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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 25-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

94/2015.(IX.25.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás költségvetési 

rendeltének módosítása 

95/2015.(IX.25.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott 

Szociális és Gyermekjóléti szolgálat költségvetésének módosítása 

96/2015.(IX.25.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása, egységes szerkezetbe foglalása 

97/2015.(IX.25.) Központi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel fenntartói szerződés  

98/2015.(IX.25.) Polgármester részére év végi jutalom  

Rendelet száma Tárgy 

25/2015.(VIII.26.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015.(II.12.) 

rendelete módosítása 

 

Petőfibánya, 2015. szeptember 25. 

 

 

 

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 2015. szeptember 

25-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Tomecz László 

Ruzsom Lajos 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

    

Javasolt napirendek: 

 

1) Indítványok, bejelentések, egyebek 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

jelen van 5 fő. Nagy Katalin és Juhász Péter jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Javasolja a napirend elfogadását a meghívó szerint. A 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

I. NAPIREND 
INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első téma a települési támogatások kifizetése. Enikővel összeállítottunk egy táblázatot, 

amiben kiszámoltuk, hogyan alakulnak a települési támogatások. Tájékoztatásképpen mondom, 

hogy a gyermekétkezetés támogatását, illetve a gondozás támogatását külön előirányzatként 

kapjuk meg, ezért ezek nem a települési támogatásból lesznek finanszírozva. Erről az 

Államkincstárral egyeztettünk. Tehát ezzel is több marad a települési támogatás keretünkből. 

 

/Ismerteti a települési támogatás alakulásáról szóló táblázatot./ 

 

Az iskola- és óvodakezdési támogatásokból eddig 200 db ki lett osztva, és ma van a kérelmek 

leadási határidejének utolsó napja, 80db utalványt kell még megrendelni. Összesen tehát a 280 

db utalványra 4.309.375 Ft-ot terveztünk be. Ezek alapján úgy számoltuk ki, hogy a 65 év 

feletti időseket 6.000 Ft-tal tudnánk támogatni. A népesség-nyilvántartásunk alapján 529 fővel 

számoltuk ki a 65 év felettieket. Ez 6.000 Ft-tal számolva, 3.174.000 Ft. Még így is marad 

924.000 Ft tartalék a települési támogatásból.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A 0-3 éves korosztályt is támogathatnánk! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi is erre gondoltunk, meg is néztünk Zsuzsival a népesség-nyilvántartást, és 80 fő van 0-3 

éves korig, de ebben vannak óvodások is, akik már megkapták az óvodakezdési támogatást. 

 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Most az a kérdés, hogy 5.000 Ft vagy 6.000 Ft legyen az idősek támogatása. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt mondom, hogy kapják meg a 6.000 Ft támogatást. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 
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Egyetértek. 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a 65 év feletti idősek támogatásáról szóló javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A megbeszéltek szerint javaslom, hogy a 2015. év október 1-jén 65. életévüket betöltött idősek 

részére az önkormányzat 6.000 Ft értékű támogatást nyújtson, vásárlási utalvány formájában. 

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő 

rendeletmódosítást fogadta el: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015.(IX.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

3/2015.(II.12.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások 

szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

(1) A R. 9. § (4) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Települési támogatásként hivatalból egyszeri támogatás állapítható meg a Petőfibánya 

Községben állandó lakóhellyel rendelkező 2015. év október 1-jén 65. életévüket 

betöltött öregségi nyugdíjasok részére 6.000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában, 

melyet a jogosultak az októberi idősek napi megemlékezés alkalmával vehetnek át.” 

 

2. § 

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése 2015. szeptember 27-én lép hatályba és 2015. szeptember 

28-án hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet 9. § (4) bekezdése 2015. december 31-én hatályon kívül kerül. 

       

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A másik téma a hatvani Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás költségvetési 

rendeletének módosítása. Ebben a társulásban tagok vagyunk, ezért kérik a hozzájárulásunkat. 

Gyakorlatilag viszont nincs ebben érdekeltségünk, mivel nincs jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás. Két határozati javaslatot küldtek, ezeket felolvasom. 
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/Ismerteti a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa által kiküldött 

határozati javaslatokat./ 

 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi 

költségvetésének módosításával, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

94/2015.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 

határozat 1. és 2. mellékletét képező, a társulás 2015. évi költségvetésének módosítását: 

 

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi 

költségvetésének 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét              306.349,- ezer Ft-ban 

 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  309.294,- ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Határidő: 2015. 09. 25. 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításával, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

95/2015.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 

határozat 1. és 2. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 308.636,- ezer Ft-ban 

 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 308.636, - ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Határidő: 2015.09.25. 

Felelős: polgármester 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás küldött még egy határozati javaslatot, ami 

a társulási megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szól. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 

megállapodásának módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

96/2015.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 

megegyezéssel 2015. október 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 

foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi 

változtatásokkal:  

 

„- III. pont 3. bekezdésében a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre bővül: 

Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), működési 

terület: Hatvan, 

 

- IV./1. pont 1 bekezdésében a társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre új 

kormányzati funkcióval és államháztartási szakfeladattal bővül: kormányzati funkció 

104012, államháztartási szakfeladat: Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél 

elhelyezettek ellátása), 

 

- IV/2. pont egy új bekezdéssel egészül ki: N. Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes 

szülőnél elhelyezettek ellátása) A szolgáltatás célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a 

gyermek gondozásában akadályozott szülőt oly módon, hogy teljes körű ellátást biztosít 

a kiskorú számára, amennyiben a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája vagy 

indokolt távolléte miatt nem tudja gyermeke nevelését a családban megoldani. Az 

átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig vehető 

igénybe, 

 

- VI. pont további bekezdéssel egészül ki: gyermekek átmeneti ellátása. A helyettes 

szülőnél elhelyezettek ellátása tekintetében a társult tagok az intézmény működési 

költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a 

Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított állami 

támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 

100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a Társulási 

Tanács döntése alapján a gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi 

költségvetési rendeletébe építi be”, a határozat hatálybalépéséhez a Társulásban 

résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 

szükségeltetik. 
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A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Petőfibánya 

község polgármesterét annak aláírására.  

 

Határidő: 2015.09.25. 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy téma, a központi ügyelet finanszírozásáról. A kistérségi ülésen elhangzott egy 

kérés ezzel kapcsolatban. Jelenleg a központi orvosi ügyelet finanszírozása a kórházon 

keresztül történik. Tehát a kórház kapja a támogatást az OEP-től ennek a feladatnak az 

ellátására, és átadja a központi orvosi ügyeletnek egy megállapodás alapján. Viszont a kórház 

három hónap csúszásban van, ez durván 20 mFt, ezért 20 mFt likvidhitellel kell gazdálkodnia a 

központi orvosi ügyeletnek, mivel a költségeket és az orvosokat fizetni kell. Az év végén ez a 

finanszírozási megállapodás megszűnik, viszont a közbeszerzési szerződés 2016.12.31-ig van 

életben. Ezért az a kérésük, hogy minden érintett önkormányzat külön kössön egy feladat-

ellátási szerződést az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel, így a támogatást közvetlenül a 

központi orvosi ügyelet kapja meg. Ezzel a lépéssel megszűnne a finanszírozási probléma és 

januártól meg lesz oldva az orvosi ügyelet is.  Ha megkötjük a megállapodást, további teendőnk 

nincs ezzel kapcsolatban. Megkérdeztem, plusz fizetnivalónk sincs. 

 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy központi orvosi ügyelet fennmaradása érdekében 

megkössem, a feladat-ellátási szerződést az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta: 

 

97/2015.(IX.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orvosi Ügyelet 

Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) „központi orvosi ügyelet finanszírozása” tárgyban 

írott megkeresését, és úgy döntött, hogy a központi orvosi ügyelet fennmaradása érdekében 

megköti a feladat-ellátási szerződést. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya község polgármesterét, hogy a feladat-ellátási 

szerződést írja alá.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy témám. A műfüves pályázat megírása egy pályázatíró cég részéről kb. 600.000 Ft 

lenne. Mivel építési engedély köteles, még meg is kell terveztetni. A tervező még nem adott rá 

árajánlatot. A földmunkákat is nekünk kell elvégezni.  
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Az előző testületi ülésen volt már erről szó. Emlékeztek, hogy a műfüves pálya kivitelezése 32 

mFt-ba kerülne és 30% önerő kell a pályázathoz. Nagyságrendileg 10,5 mFt, a talajt is nekünk 

kell előkészíteni, az engedélyeztetést is nekünk kell kifizetni. Összesen legalább 12-13 mFt-ba 

kerülne az önkormányzatnak, ha pályázik. Plusz az éves karbantartás, és ráadásul az MLSZ-nek 

rendelkezési joga van a pálya fölött. Viszont kaptunk egy árajánlatot az Everling Kft.-től, 

amiben ugyanolyan műfüves pályáról van szó, mint a pályázatban és minden munkát, 

engedélyeztetést a cég csinálna. Ez az ajánlat bruttó 16.326.510 Ft. Tehát ebben minden benne 

van. Gyakorlatilag ugyanannyiba kerül, mintha pályáznánk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Miért nem lehet egy sima füves pályát fenntartani? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mert annak a fenntartása többe kerül, mint a műfüves pálya. Ott locsolórendszert kell 

kialakítani, a füvet pótolni, karbantartani kell. 

 

A Képviselő-testület megvitatja a műfüves pályáról szóló előterjesztést, és a döntést a jövő évi 

költségvetés megtárgyalásának időpontjára halasztják. / 

 

Tomecz László, képviselő 

/Jelzi, hogy távoznia kell az ülésről és elköszön./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Esetleg műfüves pálya helyett pályázhatnánk egy új tornacsarnokra. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem több témám nincs. Van-e még valakinek felvetése?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem még lenne egy javaslatom. Mint tudjuk, Polgármester Asszony az év elején lemondott a 

tiszteletdíja egy részéről. A 2015. éves munkájának értékeléseként most kellene dönteni az éves 

jutalmáról, hogy ezt még novemberben lehessen számfejteni. Javaslom, hogy a jutalom mértéke 

a tiszteletdíjának hathavi összege legyen. Ez a költségvetést nem érinti, mivel utólag mondott le 

a tiszteletdíjáról és az egész évre be lett a tervezve. 

 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, aki egyetért a  javaslattal kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 

következő határozatot hozta: 

 

98/2015.(IX.25.) 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 2015. évben végzett munkája értékelése 
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alapján. A jutalom 2015. évi mértéke a polgármestert megillető tiszteletdíj 

hathavi összege. 

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

gondoskodjon. 

Felelős. Jegyző 

Határidő: 2015.11.30. 

 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést 

bezárta.  

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

  jegyzőkönyvvezető 


