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J e g y z ő k ö n y v
Készült: Petőfibánya  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010.  november 

10-én megtartott soros nyílt üléséről.

Jelenlévő képviselők:

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

Tanácskozási joggal résztvevők:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Simonkovics Istvánné, szociális ügyintéző
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos
Bodáné Kókai Ilona, külsős bizottsági tag
Martinkovics Sándorné, óvoda vezető
Hegedűsné Ivády Gabriella, Iskola Igazgató
Dorner Gábor, külsős bizottsági tag

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

Köszönti a jelenlévőket.
A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül jelen van 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

Napirend: javasolja a meghívó szerinti megtárgyalni.
Kérdés?
Javaslat?

Ambrus Zoltán, képviselő
Hiányolja a testületi anyagból, amit jegyzőúrnak beadott, egy javaslatot a Fenyőfa utca 
egyirányúsításával kapcsolatban.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Egyebek napirendi pontban lesz szó róla, mert az anyaggal nem tudott kimenni ez a javaslat, 
egyébként azonnal elkezdték az ügy elintézését, írásban megkeresték a társhatóságokat, ebben 
az ügyben bejárás lesz a helyszínen.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben nincs más, kéri, hogy aki az elhangzott napirendi pontok javaslattal egyetért, 
kézfelnyújtással szavazzon.
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(Ezt követően a  Képviselő-testület jelenlévő 7  tagja 7  igen szavazattal az elhangzott  
javaslatot egyhangúlag elfogadta.)

II. Napirend

Az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Pénzügyi  bizottsági  ülésen  megtárgyalták  az  önkormányzat  2010.  évi  I-III.  negyedéves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Ez egy szöveges beszámoló. Elmondja, az új képviselők 
részére, hogy ez nem beszámoló, olyan is van, de azt félévkor és évvégén kell elkészíteni. Ezt 
is  ugyanúgy  el  kell  fogadni  a  testületnek  határozatban.  Felkéri  Ruzsom  Lajos  pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy az előterjesztést ismertesse.

Ruzsom Lajos, képviselő
A pénzügyi  bizottság megtárgyalta  a mai  15 órai  ülésen az önkormányzat  2010. évi  I-III. 
negyedéves  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatóját.  Javasolja  elfogadásra  a  testületnek. 
Főszámok  a  kiküldött  anyagban  megtalálhatók.  Megállapították  hogy  a  teljesítés  jó, 
időarányosan  történt.  A  leírt  költségvetési  számvitellel  most  ismerkednek.  A  pénzügyi 
bizottság  ülésén  elhangzott,  illetve  néhány  fontosabb  kérdés  felmerült,  főleg  azoknál  a 
tételeknél,  ahol  a  táblázatban  látszott,  hogy  nagyobb  előirányzat-módosítás  történt. 
Megkapták  a  megfelelő  tájékoztatást,  ami  lényeges.  Személy  szerint  kérdezte,  hogy  az 
alkalmazottak térítési díja miért csökken 9 millióról 3 millióra. A válasz erre az volt, hogy 
bejött  a  sodexho  étkezési  utalvány,  és  a  dolgozók ezt  a  fajta  juttatást  veszik  igénybe.  A 
dolgozók nem éltek azzal a lehetőséggel,  hogy a helyi  konyhán vásárolják meg az ebédet. 
Nagyobb  tétel  volt  az  értékpapír  eladása,  50  milliós,  ami  a  pályázati  önerőhöz  kellett. 
Utófinanszírozás révén később kapjuk meg ezeket a pénzeket. Személyi juttatásoknál volt egy 
nagyobb módosítás,  amit az indokolt,  hogy az állam közel 50 ezer forint juttatást adott a 
közszférában, ezért az előirányzatot is módosítani kell. 
Elhangzott még a pénzügyi bizottság ülésén, hogy vizsgáljuk meg az óvodai konyha egy adag 
előállítási  költségét.  Minden  irányból  666  Ft-ra  jön  ki  egy  adag  étkezés.  Erre  azért  van 
szükség, hogy ha valaki másnak adjuk ki a konyhát, akkor nem lehetne-e a konyha költségeit 
csökkenteni. Nem a mostani testületi ülésnek a feladata, ez egy hosszabb folyamat, amit meg 
kell nézni. 
Kéri,  ezekkel  a  kiegészítésekkel  fogadja  el  a  testület  az  önkormányzat  2010.  évi  I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Kérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban?

Ambrus Zoltán, képviselő
15 millió forint kamatbevétel mekkora összegnek a kamata?

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos
Átlagban 200 millió forint.
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Ambrus Zoltán, képviselő
Ebből az önkormányzati lakások értékesítéséből származó összeg is benne van? Ez kb. a felét 
teszi ki?

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos
Benne van. Féléves szinten készít kimutatásokat. Kb. 40%-át teszi ki ez az összeg.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Bérlakások értékesítése, telkek eladása, ez mind betétben van lekötve. Ez egy mozgó összeg, 
mert függ a pályázatok számától, vagyis mennyi önrészt kell hozzá tenni.

Ambrus Zoltán, képviselő
Annyi hozzászólása lenne, hogy dicséri azt, aki elkészítette a tájékoztatót. Nagyon érthetőnek, 
átláthatónak tartja. Köszöni a munkáját minden képviselő nevében.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Elmondja,  hogy  ezeket  januártól  sokkal  részletesebben  le  fogják  írni  a  szöveges 
beszámolónál, hogy érthetőbb legyen mindenki számára. A táblák nagyon jók, de bővítve lesz 
a szöveges része.

Ambrus Zoltán, képviselő
Kérdezi, hogy egy állvány rendszer lett vásárolva. Úgy tudja, hogy az önkormányzatnak van 
saját állványrendszere, amit kölcsön is szokott adni.

Mizser László, képviselő
Ez egy teljesen új állvány, ami alumíniumból készült és gurulós. Ezt beltérre lehet használni, 
8-9 méter magas. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése?
A  6.  oldalon  lévő  átcsoportosításra  vonatkozó  határozati  javaslatot  kell  elfogadni  a 
2010.09.30-i forduló nappal. 

/Elmagyarázza, hogy miről szól az előterjesztésben a határozati javaslat./

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

143/2010. (XI. 10.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  a  2010.  évi  költségvetésben 
2010.09.30-i fordulónappal az alábbi átcsoportosításokat hagyja jóvá.
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KIADÁSOK

Személyi juttatások                                                                     4.766.000

    -  Rendszeres személyi juttatások                                                109.000
       - eseti kereset-kiegészítés (TÁMOP)                           109.000 

    -  Nem rendszeres szem. juttatások                                           1.684.000
       - szabadság megváltás                                                     48.000
       - napidíj  (választás, TÁMOP)                                          2.000
       - betegszabadság                                                            223.000 
       - étkezési hozzájár. (cafeteria köztisztv.)                   1.355.000
       - étkezési hozzájár. (cafeteria egyéb bérrendsz.)            54.000
       - munkábajárás                                                                  2.000

    - Külső szem.juttatás                                                                                      2.973.000
       - megbízási díj (TÁMOP)                                           2.883.000
       - megbízási díj (piacfelügyelő)                                        10.000
       - színes diploma                                                               80.000
       

Munkaadókat terhelő járulékok                                                   1.304.000

       - TÁMOP járulékok                                                         991.000
       - egészségügyi hozzájár.                                                    12.000
       - táppénz hozzájárulás                                                         4.000
       - piacfelügyelő megbíz.jár.                                                  2.000
       - ápolás díj TB-je                                                             295.000

Dologi kiadások                                                                            5.718.000

      -  Készletek                                                                                             2.387.000

          - karbantartási anyag                                                     274.000
          - tisztítószer                                                                     25.000
          - egyéb készlet (só, homok)                                            39.000
          - irodaszer (TÁMOP)                                                    994.000
          - fűnyíráshoz üzemanyag                                              200.000
          - könyvbeszerzés                                                             31.000
          - TÁMOP szakmai anyag                                              363.000
          - inform. normatíva (kisért.te. 2009.évi)                      100.000
          - TÁMOP kisértékű tárgyieszköz                                190.000
          - számítógép korszerűsítés (hivatal)                               76.000
          - művelődési ház székek (díszterem)                              95.000
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      - Szolgáltatások                                                                                    2.362.000

          - szállítási költség (homok fuvar)                                       8.000
          - vásárolt élelmezés   (TÁMOP)                                      67.000    
          - közös költség (társasházak)                                         182.000
          - TÁMOP pedagógus oktatás, szaktanácsadás            1.795.000
          - adóügyi jelzálogjog bejegyzés                                     220.000
          - Sodexo utalvány kezelési költség                                  90.000
             
       - Áfa kiadások                                                                                          788.000

          - TÁMOP áfa                                                                 708.000
          - műv.ház szék, egyéb                                                      76.000
          - tárgyieszköz áfa befizetés (telek)                                     4.000

       - Reprezentáció, belföldi kiküldetés, reklám                                            181.000
 
          - települési reklám, álláshirdetés                                    115.000
          - belföldi kiküldetés                                                          10.000
          - TÁMOP utiköltség                                                         16.000
          - reprezentáció (projekt zárónap TÁMOP)                      40.000

Egyéb folyó kiadások                                                                                                         2.000
    (késedelmi kamat közművek)

Szoc.pol.juttatások                                                                                                      1.958.000

         - iskolások, óvodások étk.támogatása                           1.830.000
          - temetési támogatás                                                          60.000
          - rendkívüli   GYVT                                                            5.000
          - szociális gondozás                                                           63.000

Támogatásértékű kiadások                                                                                           561.000

- Működési célú tám. ért.kiadások (áh-on belülre)               61.000
   - Zagyvaság tagdíj különbözet                            1.000
   - Kistérségi Társulás jelzőr.segítségny.             60.000
- Működési célú tám.ért.kiadások (áh-on kívülre)              500.000
   (viharkár miatti támogatás 2 család részére)

Beruházások                                                                                                                  362.000
   (állványrendszer)

Felújítás                                                                                                                       1.405.000

       - iskola tanári parkettázás                                                    333.000
       - művelődési ház díszterem parkettázás                              296.000
       - Tárna úti lépcső felújítás                                                   776.000
 
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:                                                                   16.076.000 
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KIADÁSOK

Személyi juttatások                                                                                                  - 2.012.000 

     - Rendszeres személyi juttatások                                           -  275.000

       - szabadság megváltás                                   -    48.000

       - betegszabadság                                            -  223.000

       - táppénz hozzájárulás                                   -      4.000

         

     - Nem rendszeres szem.juttatások                                        - 1.409.000

        -  egyéb bérr.hat.alá tart.egyéb ktgtér.             - 54.000

           (étk.hozzájárulás)     

        - köztisztv. egyéb ktg.tér. cafeteria keret   -  1.355.000                         

      - Külső személyi juttatások (óraadó ped.)                            -   328.000

Munkaadókat terhelő járulékok                                                                              -  119.000
      

       - óraadó pedagógus járulék                                                      -  89.000

       - TÁMOP járulékok                                                                 -  30.000

Dologi kiadások                                                                                                             - 56.000

     - Készletek                                                                                  - 56.000 

       - folyóirat beszerzés                                            -  9.000

       - egyéb készlet beszerzés                                   - 25.000

       - textília beszerzés                                             -  22.000 

Beruházások    (ravatalozó)                                                                                          -  6.000
                                     
Tartalék                                                                                                                  - 13.883.000

    - TÁMOP program                                                                   - 8.127.000

    - egyéb                                                                                      - 5.637.000

    - művelődési ház székek                                                          -    119.000   
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KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:                                                                 - 16.076.000

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek (isk.tér.díja)                                                             600.000

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:                                                                     600.000 
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek (alk.tér.díja)                                                        -    600.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:                                                                -    600.000 

Felkéri a Képviselő–testület a jegyzőt, hogy az átcsoportosításokat hajtsa végre. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A 10. oldalon van a rendelet-tervezet. Költségvetési főösszegnek módosítását irányozza elő 
2010.09.30.-i  fordulónappal  432.368.630 Ft  lett,  a  módosítás  eredményező  31.821.243 Ft 
jogcímenkénti  felsorolását  tartalmazza,  ez  a  rendelet-tervezet.  Itt  gyakorlatilag  a  főösszeg 
módosul,  és  a  főösszeg  pedig  a  kapott  bevételekből,  ill.  annak  kiadási  előirányzatait 
tartalmaznak.

Kéri  aki  az  előterjesztésben  megfogalmazott   rendelettervezettel  egyetért,  kézfelnyújtással 
szavazzon.

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

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2010.(XI.11.) önkormányzati rendelete 

 a 2010. évi költségvetés módosítására

  1. §

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló- 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §. –a alapján az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.11.) rendeletét ( a továbbiakban: R) módosítva a 2010. 
évi  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  előirányzatát  2010.09.30.-i  fordulónappal 
432.368.630,- Ft-ban  állapítja  meg.  A  módosítást  eredményező  31.821.243,-  Ft 
jogcímenkénti módosító hatása az alábbiak szerint történik.
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I. BEVÉTELEK  

Intézményi működési bevételek                                                           - 5.487.000
- Egyéb saj.bevétel (rehab.önrev.,gond.dij)                        743.000
   - kríziskezelő program                                 74.000
   - antennadíj bevétel                                      57.000
   - rehabilitációs hozzájár.önrevízió             596.000
   - rongált tankönyv térítés                             16.000

- Intézményi ellátás díja (alk.tér.díj)                              - 5.000.000
- Továbbszámlázott szolgáltatások                                       16.000
- Áfa bevételek, visszatérülések                                    - 1.246.000
   - kiszámlázott szolg.áfa-ja (alk.tér.díj)   -1.250.000
   - értékesített tárgyieszk.áfa-ja (telek)             4.000
   
Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                         8.319.317
- Pótlékok                                                                             11.000
- Átengedett központi adók (jöv.diff.mérs.)                    8.299.317 
- Egyéb sajátos  bevétel (helyszíni bírság)                             9.000

Támogatások                                                                                         10.138.025
- Norm.állami hozzájárulás feladatmut.köt.                       125.168 
- Kieg.tám.egyes szoc.feladadathoz                                9.063.857
   - időskorúak járadéka                                   100.035
   - rendsz.szoc.segély                                      683.401
   - rend.-re állási támogatás                         2.348.422
   - lakásfenntartási támogatás                         488.980
   - ápolási díj és járulékai                                636.120
   - közcélú foglalkoztatás                             4.806.899
                 

                  - Központosított támogatás                                                 949.000
   - Prémiumévek  program                              497.000
   - Osztályfőnöki pótlék                                  202.000
   - Pedagógus szakvizsga                                250.000

 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                         38.000
- Tárgyieszköz, immat. javak ért.(telek)            18.000
- Osztalék bevétel                                               20.000      
             
Támogatásértékű bevétel                                                                          16.356.901
- Működési célú támogatásértékű bevételek:                     1.815.821
      - mozgáskorlátozottak támogatása               14.000 
      - kiegészítő GYVT és pótlék                      130.785
      - országgyűlési választások                        290.694
      - önkormányzati  választások                     574.142
      - egyszeri GYVT                                         806.200

- Felhalm.célú tám.ért.bevétel (TÁMOP-3.1.4)              14.441.080
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- Államházt.kívülről kap. végl.pe.átvétel
  (település arculat-javító pályázat)                                      100.000

Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                 2.456.000
(pénzmaradvány korrekció)

                  BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                   31.821.243

II. KIADÁSOK  

Személyi juttatások                                                                                     4.235.153
Rendszeres személyi juttatások                                          4.235.153
(közcélú munka)                                          

Munkaadókat terhelő járulékok                                                                     694.866
 - közcélú fogl.-hoz kapcs.                                                     571.746
 - ápolási díj TB-je                                                                 123.120

Szociálpolitikai ellátások                                                                            5.084.823

- Időskorúak járadéka                                                             100.035
- Rendszeres szociális segély                                                 683.401
- Rendelkezésre állási támogatás                                        2.348.422
- Lakásfenntartási támogatás                                                 488.980
- Ápolási díj                                                                           513.000
- Mozgáskorlátozottak támogatása                                          14.000
- Kiegészítő GYVT és pótlékok                                            130.785 

                  - Egyszeri GYVT                                                                   806.200
                                                             
                Tartalék                                                                                                       21.806.401

                  - Országgyűlési, önkormányzati választás                             864.836
                  - Közokt.norm.igénylés, lemondás júl.31.)                            125.168
                  - SZJA jövedelem-differenc.mérséklés                               8.299.317   
                  - Központosított támogatások                                                949.000
                  - Alkalmazottak étk.térítési díja és áfa-ja                        -  6.250.000
                  - Pénzmaradvány korrekció                                                2.456.000
                  - TÁMOP 3.1.4. pályázat, egyéb                                      15.362.080

                KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                       31.821.243

  2. §

Jelen  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  kihirdetéséről  a  jegyző  a  helyben 
szokásos módon gondoskodik.

K.m.f.

        Juhászné Barkóczy Éva                             Dr. Gyirán Viktor
               polgármester                                                              jegyző
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az 5. oldalon van a határozati és rendelet-tervezet határozati elfogadása. 
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  2010.  évi  I-III.  negyedéves  gazdálkodásáról  szóló 
jegyzőkönyv  mellékletét  képező  tájékoztatót  elfogadja,  aki  ezzel  egyetért  kéri 
kézfelnyújtással szavazzon.

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

144./2010. ( XI. 10. ) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2010.  évi  I-III.  negyedéves 
gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 
elfogadja.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Zárt  ülés  keretében  történt  az  I.  napirendi  pont  megtárgyalása.  II.  napirendi  pont  az 
önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása. III. 
napirendi pont az egyebek. Javasolja, menjenek úgy tovább, ahogy a jegyző úr kiküldte az 
anyagban.

III. Napirend
Egyebek

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az anyagot képezi a belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló határozati javaslat. Előzménye 
az  volt,  hogy  a  VINCENT  AUDITOR  Kft.-nek  el  lett  küldve,  hogy  milyen  témákat 
szeretnénk, ha vizsgálnának. 

/Elmagyarázza a testületnek a folyamatot ahogy ez zajlik/

Kistérségi  társulásnak  el  lett  küldve  a  táblázat,  amihez  hozzájárultak  és  aláírásukkal, 
bélyegzzővel ellátva visszaküldtek.

/Jegyző kiosztja a másolatot, amit küldtek, mert véletlenül a tavalyi lett e-mailen elküldve./
/Felovassa a táblázatot, amit jóváhagytak./ / Az anyag részét képezi/

Három  téma  van.  Az  első  az  Általános  Iskola  létszám  és  bérgazdálkodás  túlórák, 
helyettesítések vizsgálata. Ezt 2011 januárjára ütemezik Február 28-ra tették a jelentés idejét. 
Nyolc belső ellenőrzési napot szánnak rá.
A második a Polgármesteri Hivatal adóhatóság tevékenységének ellenőrzése. Adó hátralékok 
behajtása és intézkedések négy belső ellnőrzési napot szánnak rá 2011.  márciusában.
A harmadik  tavaly  is  volt,  iparűzési  adó  ellenőrzése  18 vállalkozásnál.  Azért  tették  bele, 
annak ellenére, hogy évek óta benne van, mert a befizetések így javuló tendenciát mutatnak az 
ellenőrzések hatására. Ha 8 vállalkozást megvizsgálnak, akkor abból legalább 4 vállalkozás 
rögötn önrevíziót nyújt be. Októberben lesz ez a vizsgálat.
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Amit kiküldött a jegyző pdf. Formátumban, az úgy nem jó, a helyett, amit most kiosztott, azt 
fogadják el határozati javaslatban.

Hegedűsné Ivády Gabriella, Általános Iskola igazgató
Szeretné  tájékoztatni  a  testületet,  hogy  miért  kérték  ezt  a  fajta  vizsgálatot.  Amikor 
meglátogatta az iskolát a polgármester asszony és alpolgármester asszony,  akkor derült ki, 
hogy a tantárgyfelosztás, amit készítettek és október 15-től használnak, az nem jó. Az előző 
évek mintájára készítették. Szeretné kérni, hogy ne csak a 2010/2011 évet vizsgálják, hanem 
visszamenőleg az előző évekét is, de legalább a 2009/2010. tanévet. A közoktatási törvényt 
átolvasták, ebből derült ki olyan hiba, hogy nincsenek meg órák.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A belső ellenőrzésnek nem az a célja, mint egy adóhatóságnak, hogy öt évre visszamenőleg 
vizsgálja a működést.  A belsőellenőrzés, ha talál hibát, nem szankcionál, hanem felhívja a 
figyelmet a hibára, hogy mit javítsanak. A belső ellenőrzés más, mint a Tanügyi ellenőrzés. A 
2010/2011 tanév ellenőrzésére nyolc napot szánnak, de ez nem azt jelenti, hogy itt lesznek 
ennyi napon keresztül.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Közoktatási szakértőt lehet kérni. Aki egy bizonyos összegért le ellenőrzi tudomása szerint 
kb. 20 ezer forintért vállalnak el ilyen feladatokat.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Elmondja, hogy a belső ellenőrzés hogyan működik, szabályzatokat alkot és aktualizál. 

Hegedűsné Ivády Gabriella, Általános Iskolaigazgató
Szeretne kérni a tanügyi ellenőrzést, a belső ellenőrzés mellé.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Meg fogják beszélni ennek a módját.

Ambrus Zoltán, képviselő
Kérdezi, hogy ha 2011. januárban fogják ezt ellenőrizni, akkor a tanév végét hogyan nézik?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Ennek az a lényege, hogy a jelenlegi létszámot nézik.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Olyan összefüggést néznek, hogy milyenek a csoport létszámok, ehhez a gyermek létszámok, 
tanári létszámok. A törvényi követelményeknek megfelel-e. Magyarázza a vizsgálatot.

Ambrus Zoltán, képviselő
Úgy látja,  hogy a  megválasztott  igazgatónő  attól  fél,  hogy emiatt  az  előző  időszak  miatt 
elmarasztalást kap.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester

67



A belsőellenőrzés  szeptembertől  vizsgálja  az  iskolát.  Ismételten  kihangsúlyozza,  hogy  ez 
jobbító  szándékkal  történik,  azért  van,  hogy  segítsen.  A  gyereklétszám  csökkenés 
megállítására is jobbító javaslatot tudnak tenni.

Kérdezi, van- e valakinek kérdése ezzel a témával kapcsolatban?

Kéri,  hogy  aki  a  2011  belsőellenőrzési  tervével  a  kiosztott  anyaggal  egyetért,  az 
kézfelnyújtással szavazzon.

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

145/2010. ( XI. 10. ) Képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi - a jegyzőkönyv mellékletét 
képező - belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 
és Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásának értesítéséről, továbbá az 
elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ambrus Zoltán benyújtott egy kérelmet az elmúlt napokban. Elmondja, hogy a Fenyőfa utcai 
állapotokkal mi a probléma. A javaslat az utca egyirányúsítására szól, amit zömmel a lakók 
aláírták.  Az  anyag  a  műszakis  kollégánál  van.  Átadja  a  szót  a  Jegyző  úrnak,  hogy 
beszámoljon arról, hol tart a dolog.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
A  műszakis  kolléga  a  javaslat  átnézése  után  a  szakhatóságokat  megkeresi.  A  KMB 
nyilatkozata ehhez kevés. Lesz egy bejárás kb. 2 hét múlva, a KRESZ szabályait figyelembe 
kell  venni  minden változtatásnál,  a  jogszabályokat  megkerülni  nem lehet.  Amennyiben ez 
meg tud valósulni törvényesen, akkor a táblák előállítása költségvetést érint, amiről szintén 
döntenie kell a testületnek. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Kérdezi, hogy az önkormányzati utakhoz is kell a közútkezelői hozzájárulás?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Nem kell, csak mivel a Selypi út is hozzá csatlakozik, nekik is tudni kell róla, ők is jönnek a 
bejárásra.
Ambrus Zoltán, képviselő
Úgy tudja, a csatlakozásnál forgalmi rendváltozás nem történik.
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Magyarázza, hogy ez milyen formában érinti még a becsatlakozó utak közlekedését is.
Nem elnyújtani akarják a folyamatot, hanem a döntést szakszerűen, törvényesen meghozni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Utána kell járni a jogszabályi háttérnek. Jó lenne az egyirányúsítás ebben az utcában, de a 
szakemberek mondják meg, hogy hogyan kell ezt. Döntést most nem lehet hozni, de amikor 
meglesznek a szakhatósági hozzájárulások, akkor visszaveszik napirendre ezt a kérést.

Ambrus Zoltán, képviselő
Kéri Jegyző urat, hogy ezeket a jogszabályokat, amikre hivatkozik, azoknak a számát meg 
szeretné kapni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Szeretne  mindenki  pontot  tenni  a  Fenyőfa  utcai  áldatlan  állapotoknak.  Fekvőrendőrt  nem 
lehet tenni, mert ennek a lehetőségét már megnézték.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A 10. oldalon van egy határozati  javaslat,  ami arról szól,  hogy selejtezési  bizottságot  kell 
létrehozni, akik a képviselő-testület tagjaiból állnak.
/Ismerteti ennek a menetét/.
Selejtezési bizottságnak elnöke és két tagja van. Javasolja elnöknek Papp Tamást. Tagoknak 
Nagy Katalin és Mizser László képviselőket.

Kérdezi van-e kérdés, ill. más javaslat? 

A kijelölt képviselők vállalják a feladatot.

Kéri,  hogy aki  a  selejtezési  bizottság  tagjaival  illetve  elnökével  egyet  ért  kézfelnyújtással 
szavazzon.

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

146/2010. ( XI. 10. ) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Selejtezési Bizottság Elnökének Papp Tamás 
képviselőt,  tagjainak  Nagy Katalin  és  Mizser  László  képviselőket 
választja.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Bizottság működését, 
feladatellátását készítse elő.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint

69



Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Tájékoztató a két ülés közötti  fontosabb eseményekről  a polgármestertől,  amit  kiküldött  a 
jegyző úr.
Kérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
Elmondja,  hogy  Papp  Tamás  képviselőt  megkérte,  hogy  menjen  el  helyette  térfigyelő 
rendszerek kiépítésével kapcsolatban a Globál Line Kft. előadására. Ez egy másik megkeresés 
volt.  A  kistérség  szeretne  pályázni  térfigyelő  kamerarendszer  kiépítésére.  Felkéri  Papp 
Tamást, hogy ismertesse, amit ezen az előadáson hallott.

Papp Tamás, képviselő
Elmondja mit hallott ezen az előadáson, ismerteti ennek a lényegét. Internet alapú Kamera 
rendszerek  telepítésével,  illetve  bemutatásával  kapcsolatban  volt  az  előadás.  Három 
településről  vettek  részt  ezen.  Részletezi  a  kamerák  működését,  tulajdonágait.  Ezeknek  a 
rendszereknek  a  kiépítése  jelentős  anyagi  vonzattal  jár.  Mielőtt  videókamerát  telepítünk, 
mindenképpen  ki  kell  kérni  a  rendőrség  véleményét,  hogy  megéri-e  ilyen  fajta  rendszert 
telepíteni. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Kéri a tájékoztatást tudomásul venni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A jegyző úr tájékoztatója jogszabályváltozásokkal.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Nem kíván kiegészítést tenni az írott anyaghoz.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ezt számozás nélküli határozatként kell elfogadni, kéri, kézfelnyújtással szavazzanak.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal számozás nélküli  
határozatban elfogadta a jegyző tájékoztatóját.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, ami szintén a jegyző beszámolója.
Kérdezi van-e valakinek kérdése?
Kéri, aki a beszámolót elfogadja kézfelnyújtással  szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal számozás nélküli  
határozatban elfogadta a jegyző beszámolóját.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő egyebek napirendi pontban a helyi adókról szóló rendelet módosítása lenne, amit 
külön küldött ki a jegyző úr, mert akkor ez még nem volt meg, amikor küldték a testületi 
anyagot.  Elmondja  a  vállalkozói  fórum tapasztalatait,  ahol  sikeres  párbeszédet  folytattak. 
Elhangzott  a vállalkozók részéről,  hogy nemcsak csekkeket küld az önkormányzat,  hanem 
meg is hallgatja őket. A vállalkozók szűkebb rétegével külön megbeszélést tartottak kétszer 
is.  Elhangzott  az  önkormányzat  részéről,  hogy  mit  szeretne,  és  meghallgatásra  került  a 
vállalkozók  kérése  is.  A  mai  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  megvitatták,  és  határozatban 
javaslatot tesznek a helyi adók módosítására.
Átadja Ruzsom Lajosnak a szót hogy ismertesse.
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Ruzsom Lajos, képviselő
A  vállalkozói  megbeszélésen  kompromisszumok  születtek.  Miután  a  pénzügyi  bizottság 
ezeket  megtárgyalta,  előterjeszti  javaslatát  a  helyi  adók  módosítására.  Az  írásos  anyag 
kivonatát kapta meg mindenki. Elmondja, hogy a szomszéd településeken milyen adónemek, 
adómértékek  és  teljesítések  vannak.  Megnézték,  hogy  nálunk  milyenek  a  teljesülések, 
szeptember 15-tel mindenkinek be kellett volna fizetni az építmény- és telekadót.  Az építési 
50%-on teljesült, a másik 1/3-on.  Ennek több oka van, amit a vállalkozói fórumon le lehetett 
szűrni, hogy a két évvel ezelőtti emelést nagyon drasztikusnak találták a vállalkozók.
A pénzügyi  bizottság a helyi  adók változását a következőképpen javasolja módosítani.  Az 
építményadót 450 Ft-ról 200 Ft/m2-re, a telekadót megszüntetné, mivel olyan kevés a kivetett 
adó  teljesülése,  hogy  nincs  értelme  kivetni.  Ennek  ellentételezésére,  és  azért  hogy  az 
intézményeket  működtetni  tudjuk,  az  iparűzési  adót  1%-ról  1,4%-ra  emelnénk.  A  helyi 
iparűzési  adó az,  amit  mindenki  fizet  a nyeresége után.  Ezekkel  az átcsoportosításokkal  a 
bevételek tarthatók lennének a 2010. évi szinten. 

Kérdezi, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mizser László, képviselő
Véleménye szerint a környékben így is Petőfibányán lenne a legkevesebb az iparűzési adó 
mértéke.

Ruzsom Lajos, képviselő
A vállalkozók egyértelműen  egybehangzóan vállalták,  amiben  tudnak segíteni,  pl.  a  helyi 
rendezvények megszervezésében, nyitottak minden lehetőségre, ami az ő lehetőségeik közt 
szerepel.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
1000 Ft/nap ideiglenes iparűzési adót nem változtatják. Aki az önkormányzatnak dolgozik, 
nagy volumenben oda kell hatni, hogy ezek a vállalkozók befizessék.

Ambrus Zoltán, képviselő
A javaslat első két részét maximálisan tudja támogatni.  Az iparűzési  adó emelését soknak 
tartja, mert kb. 10-15 vállalkozónak kedveznek a telekadó eltörlésével, ugyanakkor  40 %-os 
emelést  hajtunk  végre  170  vállalkozónál.  Nem  tartja  igazságosnak,  igaz,  hogy  így  is 
alulmarad a környékbeli adóktól. Kéri, hogy a három adónemről külön szavazzanak.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Helyesbíti  a  vállalkozók  számát.  Az  építményadóban  114  db  vállalkozás  érintett.  A 
telekadóban 58 db, és 176 db a vállalkozók száma.

Ambrus Zoltán, képviselő
Köszöni  a  helyesbítést,  de  ő  azokra  gondolt,  akik  területtel  rendelkeznek,  nem  azokra, 
akiknek van 10 m2–es ingatlanja és a vállalkozására használja, mint azoknak, akik több száz 
négyzetméteres területük van. 

Ruzsom Lajos, képviselő
Mikor a telek- és építményadót megemelték, akkor sem jelentkeztek, akik csak 1% os adót 
fizettek és a többi adó nemet nem, hogy ők is szeretnének többet fizetni. Az 1,4%-os emelés 
most soknak hangzik, de itt csak az fizet adót, akinek megtermelt nyeresége van. Ez nem egy 
fix adó, ami után akkor is kell fizetni, ha nincs mögötte nyereség. Ha nem lesz bevételünk az 
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be adókból, a normatívákból nem tudják működtetni az intézményeket. Ezek működéséhez 
kell a 25,3 millió forint. Nagyjából a mérleg egyensúlyban van.

Ambrus Zoltán, képviselő
Kérdezi, forintálisan kifejezve ez mennyit jelent?

Ruzsom Lajos, képviselő
Ha lemondanak 15millió forintról, 16 millót pedig beszednek. 

/Vitatkoznak a lehetőségekről./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Gondolkodtak a kommunális adó bevezetésén, ha 2 ezer forintot vennének alapul, abból 2,6 
millió forint jönne be. A bejövő összeg nem lenne annyi, mint amennyi munkába kerülne ezt 
beszedni, de véleménye szerint nem lehet ebben a recesszióban terhelni a lakosságot.

Bodáné Kókai Ilona, külsős bizottsági tag
Véleménye szerint ez a legjobb felosztás. Tudja, hogy a három évvel ezelőtti elég nagy terhet 
jelentett. A vagyonelemek adóztatása igazságtalan. A 0,4 % nem olyan nagy, a környéken  a 
2%-hoz közelítenek. Szerinte sokkal kisebb gondot jelent a 0,4 % kifizetése, mint egy nem 
működő vagyonelem után fizetni.

Ambrus Zoltán, képviselő
Nem ért egyet az emeléssel. Hatvanban csökkentették az iparűzési adót 2%-ról 1%-ra, hogy a 
vállalkozók terhét csökkentsék.

/Eszmecserét folytatnak a hatvani adó elemekről./

Bodáné Kókai Ilona, külsős bizottsági tag
Az  intézmények  működéséhez  kell  a  bevétel.  Szerinte  így  lesz  egyenlő  a  teherviselés  a 
vállalkozóknál.

Ruzsom Lajos, képviselő
A vállalkozók véleménye is az volt, hogy inkább fizet iparűzési adót, mint egy holt vagyon 
után fizessen. 

Szécsyné Székely Judit, alpolgármester
A  vállalkozók  is  ezt  tartották  igazságosnak.  A  nagy  telekkel  rendelkezőket  telekadóval 
bebetonozzuk. Nem tudja fizetni, jelzálogot tetetünk rá, ami miatt nem tudja eladni.

Ruzsom Lajos, képviselő
Igazából nagyon sok mozgástere nincs az önkormányzatnak. Az évek során lehet változtatni 
ezeken a módokon, felfelé és lefelé is. Lehet emlegetni Hatvan várost, hogy ott nem fizetnek 
telekadót és csökkentették az iparűzési  adót, de nézzék meg,  hogy mi mindennel járulnak 
hozzá a közösségi élethez az ottani vállalkozók. Próbálják ezt az irányt vinni, és akármikor 
lehet módosítani.

Fehérvári Tamásné
Elmondja,  hogy  létezik  olyan  település,  ahol  nincs  iparűzési  adó,  Tenk  és  Csomád.  Ők 
elvitték  a  vállalkozásukat  3  évvel  ezekre  a  településekre.  Nagyon  sok  iparűzési  adót 
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befizettek,  amit kevesellt az önkormányzat  és ellenőrzést  küldött rájuk. Mire ők elvitték a 
vállalkozást oda.

Ruzsom Lajos, képviselő
Nem érti,  hogy ezeknek a  településeknek ez miért  jó,  ezek hogy működnek.  Petőfibányai 
vállalkozóknak kötelessége fizetni a terheket, ha nem is kötelessége, akkor is illene helyben 
leróni az adót.

Fehérvári Tamásné
Ő már bizonyította, hogy támogatta a települést.

Dorner Gábor, külsős bizottsági tag
Összességében sok minden elhangzott. Az elosztást el kell indítani. Mivel a legnagyobb %-
ban az iparűzési adóból folyik be.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ez egy rendelet, ezt nem lehet csak egységes szerkezetben megszavazni.
Kéri,  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  építményadó  200  Ft/m2–re  csökkenjen,  a  telekadó 
megszűnjön, az iparűzési adó 1,4 %-ra növekedjen, az kézfelnyújtással szavazzon.

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal (1 tartózkodással) a 
következő rendeletet hozta.

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja. 

Petőfibánya  Községi  Önkormányzat  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a  jelen  rendelettel 
megállapított helyi adókból származó bevételeit a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati feladatok és közszolgáltatások biztosítására használja fel.

Az  Önkormányzat  a  beszedett  adók  összegéről  évente  köteles  tájékoztatni  a  település 
lakosságát.

Az  e  rendelet  alapján  befizetett  helyi  adók  kizárólagosan  az  Önkormányzat  bevételeit 
képezik, azok el nem vonhatók.

I. fejezet

Építményadó
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1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a község illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló 

épületekre, azok valamennyi helyiségére, függetlenül rendeltetésüktől és hasznosításuktól.

2. §

Az adó alanya

(1) Az  a  magánszemély,  jogi  személy,  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság,  a 
magánszemélyek  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  személyi  egyesülése,  külföldi 
magánszemély és szervezet  – amennyiben adómentességét  nemzetközi  szerződés,  vagy 
viszonosság nem biztosítja –, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

(2) Ha  az  építményt  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vagyoni  értékű  jog  terheli,  a 
tulajdonos  és  a  vagyoni  értékű  jog  gyakorlására  jogosult  személy  megállapodása  az 
irányadó, ennek hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az adó alanya.

(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(4) A (2) bekezdésben feltüntetett megállapodást írásban kell előterjeszteni, szóbeli bejelentés 
esetén azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(5) Adómentes a  jogi  személy,  a  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság, a 
magánszemélyek  jogi  személyiséggel  nem rendelkező személyi  egyesülése  adóalanyok 
közül a Htv. 3. §-a (2) bekezdésében felsoroltak.

3. §

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1) Az adókötelezettség keletkezésének időpontja:

a) a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását,

b) az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében a tényleges 
használatbavételt követő év első napja.

(2) Az adókötelezettség megszűnésének időpontja az építmény lebontása, vagy bármely más 
okból történő megszüntetése évének utolsó napja.

(3) A második  félévre  vonatkozó adókötelezettség  megszűnik,  ha az építmény az év első 
felében lebontásra kerül, vagy bármely más oknál fogva megsemmisül.

4. §

Az adó alapja és mértéke
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(1) Az adó alapja  a  nem lakás  céljára  szolgáló  épület  helyiségeinek  hasznos  alapterülete. 
Hasznos  alapterület:  a  végleges  –  vakolt  vagy  burkolt  –  falsíkokkal  határolt  teljes 
alapterületnek az a része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m.

(2) A nem lakás céljára szolgáló épület helyiségeinek hasznos alapterületét figyelembe véve, 
az építményadó éves mértéke: 200,-Ft/m2.

5. §

Adómentesség

(1) Mentes az adó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túlmenően

a) a magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási célra szolgáló építmény,

b) az  önkormányzati  alaptevékenység  ellátására  létrehozott  alapítvány 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló épületek,

c) a lakás- és garázsszövetkezet nem lakás céljára szolgáló helyiségei.

II. fejezet

Iparűzési adó

6. §

Az adókötelezettség

(1) Az adókötelezettségre a Htv. 35-36. § és a 37. § (1) bekezdése az irányadó.

7. §

Az adó alanya

(1) Az iparűzési adó alanya az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alanya a Htv. 37. (2) 
bekezdés b)-c) pontjában meghatározott vállalkozó.

8. §

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1) Az  adókötelezettség  az  iparűzési  tevékenység  megkezdésének  napján  keletkezik,  és  a 
tevékenység megszűnésének napján szűnik meg.
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(2) Az  iparűzési  tevékenység  megkezdését,  valamint  megszűnését  érvényes  vállalkozói 
igazolvánnyal, hatósági értesítéssel vagy cégbírósági végzéssel kell igazolni.

(3) Az  Önkormányzat  illetékességi  területén  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó.

(4) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység megkezdésének napján köteles az 
adóalany tevékenységének megkezdését bejelenteni.

9. §

Az adó alapja

(1)  Állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  alapja  az  értékesített 
termék,  illetőleg  végzett  szolgáltatás  nettó  árbevétele,  csökkentve  az  eladott  áruk 
beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – 
a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania.

(3)  Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetében  az  adót  a  tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 
számít.

10. §

Az adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
1,4 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 
1.000,-Ft.

III. fejezet

Általános rendelkezések

11. §

Az adóelőleg megállapítása

(1) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 

(2) Az adóelőleg összegére a Htv. 41. § (4)-(7) bekezdése az irányadó.
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(3) Az  adóhatóság  a  fizetendő  adóelőleg  mértékét  az  éves  adóbevallás,  illetve  a 
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(4) Az  iparűzési  adóelőleget  két  félévi  részletben  az  adóév  május  31-ig,  illetve 
szeptember 15-ig kell megfizetni.  Az adóalany – akinek társasági adóban feltöltési 
kötelezettsége keletkezett – a befizetett adóelőleg összegét a várható éves fizetendő 
adó összegének összegére az adóév december 20. napjáig köteles kiegészíteni.

(5) Az adóelőleg módosításra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42. 
§ (2) bekezdése az irányadó.

12. §

Az adó megfizetése

(1) Az építmény és telekadót az adóhatóság kivetéssel  állapítja meg. Az adóalany 
köteles az adókötelezettség keletkezését illetőleg változását követő 15 napon belül 
adóbevallást tenni.

(2) Az adóhatóság által megállapított építmény és telekadót az adózónak félévenként, 
két  egyenlő  részletben  kell  az  adóév  március  15-ig,  illetve  szeptember  15-ig 
megfizetnie.

(3)  Az  iparűzési  adó  fizetésére  kötelezett  adóalany  kötelezettségét  önadózással 
teljesíti. Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni.

(4)  Az  ideiglenes  jelleggel  végzett  tevékenység  utáni  iparűzési  adót  legkésőbb  a 
tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

13. §

Értelmező rendelkezések

(1) E rendelet alkalmazásában az értelmező rendelkezésekre a Htv. 52. §-a az irányadó.

       14. §
     Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Az e rendelet szerinti adóhatósági eljárásra az Art. 5. §-ában szabályozott kivételekkel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) szabályait kell alkalmazni.
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(3) E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Petőfibánya Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról  szóló  34/1998.  (XI.26.) 
önkormányzati  rendelete  és  az  azt  módosító  17/1999.(V.27.),  a  20/2003.(XI.27.),  a 
4/2005.(II.10.), a 13/2005.(IX.01.), a 6/2007.(II.15.), a 25/2007.(XI.29.), a 7/2010.(II.11.) 
és a 15/2010.(VIII.26.) önkormányzati rendeletek.

Juhászné Barkóczy Éva           Dr. Gyirán Viktor
  Polgármester Jegyző

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az alakuló ülésen azt döntötte el a testület, hogy a képviselők felosztják a települést egymás 
között. A lakossággal szorosabb kapcsolatot alakítanak ki. Egy-egy terület problémája jobban 
bekerülne a testület elé. Megkérték a jegyzőt, ossza fel a területet,  úgy hogy az igazságos 
legyen, mindenkire nagyjából egyforma terület jusson. A kiosztott másolaton be van jelölve a 
terület, számozással az 1. terület: Ambrus Zoltán képviselőé a Fenyőfa utca, Lehel utca, Mária 
utca,  Bánya  utca,  Petőfi  tér,  Selypi  út.,  2.  terület:  Ruzsom Lajos,  Apci  út,Fazekas  utca, 
Szabadság út, Hegyalja utca, Hársfa utca., 3. terület: Székelyné Szécsy Judit Dózsa Gy. utca, 
Ifjúság utca, Iskola utca, 4. terület: Papp Tamásé a Liszt Ferenc utca, 5. terület: Nagy Kataliné 
Akácfa utca, Petőfi Sándor utca, Tárna utca, Deák Ferenc utca, 6. terület: Mizser Lászlóé a 
felsőtelep minden utca, ami az alagúton túl van. Így minden területet lefedtek. 
A fogadóórákat kellene még eldönteni. Meg kell jelentetni a helyi újságban.

/Vitatkoznak a megvalósítási lehetőségekről./

Ambrus Zoltán, képviselő
A következő újságszámban ki kell hirdetni a területfelosztásokat, és a fogadó órák időpontját.

Szécsyné Székely Judit, alpolgármester
Javasolja,  mindenki  magának  döntse  el,  milyen  időpont  lenne  jó  neki,  és  hogy  tartja  a 
kapcsolatot az állampolgárokkal.

Ruzsom Lajos, képviselő
Szerinte se legyen egységes, mert nem biztos, hogy az mindenkinek jó.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A mai nap folyamán a Magnum Bt.-től  Dévai József behozta ajánlatát,  illetve felajánlását 
kültéri  kamerákkal  kapcsolatban.  4  kamerás  rendszert  30.000  Ft+Áfa-ért  12  hónapon 
keresztül használhatnánk. Ezután az önkormányzat tulajdonába kerülne. Apci u. és Selypi út 
szakaszára,  a Rózsai út  kivezető szakaszára,  az iskola és óvoda környékére és valahová a 
központba  lehetne  felszerelni.  Ezek  a  kamerák  nem  mozgathatók,  fix  kamerák,  a  felvett 
anyagot  2  hétig  tárolják.  Ezt  tájékoztatásként  mondja  el,  gondolatébresztőnek.  Kistérségi 
ülésen rá fog kérdezni, hogy hol tart ez a pályázat, mert Apc kistérség nélkül is kiépít ilyet 
magának, olyan a helyzet náluk.

Papp Tamás, képviselő
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Javasolja ezzel kapcsolatban, az egész 360 ezer forintba kerül és ezért tartsák a Dévai féle 
ajánlatot talonban. Kicsit jobban járják körbe a témát. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Mivel ezt ki kell építeni, ennek komoly anyagi vonzata van. 

/Eszmecserét folytatnak a lehetőségekről, a környékbeli tapasztalatokról/

Nagy Katalin, képviselő
Támogatja, hogy legyen kamerás rendszer a településen, mert ami történik a rongálások és 
betörések kapcsán, az felháborító. 

Ruzsom Lajos, képviselő
El  kellene  dönteni,  hogy hova  kerüljenek kamerák,  a  bevezető  utakra  mindenképpen  kell 
gondolni. December 15-ig gondolkozzon el rajta mindenki. Addig még más ajánlatot is meg 
lehet nézni.

Ambrus Zoltán, képviselő
Vegyék figyelembe a kiépítésre gondolva, 1.000 Ft métere ezeknek a kábeleknek. 

Papp Tamás, képviselő
Jogi hátterét  nagyon meg kell nézni, rendőri szakhatóságot meg kell keresni, ha kistérségi 
szinten épül ki, akkor is meg lehet tartani ezt a rendszert, mert bele lehet ezt építeni

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A  síkosság  mentesítésre  tér  ki,  Molnár  Tamás  nem  jelezte  hajlandóságát,  kaptak  más 
árajánlatot, ami nagyon drága. Nincs semmi megoldás erre a télre. Nemcsak emiatt, hanem 
más munkálatok miatt is, érdemes lenne venni kisteherautót, amit a brigád használna. Kéri, 
hogy ezt dec.15-i ülésre gondolják át. Ez költségvetést érint, nem csak a jövő évit, viszont sok 
munkálatban segítene.

Ruzsom Lajos, képviselő
A  pénzügyi  bizottsági  ülésen  elhangzott,  és  ez  is  érinti  a  költségvetést  pozitívan,  de  az 
előzőekben  elfelejtette  mondani.  A  konyhához  almérőt  helyeznének,  az  intézményeknél 
almérők felszerelésére tettek javaslatot.  Ez azért  fontos, mert  jelen pillanatban nem tudják 
visszaigényelni az ÁFA-t. Konkrét, mért fogyasztás után lehet csak visszaigényelni. Ez évi 
kb.  600  ezer  Ft  megtakarítást  jelentene.  Az  lenne  a  feladat,  hogy  december  15-ig  az 
engedélyeket be kell szerezni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Dobrocsi Tibor kérelme következik. 
/Felolvassa a levelét./

Szécsyné Székely Judit, alpolgármester
Kérdezi, mennyi bérleti díjat fizet.

Nagyné Miczki Enkő, pénzügyi előadó
Majdnem 700 ezer forintot évente.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
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Úgy  gondolja,  hogy  a  buszmegállót  nem  lehet  eladni.  Az  állagmegóvás  a  bérlő  dolga. 
Megnézte a bérleti szerződést.

Ambrus Zoltán, képviselő
20 éve most a legfőbb gondja, hogy beázik és tulajdonképpen azt kéri,  hogy a bérleti  díj 
fejében majd ő felújíthassa. Lassan az ÁNTSZ sem fogja engedélyezni a nyitva tartást, mivel 
az ablakokat nem lehet nyitni. Erre nagyobb beruházás lenne szükséges.

Ezt az ingatlant nem lehet eladni. Nézzük meg, milyen állapotok uralkodnak, mit lehet tenni, 
és ez milyen összegbe kerül. Azután lehet dönteni.

/A képviselők beszélgetnek a lehetőségekről./

Nagy Katalin, képviselő
A  Liszt  Ferenc  utcában  az  orvosi  rendelő  előtti  parkolásnak  a  gondját  szeretné,  ha 
megoldanák.  Az  ott  parkoló  autók  nem  veszik  figyelembe  a  doktornő  autójának  szóló 
felfestést. Mikor sürgős esethez hívják, száz méterekre kell cipelni az újraélesztő csomagot és 
az orvosi felszereléseket.

Ambrus Zoltán, képviselő
Véleménye szerint, megállni tilos táblát kellene elhelyezni, aki ott 20 méteren belül parkol, 
azt  a rendőr megbünteti  20 ezer forintra.  Ha a rendőr megbünteti,  az precedens értékű, és 
majd leszoknak róla az emberek.

Ruzsom Lajos, képviselő
A helyi újságban is kell közölni ezeket az információkat.

Papp Tamás, képviselő
Kérdezi, hogy a rendelő alatti utcában nem lehetne gondolkodni a parkolás kialakításában?

/A képviselők vitatkoznak a lehetséges megoldásokról./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Közösen meg fogják nézni, hogy a helyzet rendezésére megnyugtató megoldást találjanak.

Ambrus Zoltán, képviselő
Több témát  szeretne  felhozni.  Nagyon sok a  guberálás  a  telepen,  véleménye  szerint  erről 
rendeletet kellene hozni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Azért  nem igazán  lehet  ezzel  mit  kezdeni,  mert  hiába  büntetik  meg,  ha  nem tartja  be  a 
rendeletet,  nem  fogja  kifizetni  a  pénzbírságot,  nem  lehet  tőle  behajtani,  mert  nincs  a 
hajléktalannak semmije. Nem tartja vissza a büntetés sem az ilyen elkövetőt.

Ambrus Zoltán, képviselő
A  kijelölt  körzetéből  a  Petőfi  tér  mögött  karvastagságú  ágak  vannak  letörve,  aminek  a 
kivágásáról gondoskodni kell. Kérdezi jegyzőtől, hogy amit kaptak informatikai eszközt az 
noote book vagy laptop. A határozat, amiről az alakuló ülésen döntöttek, laptop vásárlásról 
szól. A számlán, amit a pénzügyről kikért és tanulmányozta, azon noote book van. 
Bodáné Kókai Ilona, külsős bizottsági tag
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Úgy emlékszik,  hogy az alakuló  ülésen elhangzott  az  ár  is,  amiről  szólt  az  ajánlat.  Több 
ajánlatból lett kiválasztva. Az is elhangzott, hogy milyen célra, feladatra lesz használva ez az 
informatikai eszköz.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Az árajánlat alapján lett kiválasztva és ott elhangzott a 70 ezer forint bruttó összeg, illetve 
meg is szavazta a testület. Az előterjesztésben, amit mindenki megkapott minden benne volt 
még a fényképe is.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Kérdezi a képviselőt, hogy ami előtte van informatikai eszköz szerinte laptop-e? Elmondja, 
hogy ami előtte van, informatikai eszköz számláján noote bookként szerepel, pedig laptopnak 
nevezik. Nem igazán érti mi a problémája ezzel.

/A képviselők vitatkoznak a megnevezésen/

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Elnézést  kér a testülettől,  minden intézményvezetőnek van ilyen  eszköze,  csak neki  nincs 
ilyen gépe, nem ismeri, nincs tisztában a notebook/netbook és a laptop közötti különbséggel, a 
megfogalmazás lehet hogy rosszul van.
Kérdezi a képviselőket, jó-e, illetve van-e valakinek problémája azzal, hogy így kapják meg 
az anyagot. Mindenkit kér, hogy figyelje az e-maileket. Az egyebeket is azonnal küldi, amint 
módjában áll, nehogy valaki lemaradjon valamilyen információról.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Elmondja,  hogy vannak problémái  Ambrus  Zoltán  képviselő  viselkedésével,  mert  bejár  a 
hivatalba,  olyan dolgokkal foglalkoztatja a dolgozókat,  és órákat feltartja őket, ami még a 
korábbi  testülethez  kapcsolódik.  Kérdezi  a  testületet  hogy  akar-e  ad-hoc  bizottságot 
létrehozni,  ami  vizsgálja  az  előző  testület  ügyeit,  pályázatait.  Amennyiben  igen  akkor  a 
bizottság  kérésére  előkészítik  az anyagot  és  lehet  benne  turkálni.  Kéri  a  hozzászólásokat, 
véleményeket.

Ambrus Zoltán, képviselő
Úgy  gondolja,  a  képviselőnek  joga  van  bármilyen  ügybe,  iratba,  számlába  beletekinteni. 
Elmondja, hogy hányszor volt bent a hivatalban és nem gondolja, hogy ez olyan sok időt vett 
volna el a dolgozóktól. Ebből okulva írásban fogja kérni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Kérdezi, a képviselők akarnak-e ad-hoc bizottságot létrehozni.
Mivel senki sem akar, ezért kéri, hogy írásban adja be az igényét az a képviselő, aki valamire 
kíváncsi, és írásban megkapja a választ.
Kérdezi,  hogy ki  nem adta  még  le  a  vagyonnyilatkozatot?  Kéri,  figyeljék  a  képviselők  a 
leadási határidőt. Kérdezi, kinek okoz ez problémát?

Ambrus Zoltán, képviselő
Problémája akadt a vagyonnyilatkozat nyomtatásával, ezért kérte, hogy a jegyző nyomtassa ki 
neki.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
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Megegyeztek  az  alakuló  ülésen  abban,  hogy  interneten  küldik  a  nyomtatványokat.  Úgy 
gondolja,  a  képviselői  tiszteletdíjból  mindenki  ki  tudja  nyomtatni  és  rendezni  a 
kötelezettségét.
Elmondja, hogy Ambrus Zoltán képviselő úr viselkedése rosszul esett neki. A halottak napi 
megemlékezéshez keresett buszjáratot. A képviselő úr akkor is a jegyzőnél ült. Mivel hallotta, 
hogy a nyugdíjasokat szokta szállítani rendezvényekre, illetve más helyekre fürödni, kérdezte 
hogy tud-e neki segíteni busz intézésében a halottaknapi megemlékezés napján, a temetőbe 
egy forduló járatot indítani. Erre az volt a válasz, hogy nincs pénze buszt venni. Nem azt kérte 
tőle, hogy vegyen buszt, hanem, hogy segítsen, de segítőszándéknak még a nyomait sem látta 
benne. Végül is a jegyző úr elintézte a buszt, így volt temetőjárat.
Kéri  a  képviselő  urat,  hogy  a  hivatalba  segítő  szándékkal  jöjjön,  ne  csak  mindig  a 
szőrszálhasogatás legyen a gondolatában. Elmondja véleményét a képviselő viselkedéséről.

Ambrus Zoltán, képviselő
Kérdezi, az újságban miért nem jelent meg a képviselők tiszteletdíja. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az alakuló ülés anyaga fent van az interneten, akit ez is érdekel, bárki meg tudja nézni ott is 
és a hivatalban is.

Ambrus Zoltánné
Tudja, hogy nagyon késő van, de kéri hallgassák meg.
Felolvassa  a  képviselők  választási  szórólapjaiból  azokat  a  részeket,  ahol  ígéretet  tettek  a 
csapadékvíz  elvezetésére  és  a  belvízhelyzet  megoldására  a  Fenyőfa  utcában.  Néhai 
Polgármester is ígéretet tett nekik és nem látják, hogy a helyzetük javult volna. Elmondja, 
milyen áldatlan állapotok vannak a belvíz miatt. Rengeteg kára keletkezett az ott lakóknak. 
Nagyon el vannak keseredve a helyzet miatt.

Papp Tamás, képviselő
Minden Képviselő foglalkozik a dologgal, csak sajnos ez olyan probléma, amit nem tudnak 
egyik napról a másikra megoldani. Sarkalatos pont, hogy milyen áron lehet ezt  megoldani 
kinek a területe az árok, ami a kertek mögött húzódik.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ezzel  az  üggyel  folyamatosan  foglalkozik.  Még nem sok idő telt  el  a  megválasztása  óta. 
Elmondja, hogy mi történt azóta, milyen hatóságok segítették a munkáját, illetve, hogy milyen 
javaslatok hangzottak el, amelyeknek mindnek nagyon nagy anyagi vonzata van.
Apc polgármesterével  egyeztettek,  kimentek  a  területre  végignézték  a  területet.  A bejárás 
során úgy látták az apci Honvédség területéről folyamatosan jön víz, azt kell megállítani, de 
azt Petőfibánya nem tudja egyedül, illetve nem is a település dolga.

Mizser László, képviselő
Sajnos a talajvízzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, a Március 15. Gimnázium pincéjében is 
ez a probléma, tele van talajvízzel. Három szivattyú dolgozik rajta folyamatosan.

Fehérvári Tamásné
Elmondja, hogy tíz éve vették meg a telket a Fenyőfa utcában. Nem tudnak kerítést építeni, 
mert mindenhol áll a víz. Felhívja a figyelmet, hogy az ő telke mellett lévő vízelvezető árok 
nincs takarítva.
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
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A  következő  költségvetésbe  lehet  beletenni  az  átemelő  szivattyú  megvételét.  Az  idei 
költségvetésben, ami januárban készült, ezzel a csapadékos időjárással nem számolt az előző 
testület. A problémára keresik a megoldást. A problémát felvetőtől meglepődve hallja, hogy 
panaszkodik. Az előbb említette, hogy nem fizet Petőfibányára iparűzési adót, mert máshová 
vitte  a vállalkozását.  Akkor hogyan várhatja el,  hogy az Önkormányzat  az önkormányzati 
adóból  beszedett  jövedelmeket  az  ő  mellette  lévő  árok  tisztítására  fordítsa.  Kölcsönösen 
kellene ezekben az ügyekben együttműködnünk.

Megköszöni a jelenlévők részvételét, és az ülést bezárja.

Juhászné Barkóczy Éva Dr. Gyirán Viktor
Polgármester Jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül:
Kadlót Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető
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