. Ez a tér nem olyan nagy, hogy 
biztonságosan el lehessen helyezni a kosárlabdapalánkot. Ráadásul sík területre lenne 
szükség, ami viszont óriási földmunkával járna, mert a területet akkor fel kell tölteni. 
Másrészt a görpályára sem mehet a labda, az nagyon balesetveszélyes. Ezek miatt én nem 
terveztem bele a kosárlabdapalánkot. A terv műszaki tartalma most 22,5 mFt. Ez kimeríti a 
költségterheket. De esetleg valami helyére bekerülhet, például a pingpongasztal helyére.  A 
másik kérés, hogy több pad legyen elhelyezve és a sétány ne kavics legyen, ezeket már a 
mostani terv tartalmazza. Van egy másik sportpálya, ahol gond nélkül el lehetne helyezni a 
kosárpalánkot. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Akkor most úgy néz ki, hogy nem lesz kosárpalánk? Ön nem volt itt az előző testületi ülésen, 
ahol elhangzott, hogy legyen már benne a kosárlabda pálya! Akkor én azt a választ kaptam, 
hogy lehet kérni a tervek változtatását. Ha Ön a megrendelést eleve úgy kapta volna, hogy 
legyen benne a kosárpálya, akkor lehetett volna? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A megrendelésnél az volt a kérés, hogy legyen egy gördeszkapálya, mert ezt kérték a helyi 
fiatalok. Azt beszéltük meg, hogy az Anita szerint mi az, ami még belefér a tervbe, és ha 
esetleg lesz változtatási igény, akkor ha az kivitelezhető, akkor ő azt bele fogja tervezni. Most 
mondta el, hogy milyen akadályokba ütközik a kosárlabdapálya tervezése, kivitelezése. Tehát 
maga a terület nem alkalmas arra, hogy kosárlabdapálya legyen kialakítva rajta. 
 
Herczegné Székely Anita, tájépítész mérnök 
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Az én véleményem az, hogy egy kosárlabdapalánk, ha egy sportkerítéssel körbevesszük, az 
nem igazán illik bele a koncepcióba, mivel ez a terület egy elég frekventált helyen van. A 
pingpongasztalt jobban idevalónak érzem. A másik aggályom a balesetveszélyesség. Jó 
szívvel nem rajzolnám ide úgy, hogy nincs kerítés. Ha meg kerítést rakok, akkor meg nem 
illik bele a szabadidőpark látképébe. A Dózsa György út mögötti sportpálya kifejezetten 
ideális lenne a kosárlabdapalánk elhelyezésére. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Tegyük fel a kérdést, hogy miért is akartuk ezt ideterveztetni? Azt akartuk, hogy minden 
petőfibányai gyerek, aki most település szerte itt-ott összegyűlik, az most ide gyűljön össze. 
Tudjanak beszélgetni, sportolni. Az a kérdés, hogy ha a parkrészt beáldozzuk a 
kosárlabdapályára, a célunkat elérjük-e vele? Vagy jobb, hogy egy parkos részt meghagyunk, 
ahol lehet beszélgetni. A terv most az eredeti célunkat jobban szolgálja, mert nem 
kosárlabdáztatni akarunk mindenkit, hanem azt akarjuk, hogy kulturáltan le tudjanak ülni, 
beszélgetni, sportolni a nagyobb gyermekek is.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Úgy volt megbeszélve, hogy azért kérdezzük meg. Lehet, hogy az elején bele lehetett volna 
szorítani. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
De sem a pénzbe nem fér bele, sem a területen ne fér el. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nem fogadom el azt az indokot, hogy beesik az árokba a labda. Amikor mi gyerekek voltunk, 
akkor is beleesett az árokba a labda. 
 
Herczegné Székely Anita, tájépítész mérnök 
Ne csak a terveket nézzük, mert lehet, hogy felülnézetben ez elfér, de ez egy lejtős terep, ezért 
feltöltést kell csinálni! Tehát töltésrézsűt kell csinálni, az árok szélére nem akarok töltésrézsűt 
rakni, mert nagyon nagy esélye van annak, hogy az a későbbiekben bemosódik az árokba. 
Földmunka is kellene, a tereprendezés során is kell a hely. Azért mondtam, hogy annyi 
kötöttség van, hogy funkcionálisan nem tudom elhelyezni. Ideálisan a pingpongasztal helyére 
lehetne a kosárpályát berakni, de szerintem az nem illik bele az eredeti elképzelésbe.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az asztalokat is megkérdeztük, de Anita azt mondta, hogy csak nagyon nagy asztalok vannak. 
 
Herczegné Székely Anita, tájépítész mérnök 
Igen, olyan kicsik nincsenek, amilyet szerettek volna. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Jó, ez meggyőzött, hogy a műszaki akadályokat is elmagyarázta. A pályázható pénzösszeget 
még nem tudjuk pontosan, hogy 20 vagy 25 millió? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Jó, de a 22,5 mFt mellett még lesznek járulékos költségek. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
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Azért kérdezem, mert ha csak 20 mFt-ra lehet pályázni, akkor le tudjuk ezt a tervet 
csökkenteni annyira? 
 
Herczegné Székely Anita, tájépítész mérnök 
Eszközök bármikor elhagyhatóak, például a külső tornaeszközök. Vagy ütemezhető úgy, hogy 
egy találkozási pontot, vagy padot, lócát is le lehet hagyni. A térkő burkolatot is le lehet 
cserélni. Vagy akár két ütemre is lehet szedni a tervet. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van-e még kérdés Anitához? 
 
Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm Herczegné Székely Anitának, hogy eljött. 
 
Herczegné Székely Anita, tájépítész mérnök 
Elköszön és elhagyja a termet. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Annyit szeretnék még hozzászólni a témához, hogy összeszedtük a gyerekeket, akik annak 
idején aláírták a kérést. Megmutattuk nekik a tervet és az eszközök fényképeit és nekik 
tetszett. Ők elsősorban a görpályát nézték, mert azt kérték. Megkérdeztünk egy ehhez értő 
felnőtt véleményét is, Baksi Gábort is felkértük, hogy véleményezze a terveket, eszközöket és 
ő is azt mondta, hogy jó. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A fiataloknak elvittem és megkérdeztem tőlük, hogy mi a helyzet a kosárlabdapályával, és ők 
azt mondták, hogy persze lesz. Rajta van a fényképeken. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Hol van rajta? 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Nincs rajta kosárlabdapálya. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
De azon a fényképen, ahol az görpálya van a háttérben, ott egy kosárpálya, és ők úgy 
értelmezték, hogy az is lesz. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
A megbeszélésen erről nem volt szó, megnézték a terveket is és látták, hogy azon nincs 
kosárpálya. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én azt mondom, amit a kisebb gyerekek mondtak. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
A megbeszélésen a görpályáról beszéltünk, megkérdeztem, hogy szerintük jók-e azok az 
elemek, amik a tervben szerepelnek, és azt mondták, hogy jók és elegendőek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Más kérdés, vélemény? 
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Amennyiben nincs, dönteni kellene, hogy ha megnyílik a lehetőség, akkor beadjuk-e a tervet? 
Ha beadjuk, akkor a saját önrészről kellene határozatot hoznunk. A tervben a nettó érték 
24.960.000 Ft, ennek az áfája 6.739.200 Ft, összességében 31.699.200 Ft. Ezekkel az 
összegekkel lenne beadva a pályázat. Felolvasom a határozati javaslatot. 
 
/Felolvassa a szabadidőpark pályázatáról szóló határozati javaslatot./ 
 
Kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2007-2013-as 
programévre meghirdetett LEADER III. tengely EU-s közösségi támogatás 
programban a falumegújításra- és fejlesztésre bruttó 31.699.200 Ft összegben 
pályázik, és a 2013-as költségvetési évben az ehhez szükséges 6.739.200 Ft önerőt 
biztosítja. 
Határidő:   pályázat beadására értelem szerint 
Felelős:  Polgármester, Jegyző 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ezzel kapcsolatban lenne még egy határozati javaslat. A pályázatíró cégről kell határozni. Ezt 
a javaslatot is felolvasom. 
 
/Felolvassa a szabadidőpark pályázatát megíró cégről szóló határozatot./ 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Megkérdeztünk több pályázatíró céget is? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ez a pályázatíró cég írja nekünk a pályázatokat. Bennük megbízok, ők hozták az Anitát is.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nincs kifogásom ellenük, de meg lehetne kérdezni másokat is. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ha valakivel meg vagyunk elégedve, akkor nem kellene mással próbálkozni.  
 
Van-e más kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, aki az előbbiekben felolvasott határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 



338 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
/Ambrus Zoltán, képviselő kérte, hogy kerüljön a jegyzőkönyvbe, hogy ő azért szavazott 
nemmel, mert csak egy ajánlat szerepel./ 
 

82/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER III. tengely 
falumegújítási program pályázat elkészítésére és a pályázat lebonyolítására a Menő & 
Nyerő Pályázatkészítő és Menedzsment Kft.-t (képviseli: Kuruczné Kiss Piroska 
ügyvezető, 3000 Hatvan, Wesselényi u. 34.) bízza meg a Projekt menedzsment és 
elszámolás elkészítésére. 
 
Az építés műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére LX Komfort Bt. (Hatvan, 
Széchényi út 6. képviseli: Tóth János) bízza meg, aki az elkészített pályázatot a 
testületnek köteles bemutatni. 

 
Felhatalmazza a testület a polgármestert a szerződés elkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester 
 

II. NAPIREND 

KEOP-1.1.1/B/10-11 MEGVALÓSÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT HATVAN ÉS KÖRNYÉKE 
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következő téma a KEOP pályázat. A kiküldött testületi anyagban benne van a Társulási 
Megállapodás tervezete, amiben arról van szó, hogy Hatvan város és a környező települések 
egy társulásban pályázatot kívánnak benyújtani, olyan hulladéklerakó és hulladékválogató 
telepre, amit Hatvan megcsinál Hatvan és Csány közötti területén. Tulajdonképpen ez a 
szelektív hulladékválogatást oldaná meg. Háromfelé kell majd szelektálni a hulladékot. Van a 
csomagolóanyag, zöldhulladék, és a kommunális hulladék. Ezek közül a csomagolóanyagot 
és a zöldhulladékot ingyen szállítanák el, csak a kommunális hulladékért kellene fizetni. Volt 
már erről szó egy testületi ülésen, ahol határoztunk, hogy pályázunk kukákra, mulcsozóra, 
kistraktorra. Most úgy néz ki, hogy volt egy számításuk, hogy egy-egy községnek a kukákon 
kívül mást nem érdemes venni, mert azok fenntartása éves szinten nagyon nagy összegbe 
kerülne. Hatvan bevállalta, hogy a csomagolóanyagot és a zöldhulladékot is ingyen szállítja 
el, illetve 2014-től a kommunális hulladékért kilónként kell majd fizeti, bár még a törvény 
nem jött ki. Erre a pályázatra kell a társulást megalapítani. Az önkormányzatoknak kukákra és 
konténerekre lehet pályázni, illetve egy ismertető, felkészítő program van a pályázatban. Az 
anyagot gondolom mindenki elolvasta, de elmondom a mai nap szerzett információimat. Csak 
lakossági hulladékra adható be a pályázat és csak a zöld és a csomagolóanyagra, a 
kommunális hulladékra nem. Tehát így kell a közös képviselőknek a társasházi 
hulladéktárolókat kiszámolni. A saját rész vagy 10% vagy 15%, ez még képlékeny. Most 
15%-kal számoltak, ez annyit jelent, hogy ha valaki megvesz egy kukát annak a 7.000 Ft 
15%-át kell kifizetni. Ezt a témát a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót Ruzsom 
Lajosnak, mint a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 
A bizottsági ülésen megtárgyaltuk, és annyi változás van még a témában, hogy Lőrinci és 
Ecséd nem lépnek be, mert Lőrinci külön akar pályázni. Lőrinci benne volt a felügyelő 
bizottságban és a helyére bekerülne Petőfibánya. A felvetődött kérdés az volt még, hogy az 
V.3.2.  bekezdésben az van írva, hogy „a társulásban résztvevő önkormányzatok a társulás 
működéséhez szükséges költségeket az alábbiak szerint viselik: a)  a működéshez szükséges 
költségek a társulásban résztvevő önkormányzatok lakosságszám-arányosan viselik;” Ez a 
társulási szerződés csak a pályázat lebonyolítására szól, amikor megépül a hulladéklerakó, 
válogató telep, ez a társulás megszűnik. Onnan kezdve megalakul egy Kft. amely működteti a 
hulladék lerakó telepet, és nem a lakosságszám arányában, hanem a bevitt vagyon arányában 
részesedik minden tag a bevételből, illetve fizeti a költségeket.  
 
 Ambrus Zoltán, képviselő 
Akkor a kukák és a konténerek az önkormányzaté lesz?  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Egyelőre mi pályázunk a kukákra, konténerekre. Az, hogy hogyan fog kikerülni a lakosság 
tulajdonába, azon még dolgoznak.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Ugye az első körben volt igényünk kistraktorra, mulcsozóra, ezek nem lesznek. Akkor, ha 
továbbadjuk a kukákat, nem lesz semmilyen bevihető vagyonunk. Na, most itt van elrejtve a 
kisördög, már megbeszélték, hogy Hatvannak menjen minden, mi csak díszpintyek leszünk 
abban a Kft-ben! 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A Kft-be nem is kötelező belépni. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
A megbeszélésen arról volt szó, hogy ha mindenki külön akarja építeni a telepet, akkor az kb. 
éves szinten 10-11 mFt működtetési költséget jelent, ezért kicsiben nem éri meg ezt 
működtetni. Gondoljunk bele, hogy éves szinten a költségvetésből 10 mFt-ot arra fordítunk, 
hogy összeszedjük a telepen a zöldhulladékot. Az önkormányzatok többsége arra a 
következtetésre jutott, hogy ez neki nem éri meg. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Még egyszer mondom, nem kötelező belépni a Kft-be, ettől függetlenül a zöld és a szelektív 
hulladékot ingyen viszik el. Ezáltal a lakosságnak is csökkeni fog a szemétdíja. A 
kommunális hulladék elszállítását pedig majd súly alapján kell fizetni 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Lőrinci és Ecséd miért nem akar belépni a társulásba? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Lőrincinek van kukásautója, ő meg tudja oldani, Ecsédnek 20 vagy 25 évre szóló szerződése 
van, és nem tudja, hogyan tud abból kilépni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Egyre többen fűtenek fával, a hamu az milyen hulladéknak minősül? 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem merült fel ilyen kérdés. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Na, most belépünk valamibe és a lakosság nyakába varrunk valamit... 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem muszáj nekünk ebbe beszállni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nem azt mondom, hogy ne szálljunk be, de járjuk körbe a dolgot. Volt már ilyen, hogy Fekete 
polgármester úr is mindenkivel összeveszett és nem lépett be a társulásba, azért ilyen olcsó 
most nálunk a szemétszállítási díj. Ebben a társulási megállapodásban is vannak olyan 
dolgok..., például a kilépni csak akkor lehet, hogy ha az összes többi megszavazza, hogy 
kiléphetsz. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Ez a társulás most csak a beruházásra vonatkozik, külön kell venni a beruházást és a 
szemétszállítást. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
De mi csak kukát kapunk. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem csak kukát kapunk, hanem azt kapjuk, hogy a szelektíven gyűjtött csomagolóanyagot és 
zöldhulladékot ingyen szállítják el. A szelektív hulladékgyűjtés törvényileg kötelező lesz 
mindenkinek. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A társasházaknál hogyan fogják azt megoldani, hogy a 80 éves néninek csak két tejeszacskója 
van, ahol meg kisbaba van, ott meg tele van minden pelenkával. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Ez úgy gondolom, hogy nem az önkormányzat gondja, majd a társasházak kitalálják. Most 
csak arról van szó, hogy nekünk lesz kukánk, Hatvannak meg lesz hulladékválogató, 
feldolgozó telepe, és ezzel lezárul a megállapodás. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Azért lépünk be, hogy a kukánk meglegyen? Azért járulunk hozzá a költségekhez? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Rákérdeztünk a kistérségi ülésen erre. Információim szerint a  felmerülő működési költség az 
kb. egy fő 4 órában foglalkoztatott alkalmazott bére. Amikor meglesz a beruházás, ami 10-12 
hónap, a társulási szerződést megváltoztatjuk és a bevitt érték arányában kell hozzájárulni a 
költségekhez. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Az a gondom, hogy ez megint nincs leírva. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
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Van más választásod? Ha ebbe a társulásba nem lépünk be, és nem jutunk hozzá a megfelelő 
módon az eszközökhöz, akkor szabad prédája vagyunk mindenkinek, a 12.000 Ft-os 
tonnánkénti felárnak, nem tudjuk, hogy ki fogja elszállítani a szemetet. Ez egy kapaszkodó, és 
ha nem megfelelő, akkor ki is szállhatunk belőle. 
 
Tóth Éva, közös képviselő 
Milyen kukák vagy konténerek lesznek? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
1,1 m³-es konténerek is lesznek. 
 
Tóth Éva, közös képviselő 
Abba az egy fa zöldhulladéka nem fér bele, nemhogy a kettőé. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Majd az egyik héten az egyiket vitetitek el, a másik héten a másikat. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A közterületekről is elviszik ingyen? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Persze. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Az összegyűjtés meg a mi dolgunk, meg az, hogy hová gyűjtjük. 
 
Tóth Éva, közös képviselő 
Nekünk zöld hulladék nem is nagyon termelődik. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
A zöldségek héja is zöldhulladék, most az a cél, hogy minél kevesebb kommunális hulladék 
keletkezzen. Ez környezetvédelmi szempont. Meg kell tanulni, hogyan kell szelektálni. Ha mi 
nem tanuljuk meg, hogy szelektálni kell, akkor lehet akármilyen beruházás, nem fog 
működni. Ezért van benne a projektben a felvilágosító program is a lakosság részére, amely 
keretében megtanítjuk a lakosságot, hogyan kell szelektálni a hulladékot. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
De nem fogja szelektálni. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
De ha fizetni kell érte, akkor fogja, ezt mindenkinek meg kell tanulni. 
 
Mizser László, képviselő 
Annak idején, mikor itt voltak testületi ülésen, elmondták, hogy a konténereken jelölve lesz, 
hogy mit lehet beledobni. 
 
Nagy Katalin, képviselő 
Akkor majd a Liszt Ferenc út csak kukákból fog állni? 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
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A közös képviselők ezt már nagyjából átgondolták, hogy hová fogják elhelyezni a 
konténereket. 
 
Sulyok Zoltánné, közös képviselő 
A Liszt Ferenc úton, a páratlan oldalon meg lehet oldani, hogy hátra tegyék a konténereket a 
garázssorhoz. Jövőre ez a hulladékszállító cég megszűnik? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem tudjuk mi lesz jövőre. December 31-ig van szerződésünk az A.S.A. Kft-vel, még meg 
kell oldanunk a kérdést. Hatvan felvásárolta a BioPannónia autóit, Lőrincinek is van saját 
szemétszállító autója. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Azt mondom, hogy a kistraktort és mulcsozót továbbra is kérhetnénk! Biztos, hogy a 
kistraktorral lehet akár havat is túrni. Ha ott áll a fészerben, akkor is megéri. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Megpróbálhatjuk. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Hatvannak mindene lesz, és monopolhelyzetbe kerül. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem kell vele szerződést kötni. Hatvan elviszi ingyen a zöldet és a csomagolóanyagot és 
összedarálja.  
 
Mizser László, képviselő 
Most hangzott el, hogy ha Petőfibánya saját komposztudvart akar, annak az éves működtetési 
költsége 10-11 mFt. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Én is örülnék neki, ha lenne traktorunk. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A gépet arra kérheted, hogy ha komposztudvart is létesítünk. Feladathoz kell a gépeket kérni. 
Minek csináljuk meg, ha elviszik ingyen?  
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Le van az írva, hogy meddig csinálják meg ingyen? 
 
Mizser László, képviselő 
Gyakorlatilag a semmiből csinál pénzt, megéri neki ingyen elvinni az újrahasznosítható 
szemetet. Nem véletlenül van ez 35.000 fő lakosra kiírva, mert valószínűleg ettől a számtól 
tud ez a vállalkozás önfenntartó lenni. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Nem csak a pénzügyi oldalát kell nézni, hanem a környezetvédelmi oldalát is. 2014-től 
kötelező lesz a szelektív hulladékgyűjtés. Nekünk oly mindegy, hogy ezen ki mennyit keres, 
az a lényeg, hogy a mi lakosainknak ne kelljen sokat fizetni a hulladék elszállításáért. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van-e még kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, aki az előterjesztés első határozati javaslatával 
egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra került 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú, KEOP-
1.1.1/B/10-11 kódszámú pályázatra. 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polgármester 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki az előterjesztés második határozati javaslatával egyetért, kérem, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEOP-
1.1.1/B/10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése” tárgyú pályázat benyújtása érdekében Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai 
alapján a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás néven létrejövő, jogi személyiségű társuláshoz kíván csatlakozni. 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező társulási megállapodását elfogadja, azt 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Petőfibánya Község 
polgármesterét a társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint ( a társulási megállapodás aláírására )  
Felelős: Polgármester 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki az előterjesztés harmadik határozati javaslatával egyetért, kérem, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
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Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási 
Tanácsában Petőfibánya Község Önkormányzatát a polgármester képviseli. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Polgármester 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A negyedik határozati javaslat nincs kitöltve, mert úgy volt, hogy azt nem kell nekünk 
megszavazni, de miután Lőrinci kilépett és Petőfibánya került a helyére felügyelő bizottsági 
tagnak, ezért mégis meg kell szavazni.  
 
Aki az előterjesztés negyedik határozati javaslatával egyetért értelemszerűen a polgármester 
adataival kitöltve, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsági tagjának az alábbi 
személyt delegálja:  
név.: Juhászné Barkóczy Éva ( sz.: Barkóczy Éva, an.: Mihály Mária, adóazonosító jele: 
8322352298) 3023 Petőfibánya, Hársfa út 2. szám alatti lakost. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Polgármester 
 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki az előterjesztés ötödik határozati javaslatával egyetért, kérem, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2012. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 
polgármesterét, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában valamennyi – a Petőfibánya Önkormányzata 
Képviselő-testülete 9/2011.(III.17.) rendelete, azaz az szmsz-e 3. §-ában meghatározott 
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átruházott hatáskörök gyakorlása során a Társulással kapcsolatos szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Polgármester 
 

 
III.  NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, EGYEBEK 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma az iskolakezdési támogatás. A múlt testületi ülésen került szóba, hogy 
mégis legyen ebben az évben is iskolakezdési támogatás. Abban egyeztünk meg, hogy 
megnézzük, miből tudnánk ezt finanszírozni, illetve arról volt szó, hogy megkérdezzük a 
belső ellenőrt, milyen módon lehet a támogatást nyújtani. Megnéztük és az átmeneti 
segélyekből még van 390.000 Ft, illetve a közgyógyellátásból van 200.000 Ft. Ezek terhére 
lehetne finanszírozni az iskolakezdési támogatást. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 
átadom a szót Ruzsom Lajosnak. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Megkérdezte az önkormányzat a belső ellenőrt arról, hogyan lehet az iskoláztatási támogatást 
adómentesen nyújtani, és azt a választ kapta, hogy egyedi határozatokkal lehet adni, nem 
szociális alapú helyi támogatásként.  Mindenkinek egyedileg egy kérelmet ki kell töltenie, és 
erre kaphatja meg a támogatást. Ez is jobb a semminél, meg kell oldani. Jegyző úr elkészítette 
a rendeletmódosításra a tervezetet. A tervezetet a bizottság megtárgyalta, és a következőket 
javasolta, iskolakezdési támogatásra jogosult az életvitelszerűen Petőfibányán lakó szülő vagy 
más törvényes képviselő általános, közép, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermekei után tanszer, könyv, írószer vásárlása céljából 
jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a nagykorú 
jogosult is nyújthat be saját jogán kérelmet. Nem jogosult iskolakezdési támogatásra az, 
akinek általános iskolás korú gyermeke nem a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója. Nem 
jogosult iskolakezdési támogatásra az, akinek általános iskolás korú gyermeke a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanulója, de nem lakik életvitelszerűen Petőfibányán. Az iskolakezdési 
támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a közép, illetve felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanuló iskolalátogatási igazolását. A 
kérelem 2012. szeptember 10. - október 19. napja között nyújtható be. A benyújtási határidő 
jogvesztő. Az iskolakezdési támogatás összege 2.000 Ft gyermekenként, melyet a 
kérelemnyomtatványon megadott számlaszámra utal át az Önkormányzat.  

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Szólnék, hogy a bizottsági ülésen még az is szóba került, hogy az általános iskolások is 
hozzanak iskolalátogatási igazolást, mert másképp nem tudjuk, hogy ide jár, vagy máshová 
jár iskolába a gyermek.  
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Igen, így van. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyz ő 
Akkor a negyedik bekezdésbe belekerül, hogy általános iskolások is nyújtsanak be 
iskolalátogatási igazolást. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 
Előzőleg beszéltük az összegeket, nem úgy kellene, hogy az általános iskolások 2.000 Ft-ot, a 
közép- és felsőoktatásban részt vevők 3.000 Ft-ot kapjanak? 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Ennyi pénzük van, adjunk egységesen. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Arról is beszéltünk, hogy akik tankönyvtámogatás kapnak, talán azok ne kapjanak! 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
A tankönyvtámogatást nem az önkormányzat adja, az állam és a Baptisták állják. Aki 
tankönyvtámogatást kap, az nyilván rászoruló. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Akinek három vagy több gyereke van, annak alanyi jogon jár. Jó, ezt csak azért kérdeztem, 
mert szó volt az előzőekben róla. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Tehát az elmondott kiegészítésekkel javasolja a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van-e még kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs több kérdés, aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a nem szociális 
alapú helyi támogatások szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta: 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2012. (IX.08.) önkormányzati rendelete 

a nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról szóló  
9/2012. (II.11.) rendelet módosításáról 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) 
pontjában biztosított jogkörében Petőfibánya Községi Képviselő-testülete a nem szociális 
rászorultságon alapuló helyi támogatásai szabályozásáról szóló 9/2012. (II.11.) rendeletének 
(a továbbiakban: R) módosítására a következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

(1) A R. a 2. §-t követően az alábbi 2/A. §-sal egészül ki: 
 

 
„Iskolakezdési támogatás 
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2/A. § 

 
(1)  Iskolakezdési támogatásra jogosult az életvitelszerűen Petőfibányán lakó szülő vagy 

más törvényes képviselő általános, közép, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermekei után tanszer, könyv, írószer vásárlása 
céljából jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül. A jogosultsági feltételek fennállása 
esetén a nagykorú jogosult is nyújthat be saját jogán kérelmet. 
 

(2) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra az, akinek általános iskolás korú gyermeke 
nem a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója. 
 

(3) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra az, akinek általános iskolás korú gyermeke a 
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, de nem lakik életvitelszerűen Petőfibányán. 
 

(4) Az iskolakezdési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell az 
általános, a közép, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató tanuló iskolalátogatási igazolását. A kérelem 2012. 
szeptember 10. - október 19. napja között nyújtható be. A benyújtási határidő 
jogvesztő. 
 

(5) Az iskolakezdési támogatást a Polgármester bírálja el. 
 

(6) Az iskolakezdési támogatás összege 2.000 Ft gyermekenként, melyet a 
kérelemnyomtatványon megadott számlaszámra utal át az Önkormányzat.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. szeptember 8-án lép hatályba és 2012. szeptember 9-én hatályát veszti. 
 

K.m.f. 
 
Juhászné Barkóczy Éva                                            Dr. Gyirán Viktor 
          Polgármester                                   Jegyző 
 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Hogyan fognak értesülni? 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Ki lesz hirdetve a helyben szokásos módon, fel lesz téve a honlapra, és át lesz küldve az 
általános iskolába. 
 
Papp Tamás, képviselő 
Javaslom, hogy a kérelmet is tegyük fel a honlapra és akkor nem kell annyi kérelmet nekünk 
kinyomtatni, otthon is ki tudják maguknak nyomtatni az ügyfelek. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Következő téma, egy casco árajánlat.  
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Ruzsom Lajos, képviselő 
A bizottság ezt is megtárgyalta, és nem javasolja. Magas az önrész, az autó szinte soha nem 
hagyja el a települést, felesleges lenne. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Hasonlóan gondolom. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Ezt csak tájékoztatásképpen hoztam a testület elé. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Lenne még egy gyors kérdésem. A baptisták átvették az iskolát, elindult a tanév és sorra 
jönnek a problémák. Abban állapodtunk meg, hogy decemberig, amíg nem kapják meg a 
támogatást a Baptisták, addig az önkormányzat átutalja a normatíva összegét.  Hogyan megy 
ennek a menete? A tankönyvfelelős semmit nem tud, minek hogyan kellene történnie. Ő 
próbál érdeklődni, tájékozódni. Szerintem nem neki kellene, hanem az Igazgató asszonynak 
kellene ezeket az információkat közvetíteni.  A tankönyvtámogatás körül teljes káosz van. 
Jöttek a számlák és mivel a tankönyvfelelős nem kapott segítséget, jött hozzám. Én felhívtam 
a Polgármester asszonyt, ő elmondta, hogyan kell csinálni, felhívtam a Baptista 
Szeretetszolgálatot és ők megerősítették azt, amit elmondott a Polgármester asszony. Azt 
mondták, hogy ezt már az Igazgató asszonynak elmondták, elmagyarázták. Mégsem a szerint 
mennek a dolgok.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Én beszéltem a Szalánczi Zoltánnal az évnyitón. Elmondtam neki, hogy a 
tankönyvtámogatásra mi sohasem kértünk előleget, mindig utólag igényeltük meg a 
tankönyvtámogatást. Azon felül, amiben megállapodtunk, több támogatást már nem tudunk 
adni. Úgy egyeztünk meg, hogy 5.100 eFt-ot adunk havonta, amit majd vissza fognak fizetni.  
 
Ruzsom Lajos, képviselő 
Ebben a tankönyvtámogatás nincs benne? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nincs benne. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Nekünk ehhez, már sok közünk nincs. Házon belül rendezzék, hogy ki nem tudta a dolgát, 
majd a felettesek eldöntik. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Minden kezdet nehéz, meg kell szokniuk, hogy kihez forduljanak a problémákkal. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Én is szeretnék még egyet kérdezni, az Ondrék Attila beadott egy kérelmet, arról mikor 
beszélünk? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Az egy közterület használati kérelem, azt még Takács Péterrel meg kell beszélni. Ma 
beszéltem Attilával, elmondtam neki is. Ha be kell hozni a testület elé, akkor behozom. De 
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egy parkrészből elvenni, hogy lebetonozza, hát nem hiszem, hogy menni fog. Ugyanaz a 
helyzet, mint az Ifjúság út 5-nél, ott sem lehet betonozni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Úgy is ott áll, csak most le van kavicsozva. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Értem, hogy mit mondasz. De amit szeretne, az építésengedély köteles, ugyanaz a helyzet, az 
Ifjúság úton és a Petőfi téren is. A Petőfi téren le is bontatta az építésügyi hatóság az 
építményt. Péterrel megnézetem és meg fogjuk válaszolni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
Jó, ha közpark, akkor megértem. 
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 
 
      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 
        Polgármester        Jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 
Jegyzőkönyvvezető 


