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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 29-én megtartott soros, nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 
 

Határozat száma Tárgy 

73/2016.(VI.29.) Hatvani Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

74/2016.(VI.29.) PKTK 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

75/2016.(VI.29.) Petőfibányai Bányász Sportkör 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

76/2016.(VI.29.) Petőfi Sándor Lövészklub 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

77/2016.(VI.29.) Petőfibányáért Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

78/2016.(VI.29.) Petőfibányai Vöröskereszt 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

79/2016.(VI.29.) Lőrinci településrendezése részterületre véleményezés 

80/2016.(VI.29.) Iskolai parkolóhoz táblák módosítása 

81/2016.(VI.29.) Óvodai parkolóhoz táblák kihelyezése 

82/2016.(VI.29.) Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2015. évéről szóló 

tájékoztató elfogadása 

83/2016.(VI.29.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

 

Petőfibánya, 2016. június 29. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016. június 29-én 

megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Ruzsom Lajos 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Juhász János, r. alezredes, kapitányságvezető 

Nagy Endre, r. főtörzs-zászlós 

Tomcsányi Andrea, r. százados 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt Helyi Szervezete 

Körmös Gáborné, Petőfi Sándor Lövészklub Elnöke 

 

Javasolt napirendek: 
1. Rendőrség beszámolója 

Előadó: Hatvan Városi Rendőrkapitányság Vezetője 

Petőfibánya község Körzeti megbízottja 

2. PKTK beszámolója  

Előadó: a PKTK Kuratóriumának Elnöke 

3. Sport Elnökség beszámolója  

Előadó: a BSK Ügyvezető Elnöke 

4. Támogatott szervezetek beszámolói  

Előadó: támogatott szervezetek vezetői 

5. Indítványok, bejelentések, egyebek  

 

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

jelen van 6 fő. Dr. Csillag Imre képviselő kicsit késik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Ezzel megnyitja az ülést.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Megérkezett a Hatvani Rendőrkapitányság beszámolója, így 1. napirendi pontnak a Rendőrség 

beszámolóját javasolom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 
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I. NAPIREND 

RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendőrség részéről köszönti Juhász János alezredest, kapitányságvezető urat, Tomcsányi 

Andrea r. századost, Nagy Endre körzeti megbízottat. A rendőrség beszámolójával kezdünk. 

Mindenki megkapta a közbiztonság és közrend helyzetéről szóló beszámolót. Szeretném 

megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést hozzáfűzni?  

 

Juhász János, r. alezredes 

Tisztelettel köszöntöm a Testületet. Szeretném megköszöni a Testületnek, az 

Önkormányzatnak, és a Polgármesteri Hivatalnak azt a segítséget és hozzáállást, amivel a 

Hatvani Rendőrkapitányságot és a KMB-sünket is kezelik. Aki átolvasta a részletes 

beszámolót, az látja benne, hogy azokban a mutatókban, amik a település rendjét és 

közbiztonságát bemutatják, javulás mutatkozik. Ez úgy történt, hogy a tavalyi év augusztustól a 

Hatvani Rendőrkapitányság rendőrei gyakran lent voltak a határnál. Emiatt az itt maradt 

rendőrök túlórában dolgoztak, hogy a közbiztonság rendben legyen. Ebben az évben havi 

rendszerességgel mennek a kollegák a határra. Ez hosszú távú projekt a rendőrség számára és 

nem tudjuk, meddig fog tartani. Bízom abban, hogy ezt az eredményt meg tudjuk őrizni! 

Segítségüket kérem, hogy minden olyan javaslattal, észrevételekkel jelezzenek felénk, akkor is, 

amikor a körzeti megbízott nincs itt! A közbiztonság megtartása érdekében megköszönöm a 

Polgárőrség munkáját, akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Én kéthetente tartok egy 

gyűlést a Polgárőrség vezetőinek, ahol értékeljük az előző két hónapot. Jóra értékelem a 

hozzáállásukat. Mást nem kívánok hozzátenni a beszámolóhoz, ha van kérdésük, akkor 

szívesen állok rendelkezésükre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Azt szeretném kérdezni, olvastam a beszámolóban, hogy elindult a suli-program, Petőfibánya 

ebben érintett-e? 

 

/Megérkezett Dr. Csillag Imre, képviselő./ 

 

Juhász János, r. alezredes 

Ez a suli-program a tavalyi évre vonatkozott. Ki lett küldve egy felhívás az iskoláknak, ahol 

részt vehettek az iskolák az oktatásban. A tesztírás a Hatvani Rendőrkapitányságon volt, itt 

kiválasztották a legjobbakat, utána volt az oktatás és már sikeres vizsgát is tettek. Lesz még 

ilyen projekt, de a Heves Megyei Főkapitányság lehetőségei korlátozottak. Így 2-3 évente fog 

jutni a mi térségünkbe egy ilyen lehetőség. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az én észrevételem, tudjuk, mi a helyzet a határon, de szerencsére mi ezt nem éreztük meg 

itthon. Köszönöm a rendőrség munkáját. Kérésem az lenne, hogy az Apc-Petőfibánya közötti 

útszakaszon tudnák-e mérni a sebességet, mert most, hogy kész lett az új út, nagyon gyorsan 

száguldoznak rajta az autók. 

 

Juhász János, r. alezredes 
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Természetesen az ilyen igényeket felmérjük, és lehetőségek szerint teljesítjük. A lényeg a 

balesetmentesség, nem pedig a büntetés. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Olvastam a statisztikában, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény 2015. évben nem 

volt. De sajnos halljuk, hogy vannak kábítószerezők Petőfibányán. 

 

Juhász János, r. alezredes 
A rendőrség azon van, hogy a kínálati oldalt csökkentsük. A környező településen vannak 

terjesztők. Ezeket mi számon tartjuk. Folyamatosan próbáljuk csökkenteni a kínálati oldalt. Azt 

tudomásul kell vennünk, hogy amíg lesz kereslet, addig lesz kínálat is. Teljesen más 

kábítószerek vannak most, mint régebben. Sokkal olcsóbbak és bárki elő tudja állítani ezeket. 

Én azt látom, hogy ennek sajnos nem lesz vége, mert könnyen beszerezhető kábítószerekről 

van szó. Mindig lesznek, akik az elkapott terjesztők helyébe fognak lépni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm szépen a beszámolót és a rendőrség munkáját. 

Van-e még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a 20. oldalon lévő határozati javaslattal 

egyetért, ami rendőrség beszámolójáról szól, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

73/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről, a 

település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról készül – a jegyzőkönyv mellékletét képező-beszámolóját 

a rendőrségről szóló mód. 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján elfogadja. 

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

értesítse. 

                   Felelős: jegyző 

       Határidő: 15 nap 

 

II. NAPIREND 

PKTK BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő témánk a 2. oldalon található PKTK beszámolója. Van-e valakinek szóbeli 

hozzáfűzni valója a PKTK-hoz? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy az egri Bródy Sándor Könyvtár kiküldött egy 

összefoglalót, a könyvtárra vonatkozó rész ugyanaz, ami a beszámolóban is benne van. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
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Nagy terhet vettetek a nyakatokba a népkonyhával.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem volt egyszerű feladat, de a közfoglalkoztatottak és a hivatalsegéd is sokat dolgozott az 

ebéd kiosztásában és a rendrakásban. Ha lesz idén ilyen, időben kell jelezni az igényünket.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Én szeretném, megköszöni, hogy minden hónapban van valamilyen program. Szerencsére van 

rá igény. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a 11. oldalon lévő határozati javaslattal, 

ami a PKTK beszámolójának azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

74/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, mint 

támogatott szervezet beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

       Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

III. NAPIREND 

SPORT ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Sportkör beszámolója. Johanna sajnos nem tudott jönni, mert továbbképzésre 

kellett mennie. Azt mondta, hogy ha valamilyen kérdésünk van, akkor írjuk meg neki. A 

támogatáson kívül még azzal is segítjük a Sportkört, hogy a brigád és a közcélúak vágják a 

füvet, az egyik közfoglalkoztatott pedig takarít és mossa a sportruhákat. Van-e még valakinek 

hozzáfűznivalója a Sportkör beszámolójához? Amennyiben nincs, aki egyetért a 11. oldalon 

lévő határozati javaslattal, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

75/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Sportkör, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

       Felelős: Jegyző 
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Határidő: 15 nap 

 

IV. NAPIREND 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 12. oldalon lévő Lövészklub beszámolója. Körmös Gábornéné Aranka van-e 

valami hozzáfűznivalód? 

 

Körmös Gáborné, Petőfi Sándor Lövészklub Elnöke 

Nincs hozzászólnivalóm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt el kell mondanunk, hogy az 50 eFt támogatáson kívül még az önkormányzat fizeti a 

Lövészklub helyiségének közös költségét a társasházi közös képviselőnek. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hány gyermek van a klubban? 

 

Körmös Gáborné, Petőfi Sándor Lövészklub Elnöke 

4-5 fő gyermek van a klubban. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Gratulálok a tevékenységhez, ami teljesen önkéntes tevékenység. Valaki 

kérdezte, hogy lesz-e utódod? 

 

Körmös Gáborné, Petőfi Sándor Lövészklub Elnöke 

Már meg van az utódom is, aki bármikor átveheti a munkámat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a 13. oldalon lévő határozati javaslattal, azt 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

76/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Lövészklub, mint támogatott szervezet beszámolóját 

a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

       Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 14. oldalon lévő Petőfibányáért Egyesület beszámolója. Péter van-e szóbeli 

kiegészítésed a beszámolóhoz? 
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Juhász Péter, képviselő 

80 eFt-ról szól ez a beszámoló, de ettől sokkal többet kapunk az önkormányzattól. Mint például 

a rendezvények lebonyolításához a helyszínt. A PKTK közreműködését is szeretném 

megköszönni! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Megköszönöm az Egyesület munkáját. Aki egyetért a 15. oldalon lévő 

határozati javaslattal, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

77/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányáért Egyesület, mint támogatott szervezet beszámolóját 

a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

       Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 16. oldalon lévő Vöröskereszt beszámolója. Kotróczné Katika van-e szóbeli 

hozzáfűznivalód? 

 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt Helyi Szervezete 

Nincsen.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Köszönöm a Vöröskereszt munkáját. Aki egyetért a határozati javaslattal, 

azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

78/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Vöröskereszt, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

       Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

V. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Egyebek jönnek, a 21. oldalon lévő Lőrinci településrendezés véleményezése.  
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Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a 22. oldalon lévő határozati javaslattal 

egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

79/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Lőrinci Város 

településrendezési eszközeinek részterületre szóló módosításának véleményezési 

anyagát, dokumentációját. 

Megkeresésére, melyben Lőrinci Város településrendezési eszközeinek részterületre 

szóló módosításával kapcsolatban kérte véleményünket, az alábbiakban hozzuk szíves 

tudomásukra: 

Lőrinci Város részterületre vonatkozó településrendezési eszközeinek módosításával 

kapcsolatban a Petőfibánya közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, 

valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozóan észrevételünk nincs, a véleményezési 

anyaggal kapcsolatban kifogást nem emelünk. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Lőrinci Város Önkormányzatát 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 23. oldalon található két határozati javaslat. Az iskolai parkolóhoz még nem tettük ki a 

kiegészítő táblákat. Jöttek be hozzánk olyan kérések, hogy had álljon oda autóval, mert onnan 

megy tovább busszal dolgozni. Én úgy néztem, hogy csak pár autó áll ott. Úgy gondoltuk 

jegyző úrral és a Pénzügyi Bizottsággal, hogy nyáron nem tennénk ki a táblákat, ősszel pedig 

majd meglátnánk, hogy mennyi autó áll majd ott. Ha sok, akkor kitennénk a kiegészítő táblákat. 

Mi a véleményetek? 

 

Nagy Katalin, képviselő  

Én is figyeltem, hogy 2-3 autónál több autó nem áll ott a parkolóban. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Vélemény? Ha nincs, akkor aki egyetért az 1. határozati javaslattal, azt kérem, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

80/2016. (VI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskola utcán az 

iskola előtt létesített parkolónál kialakított közlekedési helyzetet és az annak 

szabályozására hozott 47/2016.(V.18.) határozat alábbi pontjai a következőképpen 

módosítja, a nem módosított pontok változatlanul maradnak: 
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1) Az Iskola utca – Selypi út kereszteződésénél a bal oldalon Parkoló táblát helyez ki.  

2) Az Iskola utcáról jövet a Selypi út felé a parkoló elé a jobb oldalra Parkoló táblát 

helyez ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a 

forgalmi renddel kapcsolatos változásokról. 

 

Határidő: július 31. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a 2. határozati javaslattal, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

81/2016. (VI.29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskola utcán az 

Óvodaépület előtt létesített parkolónál kialakítandó közlekedési helyzetet és annak 

szabályozására a következő döntést hozta: 

Az Óvodaépület előtt létesített parkoló mindkét végére Parkoló táblát helyez ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a 

forgalmi renddel kapcsolatos változásokról, a szükséges táblákat vásárolja meg, illetve 

az önkormányzati brigáddal a munkát végeztesse el. 

 

Határidő: július 31. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A 24. oldalon található a Digi Kft. megkeresése, mobilhálózati tornyot szeretne kiépíteni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

30 méteres tornyot szeretnének építeni vagy egy olyan épületet keresnek, amire egy kisebb 

tornyot fel lehetne állítani. Elsősorban önkormányzati ingatlan vásárlásban gondolkoznak, de a 

bérlet is érdekelné őket. Ez csak egy tájékoztatás, majd jönnek még. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rendben, a következő a 25. oldalon lévő Bródy Sándor Megyei Könyvtár tájékoztatója. 

Van-e valakinek hozzáfűznivalója? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én csak kiegészítésként annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nálunk 2011-től van mozgó 

könyvtár, ami nagyon bevált. Sok jó programot szerveznek, szakmai segítséget nyújtanak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a 33. oldalon lévő határozati javaslattal, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

82/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2015. évéről szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

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 

A 34. oldalon van egy rendelet-tervezet. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Pénzügyi bizottsági ülésen többször téma volt az Apci és a Fenyőfa utca súlykorlátozása. 

Sajnos a tapasztalat, hogy még így is behajtanak rajta és tönkreteszik az utat, továbbá azzal, 

hogy mindenki kap engedélyt, nem oldja meg a problémát. Az lenne a megoldás erre, ha az útra 

behajtási engedély kiadása után díjat szednénk. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a rendelet-tervezetet./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A részletek tisztázása után akkor a módosító javaslat alapján a rendeletben legyen lehetőség a 

feltételek közüli választásra. 

Aki egyetért a 34. oldalon lévő rendelet tervezettel, azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal a 

következő rendeletet hozta: 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a település súlykorlátozással érintett utcáiba történő behajtásának rendjéről 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

alapján, a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet szabályainak 

betartásával az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 
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1. § 

 

(1) A Rendelet célja, hogy Petőfibánya Község sajátosságaira figyelemmel megállapítsa 

azokat a helyi szabályokat, amelyek a zavartalan közlekedés biztosítása mellett a 

település egyes belterületein a közlekedést elősegítik.  

 

(2) A Rendelet területi hatálya kiterjed Petőfibánya Község közigazgatási területén az 

önkormányzat kezelésében álló utakra, közterületekre. 

 

(3) A Rendelet személyi hatálya alá tartoznak a haszongépjárművel közterületen közlekedő, 

megálló, illetve várakozó járművek tulajdonosai, üzemben tartói, használói, tekintet 

nélkül arra, hogy magán- vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek. 

2. § 

 

(1) Az 1988. évi I. tv. 34. § (2) bekezdése alapján elvégzett felülvizsgálat nyomán 

Petőfibánya Községi Önkormányzata a rendeletben meghatározza azokat az utcákat, 

ahová a behajtás csak külön engedély birtokában, és esetenként meghatározott 

időtartamon belül történhet. A súlykorlátozással érintett utcák felsorolását a rendelet 1. 

számú melléklete, a behajtás esetén alkalmazandó díjtételeket a 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

(2) Petőfibánya Községi Önkormányzata csak behajtási engedély birtokában ad lehetőséget 

az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben előírtak szerint meghatározott 

határértéket, súlykorlátozást túllépő tulajdonsággal rendelkező haszongépjárművek 

részére a rendeletben kijelölt utcák esetében a rendszeres vagy csak alkalmanként 

történő behajtásra. 

 

(3) A súlykorlátozással érintett utcákra a súlykorlátozást túllépő haszongépjárművek csak 

behajtási engedéllyel hajthatnak be. 

 

(4) A közúti forgalomban résztvevő haszongépjármű vezetője a behajtási engedélyt a jármű 

első szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. 

 

(5) A jelen rendelet alapján a behajtási engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati 

hatósági ügy. Az első fokú eljárás lefolytatása Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Polgármesterének hatáskörébe tartozik. A Polgármester illetékessége Petőfibánya 

Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az eljárás lefolytatására a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Behajtás a súlykorlátozás alá eső utcákba 

 

3. §  

 

(1) A súlykorlátozás alá eső utcákba – érvényességi időszak, és a forgalmi rendszám 

megjelölésével legfeljebb 1 év időtartamra – adható ki engedély. 
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(2) A súlykorlátozás alá eső utcákba való behajtáshoz nem kell engedély a 

megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt használó, illetve a 

figyelmeztető jelzéssel ellátott, és azt használó járműveknek. 

 

Behajtási engedély 

 

4. § 

 

(1) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, telephelye, valamint annak a 

lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a súlykorlátozás alá eső utcák 

területén van, kérelemre behajtási engedélyt kell kiadni legfeljebb annyi tehergépjárműre, 

amennyi a kérelmező saját ingatlana területén elfér. 

 

(2) A behajtási engedély csak a súlykorlátozás alá eső utcákon való áthaladásra, 

áruszállításra, saját telephelyre való bejutásra jogosít. 

 

(3) A behajtási engedély a közterületen parkolásra nem jogosít. 

 

(4) Amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában álló járműre kéri a behajtási engedélyt, 

akkor a jármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell. 

 

Súlykorlátozást meghaladó össztömegű jármű súlykorlátozás alá eső utcákba történő 

behajtására jogosító útvonalengedély 

 

5. § 

 

(1) Az 1. sz. mellékletben meghatározott súlykorlátozás alá eső utcákba csak útvonalengedély 

birtokában lehet behajtani. Útvonalengedélyt a Polgármester a körülmények gondos 

mérlegelése mellett a közút, vagy közterület teherbíró képességének figyelembe vételével 

adhat ki.  

 

(2) A Polgármester a kérelmet elutasítja, ha az igénybe venni kívánt közút vagy közterület 

teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget 

meghaladó jármű azon - akár csak eseti jelleggel is - közlekedjék. 

 

(3) Amennyiben az építési engedélyben érintett közúton bármilyen a KRESZ előírásainak 

megfelelő, a közútkezelő által elrendelt korlátozás vagy tiltás van, az építtető köteles a 

munkálatok megkezdését megelőzően eseti útvonalengedélyt kérni. 

 

(4) Az eseti útvonalengedély az engedély érvényességi időtartama alatt az abban meghatározott 

útvonalra behajtásra jogosít. 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 

6. § 

 

(1) A behajtási engedélyért és az útvonalengedélyért fizetendő díjat az 6. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak kivételével a súlykorlátozás alá eső utcákban lévő ingatlan 

tulajdonosa, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, valamint az 
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áruszállítási-szolgáltatási behajtási engedélyt a bejelentett székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy 

egyéni vállalkozó is köteles megfizetni. 

 

(2) Az eseti útvonalengedélyért fizetendő díj mértékét a Polgármester csökkentheti vagy 

elengedheti egyedi mérlegelése alapján kulturális rendezvények, programok 

megrendezéséhez szükséges behajtások, illetve az Önkormányzat által osztott szociális 

lakossági tüzelőanyag szállítása esetén. 

 

(3) A polgármester a behajtási engedély térítési díját csökkentheti vagy elengedheti egyedi 

mérlegelés esetén a Petőfibányán széleskörű lakossági közszolgáltatást (pl. 

hulladékszállítást) végző gazdasági társaság, non profit szervezet, valamint az 

önkormányzat és intézményei tulajdonában lévő ingatlanok felújításához kapcsolódó 

behajtás esetén. 

 

(4) Amennyiben az engedély jogosultja az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségét megsérti, 

az egyébként fizetendő díj ötszörösét, térítésmentes engedély esetén a díjfizetési 

kötelezettség alapdíját köteles térítési díjként megfizetni. 

 

(5) A megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az engedélyt kiadó, 

kérelemre 1000 Ft kezelési költség megfizetése ellenében kicseréli. 

 

(6) A fizetendő díjakat a Kérelmező az engedély kiadása előtt egy összegben köteles 

megfizetni. Az engedély csak a térítési díj megfizetése után adható ki. 

 

7. § 

 

(1) Sürgősségi kérelem esetén a kérelmező az egyébként irányadó térítési díj kétszeresét, 

amennyiben az engedély térítésmentes, a díjfizetési kötelezettség alapdíját köteles térítési 

díjként megfizetni. 

 

Eljárási szabályok   

 

8. §  

 

(1) Az engedélyek kiadása iránti kérelmet a Polgármesterhez intézett írásos beadvány 

formájában kell benyújtani az engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző 

legalább 8 munkanappal korábban. 

 

(2) Amennyiben a kérelmező ennél korábbi kezdő időpontra igényel behajtási engedélyt, 

sürgősségi kérelmet nyújthat be. 

 

(3) Eseti útvonalengedélyek esetén a kérelmet a Polgármesterhez intézett írásos beadvány 

formájában a behajtást megelőzően kell benyújtani. 

 

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, anyja neve, nem magánszemély kérelmező 

esetén az elnevezést, a székhelyét, a telephelyét, a képviselő nevét, címét, a 

cégnyilvántartási számát); kereskedelemi tevékenységre történő hivatkozás esetén a 
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nyilvántartásba vétel számát; amennyiben a kérelemben olyan körülményre 

hivatkoznak, amelyet hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló 

okiratot vagy annak másolatát; 

b) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát, 

össztömegét, a forgalmi engedély számát, és amennyiben a jármű nem a kérelmező 

tulajdonát képezi, akkor a használati jogosultságot hitelt érdemlően igazoló okiratot 

vagy annak másolatát, vagy a behajtásra kérelmezett ingatlan címét, helyrajzi számát;  

c) az adott utcára való behajtás célját, indokát; 

d) eseti útvonal engedély esetében a behajtásra kérelmezett útvonal leírását a behajtásra 

kérelmezett ingatlanig. 

 

(5) A kérelmet a Polgármester megvizsgálja – és amennyiben az a rendelet előírásainak 

megfelel –, a kérelmező részére az engedélyt térítésmentesen, illetve a költségtérítés 

befizetése után 8 munkanapon belül, sürgősségi kérelem esetén 2 munkanapon belül 

köteles kiadni. A rendeletben meghatározott adatok hiányos benyújtása miatti hiánypótlási 

eljárás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) E rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a 

Petőfibánya Községben 2016. július 1-jéig díjfizetési kötelezettség nélkül kiadott eseti és éves 

behajtási engedélyek. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                       Dr. Gyirán Viktor 

     Polgármester                                   Jegyző 

 

1. sz. melléklet 

a település védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről  

szóló 13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

SÚLYKORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT UTCÁK 

 

1) Fenyőfa utca  3t 

2) Apci út  5,5t tehergépkocsi össztömeg-korlátozás 

3) Temető utca 5,5t  

 

2. sz. melléklet 

a település védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről  

szóló 13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

A BEHAJTÁS ESETÉN ALKALMAZANDÓ DÍJTÉTELEK 
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Térítési díjak: 

 

1) 1.500,- Ft/nap/haszongépjármű 

2) 2.000,- Ft/hónap/haszongépjármű 

3) 12.000,- Ft/év/haszongépjármű 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 39. oldalon a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló. Van-e kérdés? 

Amennyiben nincs, akkor kérem a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadni.  

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal a beszámolót számozás nélküli 

határozattal elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 42. oldalon lévő tájékoztatás a jogszabályi változásokról. Ezzel kapcsolatosan 

van-e kérdése valakinek a jegyző úr felé? Ha nincs, kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A múltkor elfogadtuk a Hulladéktársulás közszolgáltatási szerződésének módosítását, de azóta 

újra tettek bele szükséges módosításokat. Körbeadom, olvassátok el! 

 

/Ismerteti a módosításokat./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki lefogadja a határozati javaslatot az újra módosított közszolgálati szerződést illetően, azt 

kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

83/2016.(VI.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 

24183219-2-10) tagja a társasággal hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából 

megkötött közszolgáltatási szerződést jelen határozati javaslat 1. számú melléklete 

szerint módosítja.  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kiírtak egy közművelődési érdekeltségnövelő támogatást. A támogatás minimális mértéke 100 

eFt, a maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt önerő kilencszeresét. Július 15-e a 

határidő a pályázat benyújtására. Pályázzunk-e vagy sem? 

 

 /Felolvassa, hogy mire lehet felhasználni az összeget./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Számtalan dolog van, amire pályázhatnánk, például a színházterem világítására, a szabadtéri 

színpad leburkolására.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A hivatalba redőnyöket lehetne felszerelni az ablakokra. A klímát gépészetileg nem lehet 

megoldani. Egy rendkívüli ülést még a határidőig összehívunk.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Mátraacél Kft. ajánlatot küldött a kültéri padokra.  

 

/Felolvassa az ajánlatot./ 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nekem az a véleményem, hogy nem kell. Nagyon drága. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még egy levél az iskola úti autómosóval kapcsolatosan. 

 

/Felolvassa a levelet./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek más felvetése?  

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nincs, megköszönöm az ülésen való részvételt és az ülést 

bezárom.   

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

    Szűcsné Kelemen Krisztina 

           jegyzőkönyvvezető 


