
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 13-án megtartott alakuló üléséről készült 

jegyzőkönyv

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

Határozat száma Tárgy
97/2010.(X. 13.) Polgármester tiszteletdíja
98/2010.(X. 13.) Polgármester költségátalánya
99/2010.(X. 13.) Pénzügyi Bizottság elnöke
100/2010.(X. 13.) Pénzügyi Bizottság tagjai
101/2010.(X. 13.) Alpolgármester megválasztása
102/2010.(X. 13.) Alpolgármester tiszteletdíja
103/2010.(X. 13.) Alpolgármester költségátalánya
104/2010.(X. 13.) Bizottsági tagok tiszteletdíja
105/2010.(X. 13.) Jegyző felhatalmazása az SZMSZ átfogó módosítására
106/2010.(X. 13.) Fekete László – önkormányzat saját halottja
107/2010.(X. 13.) Laptop vásárlás
108/2010.(X. 13.) Képviselő-testület 2010. évi Munkatervének módosítása
109/2010.(X. 13.) Képviselő-testületi és Bizottsági ülések időpontjának meghatározása
110/2010.(X. 13.) Kazántest beszerzése az óvodába
111/2010.(X. 13.) PKTK kuratóriumi tagság
112/2010.(X. 13.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
113/2010.(X. 13.) Helyi vállalkozók – önkormányzat ismerkedési estje
114/2010.(X. 13.) Helyi újság
115/2010.(X. 13.) Egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatására felhívás – szemétszállítás 
116/2010.(X. 13.) Jegyző gépkocsi átalányának visszavonása
117/2010.(X. 13.) Óvoda pályázat – pályázati támogatás összegének megelőlegezése

Rendelet száma Tárgy
16/2010.(X. 14.) Az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának 

mértékéről, valamint a költségtérítésekről szóló 25/2003.(XI.27.) rendelet 
módosításáról

17/2010.(X. 14.) A Képviselő-testület és szervei Szervezési Működési Szabályzatáról szóló 
13/2007.(X.12.) rendelet módosításáról

Petőfibánya, 2010. október 15.

   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 2010. október 
13-án megtartott alakuló üléséről.

Jelenlévő képviselők:

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ambrus Zoltán, képviselő
Mizser László, képviselő
Nagy Katalin, képviselő
Papp Tamás, képviselő
Ruzsom Lajos, képviselő
Székelyné Szécsy Judit, képviselő

Tanácskozási joggal résztvevők:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
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I. napirend

Ünnepélyes megnyitó, a helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 
választás eredményéről, megbízólevelek átadása

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Köszönti a jelenlévőket.
Kéri, álljanak fel és énekeljék el a magyar Himnuszt.

/A jelenlévők felálltak és elénekelték a magyar Himnuszt./

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Most pedig kéri, hogy Fekete László, volt polgármesterre emlékezzenek 1 perces néma 
felállással. 

/A jelenlévők 1 perc néma felállással emlékeztek meg Fekete László, volt polgármesterről./

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Köszönti az új polgármestert, az új képviselő-testületet, a választásokon résztvevőket, a 
tanácskozási joggal meghívottakat és a jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület létszáma teljes, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.
A Képviselő-testület határozatképes.
Javasolja, hogy a napirendet fogadják el azzal a módosítással, hogy javasolja, hogy a 6-7-
8-9. napirendi pont megtárgyalását követően tárgyalják meg az 5. napirendi pontot, azaz az 
SZMSZ módosítását.

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az elhangzott  
javaslatot egyhangúan elfogadta.

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Felkéri Székely Ernőnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást az 
önkormányzati választás eredményéről.

Székely Ernőné, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Akkor a felkérésnek eleget téve a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás 
eredményéről szeretne átfogó tájékoztatást adni.
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/Ezt követően részletes tájékoztatást adott a választás eredményéről, mely tájékoztató a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Székely Ernőné, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Végezetül gratulál a polgármesternek, a képviselőknek, továbbá sikeres munkát, és jó 
egészséget kíván.

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Köszöni a tájékoztatót.

II. napirend

Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Kéri a jelenlévőket, hogy a polgármester és a képviselők eskütételéhez álljanak fel.

/A polgármester  eskütétele megtörtént./
/Ezt követően a képviselők eskütétele megtörtént./
/Végül a HVB tagjai  átadták a polgármester és a képviselők részére a megbízóleveleket./

III. napirend

A polgármesteri program ismertetése

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Felkéri Juhászné Barkóczy Éva polgármestert, ismertesse polgármesteri programját.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Bár a jelenlévők közül mindenki ismeri, szeretne néhány szóban bemutatkozni, majd 
ismertetni kívánja a programját.
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/Ezt követően Juhászné Barkóczy Éva  polgármester felolvasta a bemutatkozó levelét és 
polgármesteri programját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Megköszöni a polgármesteri program ismertetését.

IV. napirend

A polgármester illetményének megállapítása

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

A polgármester illetményének megtárgyalása következik.

/Felolvassa a vonatkozó törvényi hivatkozást./

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

Petőfibánya lakosságát figyelembe véve az illetmény szorzója 8,5-11- ig terjed.
Ez alapján javasolja, hogy bruttó 425.000 Ft/hó összegben állapítsák meg a polgármesteri 
tiszteletdíjat.

Van-e más javaslat?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal (1 fő személyes 
érintettségre hivatkozva nem szavazott) a következő határozatot hozta.

97/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  Juhászné  Barkóczy  Éva  polgármester  részére  a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 3. § (2) 
valamint 4/A. § (3) bek. alapján br. 425.000,- Ft illetményt állapít meg.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse, és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Székelyné Szécsy Judit, korelnök

A polgármester költségátalányának megtárgyalása következik.
/Felolvassa a vonatkozó jogszabályi előírást./

Javasolja, hogy a fentiek értelmében a polgármester költségátalánya bruttó120 Ft/hó 
legyen. 
Kérdés?
Más javaslat? 
Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal (1 fő személyes 
érintettségre hivatkozva nem szavazott) a következő határozatot hozta.

98/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  Juhászné  Barkóczy  Éva  polgármester  részére  br. 
120.000,- Ft költségátalányt állapít meg a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló 
1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 18. § (2) bek. alapján.

Felkéri  a Képviselő-testület  a jegyzőt,  hogy a határozatról  az érintetteket 
értesítse, és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Székelyné Szécsy Judit, korelnök

A korelnök szerepe befejeződött, az ülés levezetését átadja a polgármester asszonynak.

V. napirend

A bizottságok megválasztása

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

A bizottságok megválasztása következik.

/Felolvassa a vonatkozó jogszabályi hivatkozást./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
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Egy bizottság megválasztása kötelező, a Pénzügyi Bizottságé.
Javasolja, hogy csak ezen egyetlen bizottságot állítsák fel.

A Pénzügyi Bizottság elnökének javasolja: Ruzsom Lajost.
Tagoknak: Mizser Lászlót, Papp Tamást és külsős tagként Bodáné Kókai Ilonát és Dorner 
Gábort javasolja.
Van-e valakinek más javaslata?

Amennyiben nincs más javaslat, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Ruzsom Lajos töltse be 
a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségét, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal (1 fő személyes 
érintettségre hivatkozva nem szavazott) a következő határozatot hozta.

99/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság Elnökévé Ruzsom Lajos 
önkormányzati képviselőt választja meg.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjai Mizser László, Papp 
Tamás, Bodáné Kókai Ilona és Dorner Gábor legyenek, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot  
hozta.

100/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság tagjává 
1.) Ruzsom Lajos
2.) Mizser László
3.) Papp Tamás

képviselőket és 
4.) Bodáné Kókai Ilona
5.) Dorner Gábor

külsős tagokat választja meg.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

A Bizottság nem képviselő tagjainak, Bodáné Kókai Ilonának és Dorner Gábornak az 
eskütétele következik. Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel.

/Megtörtént a két nem képviselő bizottsági tag eskütétele./
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VI. napirend:

Az alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt 
ülésen, eskütétele

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Az alpolgármester személyének megválasztása következik.
Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.
Felkéri a Pénzügyi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Az alpolgármester személyére Székelyné Szécsy Juditot javasolja.
Kér-e zárt ülést a titkos szavazáshoz?

Székelyné Szécsy Judit, képviselő

Nem kér.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Van-e valakinek más javaslata?
Amennyiben nincs, felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy bonyolítsa le a titkos szavazást.

/A titkos szavazás megtörtént./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az eredményt.

Ruzsom Lajos, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az alpolgármester személyéről történő szavazás eredményes volt.
Minden szavazat érvényes volt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal Székelyné Szécsy 
Juditot alpolgármesterré megválasztotta.
Gratulál.

101/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület Székelyné Szécsy Judit képviselőt Petőfibánya Község 
Alpolgármesterévé megválasztotta.
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VII. napirend

Az alpolgármester tiszteletdíja

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

/Ismerteti a vonatkozó törvényi hivatkozást./

A Képviselő-testület tehát összegszerűen állapítja meg az alpolgármester tiszteletdíját.
A társadalmi alpolgármester esetében illetményalap 4,5-6,5 szorzószámmal kell 
meghatározni a tiszteletdíjat.
Mivel nálunk főállású polgármester van, a társadalmi megbízatású alpolgármester alsó 
szorzószámú tiszteletdíját kell megállapítani, így az alpolgármester tiszteletdíját br. 
173.925 Ft összegben javasolja megállapítani.

Ambrus Zoltán, képviselő

Az elmúlt két ciklusban volt alpolgármestere Petőfibányának, aki jóval alacsonyabb 
tiszteletdíjért látta el ezt a feladatot.
Kéri az alpolgármester asszonyt, hogy gyakoroljon önmérsékletet és alacsonyabb mértékű 
tiszteletdíjért lássa el a feladatot.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Akkor lehet csökkentett mértékben eltérni a jogszabályban meghatározott mértéktől, ha az 
alpolgármester arról nyilatkozik.
Mivel nem érkezett felé az alpolgármester asszony részéről erre vonatkozóan nyilatkozat, 
így nem térhetnek el a jogszabályi előírás szerinti mértéktől.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 173.925 Ft legyen, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta.

102/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület Székelyné Szécsy Judit alpolgármester részére 173.925,-Ft/hó 
tiszteletdíjat állapít meg a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 4. 
§-a alapján.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse, 
és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Az alpolgármester költségátalányának mértékét a tiszteletdíja 10-20%-között lehet 
megállapítani.
Javasolja az alpolgármester költségátalányának mértékét 34.785,- Ft-ban megállapítani.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta.

103/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület Székelyné Szécsy Judit alpolgármester részére tiszteletdíjának 
20  %-ában,  azaz  34.785,-  Ft/hó  összegben  állapítja  meg  a  költségátalányát  a 
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 18. § (2) alapján.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse, 
és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

VIII. napirend

Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

/Felolvassa a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat./

Petőfibányán tehát a szorzó 1,3, ami azt jelenti, hogy a tiszteletdíj összege: 50.245,- Ft/hó.
A nem képviselő tagok tiszteletdíja: 22.610,- Ft/hó.
Bizottság elnökének tiszteletdíja: 95.465,- Ft/hó.

Kéri tehát, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja: 50.245,- 
Ft/hó, a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 22.610,- Ft/hó és a bizottsági elnök 
tiszteletdíja 95.465,- Ft legyen, elfogadni szíveskedjenek.
További javaslat, vélemény?

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
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Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta.

104/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület  a polgármesteri  tisztség ellátásának egyes  kérdéseiről  és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 15. 
§-a alapján a következőképpen állapítja meg a tiszteletdíjakat:

- a képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja: 50.245,- Ft/hó, 
- a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 22.610,- Ft/hó 
- a bizottsági elnök tiszteletdíja 95.465,- Ft/hó

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse, 
és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Felkéri Székelyné Szécsy Juditot az alpolgármester esküjének letételére.

/Ezt követően az alpolgármester letette az esküt./

Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Most csak a mostani döntéseinkről módosítjuk az SZMSZ-t, a következő ülésre átfogóan 
módosítani kívánják majd az SZMSZ-t. A most elkészített előterjesztés csak a jelenlegi 
döntést érintő módosításokat tartalmazza.

/Szétosztásra kerültek az előterjesztések, amelyek az SZMSZ módosítására vonatkoztak./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Javaslat? Vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, 
kézfelnyújtással szavazzon.

/Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta./
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16/2010.(X.14.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 13/2007.(X.12.) rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 18.
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2010. évi önkormányzati választásokon 
megválasztott  Képviselő-testület  és  a  Bizottságok  tagjainak  megváltozása  miatt  a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007.(X.12.) 
rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 29.§ (1) A képviselő-testület állandó bizottsága:

– Pénzügyi Bizottság (5 fő, ebből  2 fő külső tag)”

(2) Az SZMSZ 2. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

"Az SZMSZ 2. sz. melléklete

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselőtestülete tagjainak névsora és lakcíme

Juhászné Barkóczy Éva 3023 Petőfibánya, Hársfa utca 2. polgármester
Székelyné Szécsy Judit 3023 Petőfibánya, Szabadság út 15. alpolgármester
Ambrus Zoltán 3023 Petőfibánya, Deák Ferenc út 4.
Mizser László 3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 12.
Nagy Katalin 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc út 4.
Papp Tamás 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. Fsz. 2.
Ruzsom Lajos 3023 Petőfibánya, Apci út 14.

2. §

Az SZMSZ 3. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

" Az egyes bizottságok tagjainak névsora és lakcíme

Pénzügyi Bizottság

Ruzsom Lajos 3023 Petőfibánya, Apci út 14. elnök
Mizser László 3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 12.
Papp Tamás 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. Fsz. 2.
Dorner Gábor 3023 Petőfibánya, Fenyőfa utca 58.
Bodáné Kókai Ilona 3023 Petőfibánya, Deák F.u.1.fsz.4.
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3. §

Az SZMSZ 5. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

„Az SZMSZ 5. számú melléklete
Az állandó bizottság feladat- és hatásköre

Pénzügyi Bizottság

Előkészíti, véleményezi és ellenőrzi a Képviselő-testület elé kerülő pénzügyi- gazdálkodási 
témájú előterjesztéseket, különösen:  

- az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tervezetét,
- az önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét,
- véleményezi  az  éves  költségvetés  1  %-át  meghaladó  gazdálkodási  és  bármely 

összegű  fejlesztési  hitelfelvételt,  vizsgálja  annak  indokait  és  gazdasági 
megalapozottságát,

- ellenőrizheti  a  polgármesteri  hivatalnál  és  az  intézményeknél  a  pénzügyi 
gazdálkodású  szabályzatok  érvényesülését,  betartását,  a  gazdálkodás  menetét, 
szabályszerűségét,

- tájékoztatást  kérhet  a  képviselő-testület  által  anyagi  támogatásban  részesített 
egyesületektől, szervezetektől, személyektől a felhasználásra vonatkozóan,

- jelentést  kérhet a Képviselő-testület  részére az ellenőrzése,  vizsgálódása kapcsán 
keletkezett tapasztalatairól,

- a  bizottság  vagy  tagjai  részt  vesznek  az  önkormányzat  által  meghirdetett 
versenytárgyaláson,

- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását (különös tekintettel a saját 
bevételekre), a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, javaslatot 
tesz a törzsvagyonból kivonásra

- véleményezi:  az  önkormányzati  érdekeltségű  gazdasági  társaságok  alapítását, 
belépés, összeolvadás, kilépés, megszűnés indokoltságát,

- véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és 
megszűnésének indokoltságát,

- javaslatot tesz kommunális és közüzemi díjak mértékére, közterület használati díjak, 
tarifák stb. összegére,

- véleményezi  az  önkormányzati  tulajdon  elidegenítését,  cseréjét,  megterhelését, 
vállalkozásba vitelét, más célú hasznosítását.

- Javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználására
- Előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendeletek tervezetét, illetve 

részt vesz azok kidolgozásában.
- Folyamatosan  figyelemmel  kíséri  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatának hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosításra, illetve új 
szabályzat alkotására.

- Kezdeményezi valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását.
- Véleményezi a Képviselő-testület jegyzőkönyv kiigazításának kérését.
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- Véleményezi a közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony létesítésére, magasabb 
vezetői  megbízás  adására  vonatkozó,  Képviselő-testületi  hatáskörbe  tartozó 
beérkezett pályázatokat.

- Gyakorolja az elnöke révén a polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogokat 
és kötelezettségeket.

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba

(2)  A  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző  a  helyben  szokásos  módon  gondoskodik  és 
közzéteszi a rendeletet egységes szerkezetben.

K.m.f.

  Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 
          Polgármester                 Jegyző

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Határozatot kell hozni egyszerű többséggel, mely szerint az SZMSZ-t 6 hónapon belül 
átfogóan módosítani kell, erre szükséges a jegyző részére felhatalmazás.

Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

105/2010. ( X. 13. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatról  szóló  13/2007.(IV.12.)  önkormányzati  rendelet  átfogó 
felülvizsgálatát végezze el. 

Felelős: jegyző
Határidő: 6 hónap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Még egy feladat vár a Képviselő-testületre.
Az alpolgármester és a bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozó 25/2003. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására készített előterjesztést is meg kell szavazni.

/Kiosztásra került a képviselők között  a rendelet-tervezetet./

Elfogadása esetén a rendelet 2010.10.03. napjától hatályos rendelet lesz.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

256



/Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta./

Petőfibánya Község Önkormányzatának
17/2010.(X.14.) rendelete 

az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának 
mértékéről, valamint a költségtérítésekről szóló 25/2003. (XI. 27.) 

rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 18.
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2010. évi önkormányzati választásokon 
megválasztott  Képviselő-testület  és  a  Bizottság  tagjainak  megváltozása  miatt  az 
önkormányzati  képviselők,  bizottsági  elnök  és  az  alpolgármester  tiszteletdíjának 
mértékéről, valamint a költségtérítésekről szóló 25/2003. (XI.27.) rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1)A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Petőfibánya község alpolgármesterének havi tiszteletdíja: 173.925,-Ft/hó,- Ft.”

      (2) A R. 4. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1)A tiszteletdíjak mértéke, összege:

 a)  A képviselő tag tiszteletdíja 50.245,-  Ft/hó
 b)  A bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 50.245,-  Ft/hó
 c)  A Bizottsági elnök tiszteletdíja 95.465,-  Ft/hó
d)  A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 22.610,- Ft/hó

  

2. § (1) Jelen rendelet 2010.10.03-tól hatályos.

                (2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 
rendeletek egységes szerkezetben történő közzétételéről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 
Polgármester            Jegyző
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VIII. napirend

Egyebek

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Fekete László temetése holnap 14.00 órakor lesz, javasolja, hogy Petőfibánya  Képviselő-
testülete tekintse saját halottjának.
Dr. Eperjesi Tamás fogja búcsúztatni, lesz egy szavalat és lejön a Bányász Zenekar is.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület saját halottjának tekintse Fekete Lászlót, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

106/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  Fekete  Lászlót,  az 
Önkormányzat  2010.10.03-án  leköszönő  polgármesterét  az 
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. A Képviselő-testület a temetés 
költségeinek összegét a lekötött betét terhére biztosítja.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse, és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Mivel felére csökkent a Képviselő-testület tagjainak száma, sokkal több feladat hárul a 
testületi tagokra.
Úgy szeretné végezni a feladatait, hogy a képviselők és az alpolgármester járuljanak hozzá 
tevékenyen a feladatvégzéshez.

Kiszámíttatta, hogy az elmúlt években a képviselőknek a testületi anyagok 
papírmennyisége, a festék és karbantartás költsége igen jelentős volt: majdnem 380 eFt-ba 
került mindez, és ebbe a költségbe nem számolta bele a bizottsági ülések anyagait, 
előterjesztéseit.

Javasolná, hogy mivel minden képviselő tud számítógépen dolgozni, a képviselők részére 
vegyenek egy egyszerű laptopot, amely tudja a Word-öt, meg az Excelt, és képes e-mail 
küldésére, fogadására, mert úgy a testületi és bizottsági anyagokat ezen keresztül küldenék 
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meg. A laptopot az ülésekre el lehet hozni és a jövőben így kellene dolgozni, mert mindez 
sokkal praktikusabb lenne.
Több cégtől kértek ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlat 6 főre br. 420 eFt költséget 
jelentene.
Megítélése szerint bár most kisebb a testület létszáma, mégis megérné ez a beruházás.
Szeretné továbbá, ha a testületi üléseken minden képviselő elmondaná a véleményét. Aktív 
képviselői munkát szeretne.

Papp Tamás, képviselő

Mi lesz az információáramlás módja?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

E-mailen átküldik az anyagot.
Mi a véleménye a képviselőknek?

Nagy Katalin, képviselő

Szerinte mindenkinek van számítógépe, nem érti, hogy miért kellene még a laptopra is 
költeni. Átküldhetik a saját gépekre is az e-maileket, s aki akarja, az kinyomtatja az 
anyagot.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Kb. 25.000 példány testületi anyag ment ki egy évben. Ennek kinyomtatása nagy költség 
lenne a képviselőknek is.

Ambrus Zoltán, képviselő

Szeretné, ha inkább CD-n kapnák meg az anyagokat a képviselők, nem pedig e-mailben.

Juhászné Barkóczy Éva, képviselő

Azért gondolták, hogy az e-mail egyszerűbb lenne, mert a testületi anyag átadása mindig 
problémát jelentett.
Mindenki kaphat egy-egy CD-t, ha magának az átküldést követően ki akarja majd írni, de a 
testületi anyagot így nem kellene személyesen átadni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Email küldés után küldünk egy-egy sms-t is, és így figyelemmel lehet kísérni, hogy mikor 
ment ki az anyag.
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Ha valaki nem kapná meg, az jelezheti, és azt még mindig megküldhetjük CD-n.

Ruzsom Lajos, Pénzügyi Bizottság elnöke

Egyetért a javaslattal, mert ésszerű a megoldás.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Megkérdi Nagyné Miczki Enikőt, hogy minek a terhére tudják biztosítani a laptop 
beszerzést?

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző

Egy része mehet az irodaszer, nyomtatványra, fénymásoló karbantartásra, a többi a lekötött 
betét terhére.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Illetve a lekötött betét kamatának terhére.

Kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

107/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a 
gyorsabb és teljes körű képviselői munka érdekében a képviselők részére 
vásárolnak egy-egy laptopot.
A Képviselő-testület a 6 db laptop vásárlásának összegét a lekötött betét 
kamatának terhére biztosítja.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse, és annak végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

A régi képviselő-testület tavaly októberben hagyta jóvá a munkatervet.
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Mivel most az Ügyrendi Bizottság hatásköre bekerült a Képviselő-testület hatáskörébe, így 
a testületnek havonta össze kell majd ülnie.
Reméli, hogy nem gond ez, mert mindenki azért indult, hogy dolgozhasson képviselőként.

Javasolja tehát a 2010. évi Képviselő-testületi Munkatervet módosítani azzal, hogy testületi 
ülésre kerül sor 2010. november 10-én, mert novemberben kell a koncepciót elfogadni és 
az I-III. negyedéves tájékoztatót is, és a következő testületi ülés pedig 2010. december 15. 
lenne.

Kéri, hogy aki egyetért a munkaterv módosításával, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

108/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  2010.  évi 
Képviselő-testületi Munkatervet a következőképpen módosítja: 

1.) Képviselő-testületi ülésre kerül sor 2010. november 10-én, (átmeneti segélyek 
elbírálása, koncepció elfogadása, az I-III. negyedéves tájékoztató tárgyalása)
2.) Képviselő-testületi ülésre kerül sor 2010. december 15-én. (átmeneti segélyek 
elbírálása)

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerinti időpontokban 
hívja össze a Képviselő-testületet.

Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Szerda maradna a Képviselő-testületi ülések napja, az időpont azonban módosulna.
Eddig 17.00 órakor ültek össze, most erre 16.00 órakor kerülne sor, a Pénzügyi Bizottság 
pedig összeülne a testületi ülés előtt 1 órával, 15.00 órakor.
Ez azoknak is kedvező, akik köztisztviselők és jelen kell lenniük az ülésen.
Az SZMSZ-ben 17.00 óra a testületi ülés kezdetének ideje, de most kéri, hogy szavazzák 
meg a 16.00 órát.
Kéri, hogy aki egyetért a munkaterv módosításával, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

109/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  2010.  évi 
Képviselő-testületi Munkatervet a következőképpen módosítja: 

1.) A Képviselő-testületi ülések napja: Szerda, az ülések időpontja: 16.00 óra.
2.) A Pénzügyi Bizottság ülésének napja: Szerda, az ülések időpontja: 15.00 óra.

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerinti időpontokban 
hívja össze a Képviselő-testületet.
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Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Az iskolai kazánok közül az egyik tönkrement, a szakember írásos véleménye szerint 
használhatatlan állapotban van, ezért a teljes kazántest cseréjét javasolta.
Kértek egy árajánlatot, mely szerint 180 eFt körüli áron tudnánk vásárolni kazántestet.

Ambrus Zoltán, képviselő

Kértek-e más cégtől is ajánlatot?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Nem kért, ezt is megörökölte.

Ambrus Zoltán, képviselő

Akkor, most ha jól érti, egy árajánlatból kell választaniuk, elfogadniuk egy árajánlatot.
Megítélése szerint szükséges lenne további árajánlatok bekérése.

Tamási István, települési lakos, az önkormányzat karbantartó brigádjának vezetője

A kazáncserére vonatkozóan szeretné elmondani, hogy ezt a típusú kazánt csak ez a cég 
gyártja, ezért nem kérhettek más cégtől ajánlatot.

Ambrus Zoltán, képviselő

Sajnos az ülés előtt nem kaptak előterjesztést semmiről, ezért nem igazán tud miről 
dönteni, nincs semmilyen rálátása az ügyre.

Juhászné Barkóczy Éva

Nincs probléma, kérnek még árajánlatot, és a következő ülésen visszatérnek erre az ügyre.

Tamási István, települési lakos, az önkormányzat karbantartó brigádjának vezetője

Még egyszer szeretné felhívni a tisztelt testület figyelmét, hogy nem érdemes ezzel várni a 
következő testületi ülésig, mert ezt a típusú kazánt nem forgalmazza más, így erre senki 

262



nem tud majd árajánlatot adni, ráadásul még kell egy hónap, mire megérkezik a gyártótól a 
kazántest.
Jelenleg az iskolában a két kazán közül csak az egyik üzemel, és maximum 30 fokon tudja 
tartani a vízhőmérsékletet..
Nem érdemes húzni az időt.

Ruzsom Lajos, képviselő

Javasolja, hogy a holnapi napon próbáljanak még beszerezni két ajánlatot, ha nem megy, 
akkor meg kell rendelni ezt a kazántestet.

Mizser László, képviselő

Érdemes lett volna megkérdezni helyi vállalkozókat is, hogy tudnának-e ez ügyben 
segítséget nyújtani, mert eredeti céljuk is az volt, hogy a helyi vállalkozókat is érdemes 
lenne támogatni.

Ambrus Zoltán, képviselő

Nem szeretné, ha kiforgatnák a szavait, mert javaslatával nem arra akart célozni, hogy ő 
nem támogatja a helyi vállalkozókat.
Én csak azt szerettem volna, hogy ne egy ajánlatból kelljen kiválasztani azt az egyet.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Az ajánlaton szereplő ár nem drága, kedvező.

Ruzsom Lajos, képviselő

Javasolja, hogy az általa elmondottak szerint hozzanak határozatot.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot  
hozta.

110/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy döntött,  hogy a Petőfi  Sándor 
Általános Iskola elromlott kazánjának cseréjére vonatkozóan a Polgármester kérjen 
több cégtől árajánlatot, és amennyiben nem érkezik jobb ajánlat a jelenleginél, úgy 
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intézkedjék a szükséges kazántest megrendeléséről a meglévő legkedvezőbb ajánlat 
alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti intézkedések 
megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

Ambrus Zoltán, képviselő

Ő pedig azt kérné, hogy az ülés előtt írásos anyagot kapjanak lehetőség szerint minden 
megtárgyalandó anyagról. 
Felolvasás alapján nem tud megfelelően tájékozódni, és e nélkül nem tud felelősségteljes 
döntést hozni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Ezt is meg tudják tenni e-mailen.

Ambrus Zoltán, képviselő

S azt is kéri, hogy ha az ülés napján jön be megtárgyalandó anyag, kéri, hogy azért azt is 
had kapják meg írásban, akár az ülés előtt szétosztott formában.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

A régi képviselők mandátumának megszűnésével a PKTK kuratóriumi mandátumuk is 
megszűnt. 
Most tehát választanunk kell 3 kurátort, mert ennyi képviselőnek járt le a mandátuma.
Akkor javaslatot tenne: kurátornak Nagy Katalint, Mizser Lászlót és Papp Tamást 
javasolja, felügyelő bizottsági elnöknek Ruzsom Lajost.
3 tagot kötelezően jelölni kell a kuratóriumba, függetlenül attól, hogy lecsökkent a 
Képviselő-testület létszáma.
Vállalják-e a képviselők a kurátori, illetve a felügyelő bizottsági elnöki tagságot?

Ruzsom Lajos, képviselő

Igen.

Mizser László, képviselő

Igen.
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Papp Tamás, képviselő

Igen

Nagy Katalin, képviselő

Igen

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Akkor aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

111/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület – mint alapító – a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 
(PKTK) Kuratóriuma tagjának jelöli:

1.) Nagy Katalin 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc út 4.,
2.) Mizser László 3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 12., és
3.) Papp Tamás 3023 Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. Fsz. 2. 
     szám alatti lakost.

A Képviselő-testület – mint alapító – a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 
(PKTK) Kuratóriuma Felügyelőbizottsági tagjának jelöli:

Ruzsom Lajos 3023 Petőfibánya, Apci út 14. szám alatti lakost.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Jegyzőt,  hogy  a  határozatról  a  Kulturális  és  Testnevelési 
Közalapítvány (PKTK) Kuratóriuma Elnökét értesítse.

Felelős: Jegyző

Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Minden évben közmeghallgatással egybekötött falugyűlést kell tartani.
Ennek időpontjául 2010. november 17-ét javasolja, mely egy szerdai nap. Azért is ezt az 
időpontot választotta, mert ekkora már a költségvetési koncepció tárgyalásán már túl lesz a 
Képviselő-testület, és ezen túl a lakossági javaslatokat is, amennyiben költségvetést 
érintenek, a jövő évi  költségvetés készítésekor figyelembe lehet venni.

Más egyéb javaslat?
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Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a november 17-i közmeghallgatással egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

112/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  2010.  évben 
kötelezően megtartandó Közmeghallgatás időpontja 2010.11.17. 18.00 óra.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerinti időpontban 
hívja össze a Képviselő-testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

Nagy Katalin, képviselő

Mikor szokott lenni időben a közmeghallgatás?

Ruzsom Lajos, képviselő

18.00 órakor.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

A települési vállalkozókkal ismerkedési fórumot tartanánk október 29-én.
Ez egy kötetlen elbeszélgetés lenne, ahol lehetőség lenne, hogy a vállalkozók megismerjék 
a testületet, és a testületi tagok is megismerhessék a vállalkozókat.
Ő a jelentősebb vállalkozókra gondol, és azokra, akik a telek- és építményadóval 
érintettek.

Ruzsom Lajos, képviselő

Régi szívfájdalmuk a vállalkozóknak, hogy ki vannak hagyva az őket érintő kérdésekből. 
Célszerű lenne őket megnyerni. Érdemes lenne konszenzusra jutni, hogy egy esetleges 
telek és építményadó csökkentést követően pl. az önkormányzati rendezvény támogatások 
keretében még többet nyerne a település lakossága, mint így.
Azt is el kell dönteni, hogy kívánunk-e módosítani az adórendeletet, ezt még 
mindenképpen az idén kellene eldönteni.
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Ambrus Zoltán, képviselő

Szerinte minden építmény- és telekadót fizető vállalkozót meg kellene hívni, nem csak a 
nagyobbakat, jelentősebbeket.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester

Egyetért, azzal, hogy hívjanak meg minden vállalkozót.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

De akkor a meghívást követően kérjenek visszajelzést, mert ő szeretné őket megvendégelni 
és nem mindegy, hogy mennyien jönnek majd el, azaz hány főre készüljenek.

Ambrus Zoltán, képviselők

Ő úgy tudja, hogy pozitív irányban bármikor lehet módosítani az adót, akár visszamenőleg 
is.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Év közben lehet módosítani, ha kedvezően tér el a módosítás, de akkor sem lehet 
visszamenőlegesen.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Akkor október 18-án kiküldjük a meghívókat azzal, hogy péntekig kell visszajelezniük.

Aki ezzel a javaslattal egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

113/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  2010.10.29-én 
17ºº órára  a  Petőfibányán  székhellyel  rendelkező  vállalkozókat  meghívja  egy 
kötetlen beszélgetésre az Önkormányzat és a vállalkozók kapcsolatának fellendítése 
céljából.
Felkéri  a  Képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy a  határozat  szerinti  időpontra 
hívja meg Petőfibánya vállalkozóit.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010.10.29.
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Ebben az évben kiadnánk egy újságot, ami egy A3-as lap lenne összehajtva, melyben 
leírnánk a választás eredményét, hogy kik lettek a képviselők, stb.

Ruzsom Lajos, képviselő

Az első képviselő-testületi döntésekről is be lehetne számolni, de lehetne benne 
anyakönyvi részt is.
Ezt pdf. formátumban kellene elkészíteni.
1500 példányban nyomtatnák ki. Neki van egy 10 Ft + ÁFA egységárú ajánlata.
De ha valakinek van az ismeretségi körében nyomda, ahol ettől még jobb ajánlatot 
adnának, akkor azt köszönettel venné.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Ő is kért egy ismerősétől ajánlatot, aki azt mondta, hogy ennyiből nem tudja kihozni, csak 
15 Ft+ÁFA árért tudná vállalni.

Ruzsom Lajos, képviselő

Az ő árajánlata szerint tehát 12,50 Ft lenne egy újság nyomtatási költsége.
Ez egy egyszerű papírra készülne, tehát mindez egy egyszerű újság lenne, de arra jó lenne, 
hogy a települési lakosok értesüljenek arról, hogy mi folyik a községben és a testületi 
üléseken.
Főként a lakosságot érintő döntésekről lenne jó tájékoztatást adni.
A jegyző urat kérnék meg, hogy a szerkesztésében vegyen részt. 
November 17-ére el is tudnák készíteni az újságot, ha a testület pozitívan dönt.

Ambrus Zoltán, képviselő

Egyetért az újság megjelentetésével.
Kéri, hogy szerepeljen számszerűen az újságban az, hogy kinek mennyi a javadalmazása, 
hiszen erről nyílt ülés formájában döntöttek, így ezek az adatok nyilvánosak.

Székelyné Szécsy Judit, képviselő

Az első szám egy próbaszám lenne, aztán majd eldöntjük, hogy a következő évben milyen 
gyakorisággal, rendszerességgel jelentessék meg.

Ruzsom Lajos, képviselő

Fontosnak tartja, hogy az önkormányzati intézmények is kapjanak helyt, arról is értesüljön 
a lakosság, hogy az intézményekben mi történik.
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Ambrus Zoltán, képviselő

Karácsonyra még jó lenne kiadni egy ünnepi számot.

Ruzsom Lajos, képviselő

Ezt a következő testületi ülésen beszéljék meg, ezt javasolja, mert akkor már nagyobb lesz 
a rálátásuk a fogadtatásra is.

Ambrus Zsuzsa, települési lakos

Javasolja, hogy Fekete Lászlóról egy elköszönő részt is tegyenek bele az újságba.

Ambrus Zoltán, képviselő

Úgy gondolja, hogy a polgármester úr két évtizednyi munkájának megemlékezéshez nem 
méltó az egyszerű fekete-fehér A3-as papíron kiadott nyomtatvány. Érdemes lenne inkább 
valamivel többet ráfordítani és ezen alkalommal egy igényes lapot kiadni, fényképpel, ahol 
egy oldalt a megemlékezésre kellene fordítani.
Jó lenne az is, ha a testület tagjairól is egy-egy fénykép megjelenne.

Ruzsom Lajos, képviselő

Erre vonatkozóan azonban új árajánlatot kell kérni. Vagy hozunk egy olyan döntést, hogy a 
23-ig beérkezett legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk el.

Ambrus Zoltán, képviselő

Igen, ez így jó lenne.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Akkor aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

114/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  település 
lakosainak értesítése, tájékoztatása céljából újságot jelentet meg. 
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A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  szerezzen  be  más, 
kedvezőbb ajánlatokat is, illetve azt a céget bízza meg a munka elvégzésével, amely 
az ár és a formai megjelenés szempontjából a legkedvezőbb ajánlatot adja.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt az újság szerkesztésére. 

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: árajánlatok kérésére: 2010.10.23.

szerkesztésre: 2010.11.10.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Javasolja, hogy a képviselők osszák fel a települést maguk között, mely településrészekre 
vonatkozóan vállalnának fel kapcsolattartó szerepet.
Így a település minden lakosának igényét figyelemmel lehetne kísérni.
A következő ülésen térjenek erre vissza, addig gondolkodjanak el a felosztáson, de úgy, 
hogy nagyjából egyenlő legyen a lélekszám minden felosztott településrészen.

Mizser László, képviselő

Hiányolják az emberek az önkormányzati hirdetőtáblát, ezért jó lenne, ha ezt pótolnák, és 
önkormányzati hirdetőtáblákat helyeznének ki, ahová az önkormányzat majd kitehetné a 
hirdetéseit.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Van egy költségvetésünk, amely köt minket, de térjünk vissza rá a jövő évi költségvetés 
tervezésekor.

Mizser László, képviselő

Igen, ez megfelelő.

Dorner Gábor, Pénzügyi Bizottság tagja

Szerinte a kábel tévét lenne érdemes inkább kiépíteni, mert így meg lehetne gátolni, hogy a 
hirdetéseket letépkedjék.

Ruzsom Lajos, képviselő

A UPC–val nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mi diktáljunk.
Ezért ő nem lát erre reális esélyt.

Jónás János, települési lakos, volt alpolgármester

Még a Salgó Moltech-kel voltak tárgyalások, de miután a UPC felvásárolta a Salgó 
Moltech-ket, nem volt már a további tárgyalási alap.

Ambrus Zoltán, képviselő

Javasolja, hogy a Jegyző ossza fel egyenlően a településrészeket a képviselők részére.
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Ruzsom Lajos, képviselő

A képviselők részére a fogadóórákra a polgármesteri hivatal biztosítana kulturált 
környezetet.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Fel szeretné olvasni az ASA levelét, kérelmét.
/Felolvassa./
Javasolja, hogy legalább két db 3 m3-es konténert vigyen ki az ASA a temetőbe.
A másik: december 31-én lejár a szerződésünk az ASA-val.
Igen sok volt rájuk a lakossági panasz, így felvetődik, hogy vagy meghosszabbítjuk a 
szerződést, vagy 12.31-ig egy egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretén belül 
megversenyeztethetnénk 3 céget és január 1-től a legkedvezőbb ajánlatot adó céget 
választanánk szolgáltatónak.
Ő maga sincs megelégedve az ASA tevékenységével, mert megítélése szerint nem 
rendelkezik a cég megfelelő technikával.
Mi legyen akkor, folytassanak le egyszerűsített közbeszerzési eljárást? Mert ilyen irányú 
döntés esetén az arra vonatkozó eljárást időben meg kel kezdeni.

Ruzsom Lajos, képviselő

Hogy nem megfelelően, elvárhatóan végzik a munkát, ezt ő is így látja.
De ha egyszerűsített közbeszerzési eljárásra kerül sor, akkor kéri, legyen a testület arra is 
figyelemmel, hogy a Bio Pannónia tett 4 éve egy ajánlatot, mely szerint ha Petőfibánya 
kiépíti a szelektív hulladék elhelyezésre a szigeteket, akkor ő ingyen elszállítja a szelektív 
hulladékot.

A pályázatok elbírálására vonatkozó értékelést úgy írják ki tehát, hogy magasabb ponttal 
értékeljék, - hasonló ár esetén - aki a szelektív hulladék elhelyezést is megvalósítja.

Tamási István, települési lakos, az önkormányzat karbantartó brigádjának vezetője

Feléjük például olyan igénnyel élt az ASA, hogy minden konténer fülét faragják le.

Nagy Katalin, képviselő

Kiszámíthatatlan időpontban szállítják a szemetet, így szinte aznap egész nap nyitva van a 
konténer ketrece.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Akkor most ne szavazzanak, mert előbb megbeszéli a műszakissal, hogy megvalósítható-e 
december 31-ig az egyszerűsített közbeszerzési eljárás.

Ruzsom Lajos, képviselő

Ő viszont mégis azt javasolja, hogy akkor mégis csak szavazzák meg az egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, mert az idő megy.
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, de azzal a kiegészítéssel, hogy 
„amennyiben végig tudjuk vinni ebben az évben az egyszerűsített közbeszerzési eljárást”, 
kéri, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

115/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  amennyiben  a 
Képviselő-testület  végig  tudja  vinni  még  december  31-ig,  ebben  az  évben  az 
egyszerűsített közbeszerzési eljárást, úgy folytassák le azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a műszakis 
ügyintézővel az egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetőségeit.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010.12.31.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Neki 200 km-es gépkocsi átalányt szavazott meg a testület, mikor kinevezték, kéri, hogy 
ezt vonják vissza, mert a megváltozott adózás miatt már nem sok értelme van a gépkocsi 
átalánynak.
Ha utazik valahová, úgyis elszámolja az utat kiküldetési rendelvényen.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Ez most ugyanis úgy működik, a gépkocsi átalány, mint a bér, adózik.
Vagy gyűjteni kell a számlákat, útnyilvántartást kell vezetni, stb.

Aki egyetért azzal, hogy az erre vonatkozó határozatot, vagy határozati szövegrészt vonják 
vissza, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

116/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület  2010.10.01-jétől kezdődően visszavonja a  185/2007.(XI.28.) 
képviselő-testületi  határozat  következő  szövegrészét:   „A  Képviselő-testület 
biztosítja a jegyző számára saját gépkocsi használatát,  melyhez 200 km átalányt 
biztosít.”

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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Ruzsom Lajos, képviselő

Nem esett az ülés elején arról szó, hogy ki fogja a jegyzőkönyvet hitelesíteni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Négy évvel ezelőtt a régi testület megszavazta, hogy ne legyen hitelesítője a 
jegyzőkönyvnek.
Kívánják-e, hogy a jegyzőkönyvek a képviselők által hitelesítve legyenek?
Nem kötelező, és már most is hangfelvétel készül az ülésekről.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

A jegyzőkönyvvezetők már az ülést követő héten bejöhetnek, és elolvashatják a 
jegyzőkönyveket.
Korábban a hitelesítés miatt többször előfordult, hogy kicsúsztunk a 15 napból.
Amikor erre vonatkozóan felhívást kaptak a Közigazgatási Hivataltól, akkor javasolták a 
testületnek, hogy ne legyen hitelesítője a jegyzőkönyveknek, mert azokat az Ötv. 
értemében elég, ha a polgármester és a jegyző írja alá.

Most, amennyiben a Képviselő-testület úgy látja, a jegyzőkönyv elkészülte után bejöhetnek 
a hitelesítők és elolvashatják a jegyzőkönyvet. Amennyiben így döntenek, akkor lehetőség 
van arra, hogy e szerint módosítsák az SZMSZ-t erre vonatkozóan.

Papp Tamás, képviselő

Ő javasolja, hogy legyenek hitelesítők a jegyzőkönyvekre vonatkozóan.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Akkor eleve így készíti elő az SZMSZ módosítását, hogy az belekerüljön.

Ruzsom Lajos, képviselő

De azért előbb döntsük el, hogy kell-e, hitelesítő, vagy nem.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Nekik nagy segítség, ha van hitelesítő, mert segíti a hivatali munkát.

Ambrus Zoltán, képviselő

Amennyiben szó szerinti jegyzőkönyv készül, akkor nincs szükség hitelesítőre, 
amennyiben nem, akkor szükségesnek tartja a hitelesítést.
Mert lehet, hogy előfordul, hogy a jegyzőkönyvvezetőnek valami fontosabb, vagy épp 
elkerülte valami a figyelmét, ezért így valóban jó lenne a hitelesítő léte.
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Nem szó szerint történik a jegyzőkönyvezés, ezért akkor kéri a jegyző urat, hogy így 
készítse elő az SZMSZ-t.

Ambrus Zoltán, képviselő

Szeretne tájékoztatást kapni a Fenyőfa úti árok vízelvezetéssel kapcsolatos munkálatokról.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

A kotrásra Jónás János, volt alpolgármester kért árajánlatot, de Molnár Tamás vállalkozó 
olyan árajánlatot adott, mely nem volt kedvező az önkormányzat részére.
Ráadásul a terület Lőrincié, ezért Lőrinci Önkormányzatával is fel kellene venni a 
kapcsolatot.

Tamási István, települési lakos, az önkormányzat karbantartó brigádjának vezetője

Sajnos a kanálisban lévő víz Apcról töltődik, patakszerűen folyik hozzánk.
Mikor átmentünk az alpolgármester úrral Apcra, hiába jeleztük felé a problémát, érdemileg 
nem nyilatkozott semmit az apci polgármester úr.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Sajnos arra nem számíthatunk, hogy Apc és Lőrinci önkormányzata részt vállalna a 
munkálatokban, illetve azok költségében.

Jónás János, volt alpolgármester

Felhívtuk az apci polgármester figyelmét, hogy az ott képződött csapadékvizet ne a 
településre engedjék rá, ígéretet is tettek arra, hogy ezt megszüntetik, így ennek 
megvalósítását figyelemmel kellene majd kísérni.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester

A Fenyőfa úti vízelvezetés problémáját nem szabad halogatni, mielőbb lépni kell a 
megoldásában.

Ruzsom Lajos, képviselő

Először meg kell keresni hozzá a költséghátteret.

Ambrus Zsuzsa, települési lakos

Néhány hónapja bejöttek együttesen a Fenyőfa úti lakosok a problémával, akkor 
jegyzőkönyvet is vettek fel a kérelmükről, de nem történt azóta semmi.
Kéri, hogy ennek nézzenek utána, és törekedjenek a mielőbbi megoldásra.
Melyik terület Lőrinci Város tulajdona?
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Jónás János, alpolgármester

Lőrinci Város Önkormányzatát többször is megkeresték, majd írásban felkértél, hogy tegye 
rendbe a tulajdonában lévő területet, azaz az árkot, de erre nem volt hajlandó erre.

Ambrus Zoltán, képviselő

Szerinte a Fenyőfa út mögötti árok nem Lőrincié, hanem Petőfibányáé.
Az önkormányzat eladta a Fenyőfa úti területeket, mint építési területet. Az 
önkormányzatnak kell gondoskodni a vízelvezetésről.
Emlékezete szerint június 16-án voltak benn a Hivatalban, de ezt követően sokáig nem 
történt semmi, csak azóta van némi előrelépés, mióta az új polgármester asszony hivatalba 
lépett.
Petőfibánya van olyan anyagi helyzetben, hogy nem kell megvárnia a jövő évi 
költségvetést, hanem a problémát meg kellene oldani.  

Dorner Gábor, pénzügyi Bizottsági tag

Az a baj, hogy hiába oldjuk meg ezt a problémát most, mindig és mindig visszatér.
Olyan megoldást kellene találni, amely hosszútávú megoldást jelentene.

Ambrus Zoltán, képviselő

Szeretné jelezni, hogy a közúti híd aljának kitakarítása nincs teljes mértékben rendben, 
mert az nincs kitakarítva rendesen, csak egy kb. 50 cm-es vájatot vágtak, ennyit tettek. 
Ennek a kitakarítása mikor lesz megvalósítva?

Tamási István, települési lakos, az önkormányzat karbantartó brigádjának vezetője

Hogy dolgozzon a közhasznú az árokban, ha abba folyamatos a vízfolyás?
Addig nem lehet ott munkát végezni, amíg folyik benne a víz.

Ambrus Zoltán, képviselő

De lehet. El kell vezetni, át kell emelni a vizet, és akkor máris lehet dolgozni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Most egyelőre átfolyik a víz, ezért most menjenek tovább.
A Fenyőfa úti útpadkák felújítására érkezett egy árajánlat 950 m útpadka kialakításra 800 
Ft/m + ÁFA összegben, mely összességében 1.900 eFt bruttó árat jelent.
Utána érdeklődtek, hogy nem tudnák-e egyszerűbb megoldással, olcsóbban kivitelezni a 
munkát, de a vállalkozó az egyszerűbb megoldással nem vállalta, csak az árajánlatban 
feltüntetett műszaki paraméterek megoldásával lenne hajlandó elvégezni a munkát.

Ruzsom Lajos, képviselő

Szerinte is csinálják meg rendesen az útpadkát, és akkor többet nem kell vele foglalkozni, 
mert nem érdemes évente költeni rá. Végleges megoldásban kell gondolkodni.
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Ambrus Zoltán, képviselő

Egyetért Ruzsom Lajos hozzászólásával.
Ha Molnár Tamás elkészíti az árajánlat szerint az útpadkát, a munkára garanciát is fog 
vállalni. Nem szabad így nekimenni a télnek.

Dorner Gábor, pénzügyi bizottsági tag

Az utca felső végében lakók, hogy ne a házukra, telkükre menjen a víz, azt elvezették az 
útra. Így a víz teljes mértékben az úton folyik el, s félő, hogy az út alámosódik, és akkor 
teljesen tönkremegy.

Ruzsom Lajos, képviselő

Még egy fájdalmas bejelentése lenne. A Petőfibánya Iskolásaiért Alapítvány pályázott a 
játszótér felújításra, melynek következtében a játékok alját 6 cm-es vastagságban 
ütéscsillapító aljzattal látták el.
A kivitelezés megtörtént, a számlát kiállították, azonban a pályázati támogatás még nem áll 
rendelkezésre.  A kivitelező az alapítványon szeretné behajtani az összeget, de az 
alapítványnak nincs 5 MFt-ja. 
Arra kéri a testületet, hogy az önkormányzat utalja át ezt a pénzt az alapítvány számlájára, 
előlegezze meg a részére, míg az állami támogatás meg nem érkezik, nehogy kötbért 
kelljen fizetnie az alapítványnak.

Ambrus Zoltán, képviselő

Nem érti, hogy  köthetett olyan szerződést az alapítvány ilyen nagy értékben, amikor neki 
nincs is ennyi pénze.

Martinkovics Sándorné, óvodavezető

Együttműködési megállapodást kötött az alapítvány és az önkormányzat, ez alapján.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Az a probléma, hogy a pályázat még nincs elbírálva, ezért nem utalták még az alapítvány 
részére a pályázati díjat, mert nincs biztosíték arra, hogy a pályázat nyerni fog.

Ambrus Zoltán, képviselő

De a kivitelezés már megtörtént.
S ha együttműködési megállapodás van a testület és az alapítvány között, akkor nincs is 
miről beszélni, ki kell fizetni.

Jónás János, alpolgármester

A régi képviselő-testület döntött ebben a kérdésben, ezért nem érti a jelenlegi 
tanácstalanságot. A pályázaton a kistérség már nyert, mely támogatást felosztotta a 
kistérségi önkormányzatok között. Ezért mertek belefogni a kivitelezésbe.
Így a támogatást a kistérségnek kell majd leutalnia, ez nem valósult még meg.
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Valóban, itt arról van szó, hogy meg kellene csak előlegezni a pénzt, míg a kistérség 
részéről a támogatás nem érkezik meg.

Ambrus Zoltán, képviselő

Megkérdezi a Jegyző urat, hogy erről most kell nekik valami döntést hozni?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző

Nem szükséges.
Ez egy átmeneti kölcsön lesz csupán, várhatóan kb. két hétre, a várt összegről a 
novemberben döntenek.

Ambrus Zoltán, képviselő

Tekintettel az összeg nagyságára, ő viszont azt javasolja, hogy mégis csak hozzanak arról 
határozatot, hogy ezt az összeget átutalják az alapítványnak, aki ha megkapja a pályázati 
támogatást, visszafizeti az önkormányzat részére.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Aki ezzel egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

117/2010. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 
részéről  beadott  folyamatban  lévő pályázattal  kapcsolatos  kötelezettséget,  amely 
szerint  a  munka  elvégeztével  a  kivitelező  részére  a  munka  ellenértékét  ki  kell 
fizetni. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szükséges összeget átutalják a Petőfibánya 
Általános  Iskolásaiért  Alapítvány  számlájára,  aki  azt  haladéktalanul  utalja  át  a 
kivitelezőnek, majd amennyiben megkapja a pályázati támogatást, fizesse vissza a 
teljes összeget az önkormányzat részére.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a szükséges összeget utalja át a 
Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány szálájára.
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: azonnal
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatokat december 31-ig el kell 
juttatni a képviselők részére.

Mivel több, nyílt ülésen megtárgyalandó ügy nincs, az ülést bezárja és zárt ülésen 
következik az átmeneti segélyek megtárgyalása.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva                          Dr. Gyirán Viktor
        Polgármester                                               Jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül:

Németné Budai Timea
                                                  Jegyzőkönyvvezető
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