
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 15-én megtartott soros 2. nyílt üléséről készült

jegyzőkönyv

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

Határozat száma Tárgy
195/2010. (XII. 15) 2011. évi koncepció elfogadása
196/2010. (XII. 15)  Képviselő-testület 2011. évi munkaterve
197/2010. (XII. 15) A Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
198/2010. (XII. 15) Az újság kihordása a Képviselő-testület által
199/2010. (XII. 15) Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása
200/2010. (XII. 15) Haszongépjármű vásárlása
201/2010. (XII. 15) Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat ellátása Kistérség által
202/2010. (XII. 15) Sebességkorlátozó táblák kihelyezése
Rendelet száma Tárgy

20/2010.(XII.16.) Szemétszállítási díjak 2011.évre
21/2010.(XII.16.) Igazgatási szünet elrendelésére 2011. évre
22/2010.(XII.16.) Átmeneti költségvetési gazdálkodás
23/2010.(XII.16.) Külsős esküvők térítési díjai
24/2010.(XII.16.) Víz és csatornadíjak 2011. évre
25/2010.(XII.16.) Újság hirdetés díjának meghatározása

Petőfibánya, 2010. december 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.  december 

15-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
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos
Martinkovics Sándorné, óvodavezető

V. NAPIREND

BROKERNET ZRT. PÉNZÜGYI AJÁNLATÁNAK BEMUTATÁSA

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Kéri, hogy a napirendet módosítsák, a nyílt  ülés második felének elejére, a Brokernet Zrt. 
pénzügyi tanácsadó cég ajánlatának bemutatását javasolja

Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a napirend módosítási javaslatot egyhangúan, 7 igen  
szavazattal elfogadta.

Rábaközi Dóra, Brokernet képviseletében, 
Bemutatkozik,  bemutatja  pénzügyi  ajánlatát.  Elmondja,  hogy  ezt  a  pénzügyi  megoldást 
speciálisan  az  önkormányzatoknak  fejlesztette  ki  a  cég  menedzsmentje.  A  javaslatot  a 
Képviselő-testület  megkapta,  ami  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Kioszt  még  egy, 
rövidebb  kivonatot  a  jelenlevőknek,  amit  felolvas  és  elmagyaráz.  Az  ajánlat  likviditási, 
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rugalmassági  jellemzőit  sorolja  fel,  illetve  ismerteti,  hogy  a  befektetett  összegre  100% 
visszafizetési  garanciát  vállalnak  és  azt,  hogy  éves  díj  összegének  az  5%-át  bónuszként 
jóváírnak.
Kérdés?

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos,
Milyen költségek merülnek fel?

Rábaközi Dóra, Brokernet képviseletében, 
Az  éves  díj  összegének  5%-a  merül  fel  költségként,  amit  rögtön  kompenzálnak  az  5% 
bónusszal. Felsorolja a további felmerülő költségeket.

Dr  Wajand János, Brokernet képviseletében, 
Elmagyarázza hosszasan a konstrukció felépítését.  Elmondja,  hogy az árfolyamfigyelő egy 
automata rendszer, egy számítógépes program úgynevezett Navigátor, ami nem engedi, hogy 
az  árfolyam  negatív  tartományba  menjen  át,  ugyanis  akkor  a  befektetett  összeget  rögtön 
állampapírokba teszi.

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos,
Milyen mértékben kockázatos?

Dr. Wajand János, Brokernet képviseletében, 
Elmagyarázza, hogy a pénz hozamolására alapkezelők szakosodtak, magyarul a kockázatot 
porlasztják.  Erős  jó  cégek  értékpapírjait  vásárolják  meg,  nem  tőzsdéznek.  Kockázatot 
lecsökkenti, az hogy a Navigátor árfolyamfigyelő program figyeli a piacot.

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos,
Hogyan porlasztanak, elvileg lehet kevesebb is a hozam?

Dr. Wajand János, Brokernet képviseletében, 
Diagramokat bemutatásával magyarázza el a porlasztást. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Hány önkormányzat élt eddig a felkínált lehetőséggel?

Rábaközi Dóra, Brokernet képviseletében, 
Tudomásom szerint, 15-17 önkormányzat.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Megköszöni a bemutatót, technikai szünetet rendel el.

I. NAPIREND

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Elmondja, a következő napirendi pont az Önkormányzat 2011. évi koncepciója.
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Az előterjesztést  megkaptátok,  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta.  Felkéri  Ruzsom Lajos 
képviselőt, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az előterjesztés ismertesse.
Ruzsom Lajos, képviselő
Ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  a  koncepció  a  költségvetési  törvényjavaslat 
szerinti központi bevételeket, illetve a bázisév számaiból kiindulva, és az inflációt figyelembe 
véve a saját bevételeket tartalmazza. 
A  2011.  évi  koncepció  bevételi-kiadási  előirányzatának  fő  összege  337. 986  eFt,  a 
felhalmozási  kiadási  előirányzatok  között  csak  a  folyamatban  lévő  pályázatok  önrészét 
tervezték be. A Pénzügyi Bizottság a koncepciót megtárgyalta és javasolja elfogadásra.

Kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Elmondja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  törvényi  javaslat  alapján  alakították  ki  a 
költségvetés  bevételi  részét,  a  normatívákat  a  táblázatok  tartalmazzák.  Felolvassa,  hogy a 
költségvetési  törvényjavaslat  szerint  a  központi  költségvetésből  milyen  jogcímen  mennyi 
összeget kap az önkormányzat ami, már nagymértékben nem szokott változni. Ismerteti, hogy 
a saját bevételeket a bázisévből számolták ki.

Kérdés, Javaslat?

Javasolja, az Önkormányzat 2011. évi koncepcióját fogadják el.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

 195/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Felhívja a Képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a koncepció-
ban elfogadottakat a költségvetés kialakítása során vegyék figyelembe.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint

II. NAPIREND

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. ÉVI MUNKATERVE

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Elmondja a Képviselő- testületnek észrevételét, miszerint a munkatervben az egy adat hibásan 
van  írva,  amit  ki  kell  javítani.  A XI.  –  2011.  november  16-i  –  ülésen,  nem a  2011.  évi 
koncepció, hanem. a 2012. évi koncepció lesz napirenden.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Felolvassa a munkatervet: 
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I. ülés: 2011.  január  12. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      
   

2. Indítványok, bejelentések, egyebek

II. ülés: 2011.  február  15. kedd 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      

2. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása     
Előadó: Polgármester
Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

3. Indítványok, bejelentések, egyebek

III. ülés: 2011.  március 16. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      
  

2. Rendőrség, Polgárőrség beszámolója
Előadó:  Hatvan Városi Rendőrkapitányság Vezetője

  Petőfibánya község Körzeti megbízottja
  Polgárőrség Helyi Egyesületének Vezetője

3. SzMSz módosításának megtárgyalása, javaslatétel és a Ciklusprogram elfogadása.

4. Indítványok, bejelentések, egyebek

IV. ülés: 2011.  április  20. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      

2. Zárszámadás Petőfibánya Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról
 Előadó: Polgármester

Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

3. Jelentés a belső ellenőrzés éves összefoglalójáról
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Előadó: Vincent Auditor Kft. Ügyvezetője

4. Indítványok, bejelentések, egyebek

V. ülés: 2011.  május  25. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Előadó:  Lőrinci Gyámhivatal Vezetője

  Oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei
  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozója
   I. fokú Gyámhatóság

3. Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámolója
Előadó: Védőnő

    
4. Indítványok, bejelentések, egyebek

VI. ülés: 2011.  június  22. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      

2. Oktatási, nevelési intézmények beszámolója
„Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója
Előadó:  Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatója

  Mini Manó Óvoda Vezetője
  Alapítvány Elnöke  

3. Indítványok, bejelentések, egyebek

VII. ülés: 2011.  július  20. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      
      

2. Indítványok, bejelentések, egyebek

VIII. ülés: 2011.  augusztus  24. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      

142



2. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló
Előadó: Polgármester
Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

    
3. Indítványok, bejelentések, egyebek

IX. ülés: 2011. szeptember 21. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      
   

2. PKTK beszámolója
Előadó: a PKTK Kuratóriumának Elnöke

3. Sport Elnökség beszámolója
Előadó: a BSK Ügyvezető Elnö

4. Támogatott szervezetek beszámolói
Előadó: támogatott szervezetek vezetői

5. Indítványok, bejelentések, egyebek

X. ülés: 2011. október 19. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      
     

2. Indítványok, bejelentések, egyebek

XI. ülés: 2011. november 16. szerda 16ºº óra
Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      

2. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2011. évi  I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató
Előadó: Polgármester
Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

3. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Polgármester
Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

4. Indítványok, bejelentések, egyebek

XII. ülés: 2011. december 14. szerda 16ºº óra

143



Javasolt napirendek:

           1. Zárt ülés keretében: Átmeneti segélyek elbírálása
                        Előterjesztő: Szociális ügyintéző      
     

2. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének kialakítása
Előadó: Polgármester

3. Indítványok, bejelentések, egyebek

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Kinek van javaslata a napirendekhez? 

Ha  nincs  kérdés,  akkor  javaslom  a  Képviselő-  Testületnek  a  2011.  évi  munkatervet 
elfogadásra.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

196/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület  a  2011.  évi  munkatervét  a  jegyzőkönyv  melléklete  szerint  az 

abban elvégzett javítással együtt elfogadja.

Felkéri  a Képviselő-testület  a Polgármestert,  hogy a határozat  szerint  az elfogadott 

munkaterv  képviselő-testületi  tagok  számára  történő  megküldéséről  és  az  ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

III. NAPIREND

A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS 
ÁRTALOMMENTES ELHELYEZÉSE KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSA

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja  a  2011.  évi,  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtése,  elszállítás  és  ártalommentes 
elhelyezése közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadását.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta.
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2010. (XII.16.) rendelete 
a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítás és ártalommentes

elhelyezése  közszolgáltatás díjának megállapítása 2011. évre

Petőfibánya  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ának és a 24. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján – a  települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  megállapításának 
részletes  szakmai  szabályairól  szóló  64/2008.(III.28.)  Kormány  rendeletben  foglaltakra 
figyelemmel – Petőfibánya Község települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának és 
ártalommentes elhelyezésének közszolgáltatási díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. §

A  településen  heti  egyszeri  települési  szilárd  hulladék  rendszeres  gyűjtés,  elszállítás  és 
ártalommentes elhelyezés közszolgáltatási díja:

- hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés díja 120 literes gyűjtőedényzet 
      esetén:
      212 Ft,-/ürítés azaz kettőszáztizenkettő Ft,-/ürítés

- hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés díja 1,1 m3-es konténer esetén:
      1.960 Ft,-/ürítés azaz egyezer-kilencszázhatvan Ft,-/ürítés
      
- hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés díja 5 m3-es konténer esetén:
      8.560 Ft,-/ürítés azaz nyolcezer-ötszázhatvan Ft,-/ürítés

A fenti közszolgáltatási díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

2. §

Az 1. §- ban megállapított közszolgáltatási díjak 2011. január 01. napjától 2011. december 31. 
napjáig érvényesek.

3.§

(1) Jelen rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.
(2)  Jelen  rendelet  kihirdetéséről  Petőfibánya  Község Jegyzője  a  helyben  szokásos  módon 
gondoskodik. 
(3)  Jelen  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a  Petőfibánya  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete hatályát 
veszti.

  Juhászné Barkóczy Éva                                                                  Dr. Gyirán Viktor
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő
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IV. NAPIREND

EGYEBEK

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
A kiküldött anyagban a 12. oldalon lévő rendelet az igazgatási szünetről szól. Az igazgatási 
szünet törvény adta lehetőségéről, hatékonyságáról beszél, tolmácsolja a munkatársak pozitív 
véleményét a jelenlevőknek. A tervezetben javasolja, hogy Petőfibánya Község Polgármesteri 
Hivatala a 2011. évre a rendelet-tervezetben meghatározott napokra, azaz nyáron 2011. július 
04-től  2011.  július  08-ig  és  a  télen  2011.  december  27-től  2011.  december  30-ig  tartson 
igazgatási  szünetet.  Természetesen  a  szünet  tartama  alatt  –  ügyeleti  rendszerben  –  az 
anyakönyvi igazgatási és a jegyzői gyámhatósági és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő 
feladatok ellátásáról gondoskodnánk. Ezt a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta.
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja, az igazgatási szünetről szóló tervezet elfogadását.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta.

Petőfibánya Község Önkormányzatának
21/2010. (XII. 16.) rendelete

a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tv. 41/A § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbiakat 
rendeli el: 

1. §

A rendelet  hatálya  kiterjed Petőfibánya  Község Önkormányzatának Polgármesteri  Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra. 

2. §

(1) A Hivatal 2011. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2011. július 04. napjától 
2011. július 08. napjáig tart. 

(2) A Hivatal 2011. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2011. december 27. napjától 
2011. december 30. napjáig tart. 

(3) Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatalban munkanapokon ügyelet működik. 
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3. §

(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet 2012. január 1. napján hatályát veszti. 

  Juhászné Barkóczy Éva                                                                   Dr. Gyirán Viktor
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
A kötelező  előterjesztés  a  15.  oldalon  található,  ennek  témája,  az  átmeneti  költségvetési 
gazdálkodás 2011. évi szabályairól  alkotandó rendelet-tervezet.  Ezt az Áht.  76.§-a írja elő 
kötelező jelleggel. Az Áht. 76. §-át idézi.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja, az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2011. évi szabályairól alkotandó rendelet-
tervezetet elfogadásra.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta.

22/2010. (XII. 16.) rendelete
az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2011. évi szabályairól

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  76.  §  (1)  bekezdésében  foglalt 
felhatalmazás alapján a Petőfibánya Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az átmeneti 
gazdálkodás 2011. évi szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

1. §

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan 
szedje be, és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadásokat – e rendelet keretein 
belül – finanszírozza.

2. §
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(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – ideértve az önkormányzat 
hivatalát is – folyamatos működésükhöz szükséges kiadásaik fedezetére a Petőfibánya Község 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 4/2010.(II.11.) számú rendelettel, a 8/2010.
(III.17.) számú rendelettel, a 12/2010.(IV.15.)számú  rendelettel, a 14/2010.(VIII.26.) számú 
rendelettel,  a  18/2010.(XI.11.)  számú  rendelettel  módosított  4/2010.(II.11.)  számú 
rendeletben  (továbbiakban:  költségvetési  rendelet)  megállapított  módosított  támogatási 
előirányzat - szerkezeti változásokkal korrigált, szintre hozott - értékének időarányos részét 
jogosultak felhasználni.

(2)  A  polgármester  a  költségvetési  szervek  számára  –  a  képviselő-testület   utólagos 
tájékoztatásával  –  az  (1)  bekezdésben  rögzített  támogatás  havi  összegénél  magasabb 
támogatás  igénybevételét  is  engedélyezheti  a  működési  kiadásokat  érintő,  rendkívüli,  nem 
várt  –  az  önkormányzat  működőképességét,  kötelező  feladatellátását  veszélyeztető  – 
helyzetekben.

(3)  Amennyiben  a  köztisztviselői  illetményalapot,  illetve  a  közalkalmazotti  garantált 
illetményeket  megállapító  jogszabályi  rendelkezések  az átmeneti  gazdálkodás  hatálya  alatt 
változnak,  a  vonatkozó  jogszabály(ok)  hatálybalépését  követően  az  emelt  illetmények  a 
költségvetési rendelet elfogadásától függetlenül számfejthetőek.

(4) A 2010. évi költségvetési előirányzattal rendelkező beruházási, felújítási feladatok a 2011. 
évben a 2010. évi költségvetési  rendeletben jóváhagyott  előirányzatok maradványa  erejéig 
finanszírozhatók. 

(5) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok esetében a 2010. évi 
előirányzat-maradvány  terhére  kizárólag  a  2010.  évi  írásos  kötelezettségvállalások 
finanszírozhatóak. Előző évi kötelezettségvállalással nem rendelkező önként vállalt feladatok 
a  2011.  évi  előirányzatok  terhére,  a  2010.  évi  előirányzat  időarányos  mértékéig 
finanszírozhatóak,  amennyiben jogszabályi  rendelkezések vagy egyéb előírások ettől eltérő 
finanszírozást nem indokolnak.

(6)  Az  önkormányzat  kötelező  feladatait  megállapodás,  vagy  jogszabály  alapján  ellátó 
szervezetek részére pénzeszközátadás  a 2010. évi eredeti  előirányzat  alapján időarányosan 
teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-ed része.

3. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2010. évi költségvetésről szóló, módosított 
4/2010.(II.11.) számú rendelet végrehajtási szabályai az irányadók. 

4. §
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(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet – a 2. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével – a 2011. évi költségvetési 
rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

(3)  A 2. § (4)-(5) bekezdése a 2010. évi zárszámadási rendelet  elfogadásával egyidejűleg 
hatályát veszti. 

  Juhászné Barkóczy Éva                                                                   Dr. Gyirán Viktor
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő anyag a 18. oldalon van. A hivatali  dolgozók létszámát a Képviselő- testület 
határozza meg.
Az igazgatásból  egy fő távozott,  helyette  vettük  fel  Pollákné  Vanicsek Judit  petőfibányai 
lakost.  
Emellett a pénzügyi csoport létszámát 3 főre szeretnénk bővíteni, ezért 1 fő létszámbővítést a 
Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Megvizsgáltuk, a környékbeli önkormányzatoknál is 3 
fő dolgozik a pénzügyi  csoportban,  és a munka minősége és mennyisége is  kívánja ezt  a 
létszámot.

Ruzsom Lajos, képviselő,
Jelzi, hogy ez többlet kiadást nem jelent a költségvetésben, a bérek alakulásában, mivel az 
eltávozott egy fő bére - aki főiskolai végzettséggel rendelkezett - fedezi a két új dolgozó bérét.

Papp Tamás, képviselő
Ez egy jó alkalom a munkahely-teremtésre.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja, az előterjesztés elfogadását.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.

197/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármester 
előterjesztésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát 2011. 01. 03-tól 1 fő középiskolai 
pénzügyi  végzettségű,  II.  besorolási  osztályú  köztisztviselővel  emeli,  mely 
létszámbővítéssel a pénzügyi csoport 3 fős lesz.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a 
köztisztviselői  állás betöltéséről gondoskodjon 2011. 01. 03-tól,  illetve tegye  meg a 
munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkajogi intézkedéseket.

Felelős: jegyző
Határidő: 2011.01.03.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
A  21.  oldalon  lévő  előterjesztés  tárgya  a  házasságkötés  és  egyéb  családi  esemény 
lebonyolításáról  alkotandó  rendelet-tervezet.  A  2010.  évi  I.  törvény  18.  és  19.  §-a  a 
rendelkezik fenti témában.  Felolvassa az említett törvényt.
Korábban  ezt  az  ÜB  nem  javasolta,  viszont  2011.  január  1-jétől  a  jogszabály,  törvény 
hatályba  lép.  A  19.§.  (1)  bekezdésében  ez  áll:  „A  házasság  hivatali  helyiségen  kívüli 
megkötése,  továbbá  a  munkaidőn  kívül  történő házasságkötés  esetén  a  többletszolgáltatás 
ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell 
fizetni.” Ennek a díjnak a mértékét kellene meghatározni majd előterjesztésre elfogadni.
Más települések díjait megnézve elcsodálkoztam volt ahol ez 60.000 Ft-ban lett megállapítva.
Az én javaslatom 10.000 Ft, mert az anyakönyvvezetők munkaidő kedvezményt kapnak.
Az elmúlt  10  évben talán  egyszer  fordult  elő  ilyen  kérés.  Az anyakönyv  utaztatása  itt  a 
legnagyobb probléma, mert nagyon kell az állagára vigyázni.

Az  5.  szakaszban  meghatározzák  a  ruhapénzt,  amit  számlával  kell  igazolni.  A  rendelet 
tervezetet  módosítják,  úgy  hogy  az  1.  számú  mellékletből  kihúzzák  a  túlmunkadíjat  és 
járulékait.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra a megbeszélt módosítás szerint.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta.

Petőfibánya Község Önkormányzatának
23/2010. (XII. 16.) rendelete

a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról

Petőfibánya  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  és  az  anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-a  alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §

(1) A rendelet Petőfibánya községi Önkormányzat Petőfibánya község közigazgatási területén 
történő házasságkötési eljárás és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán 
e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 
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(2) A házasságkötés és egyéb családi rendezvények megünneplése ingyenes szolgáltatás az 
anyakönyvvezető hivatalos helyiségben való közreműködésével és gépi zeneszolgáltatással az 
e  rendeletben  foglaltak  szerint.  Az  anyakönyvvezető  hivatalos  helyiségen  kívül  történő 
közreműködése e rendeletben meghatározottak szerint díjköteles. 

2. §

(1) A házasságkötéseket a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, 
hogy  az  emelje  a  házasságkötések  színvonalát,  kifejezze  a  házasság  intézményének  a 
méltóságát. Ennek érdekében a házasságkötési eljárásban részt vevő személyek úgy kötelesek 
eljárni,  hogy  munkájukkal,  hozzáállásukkal  elősegítsék  a  fentiek  megvalósulását.  E  cél 
érdekében az anyakönyvvezetők a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra kijelölt hivatalos 
helyiségben tarthatnak házasságkötést. 

(2) A hivatalos helyiségen kívüli, a település közigazgatási területén belül, szertartás a jegyző 
engedélyével  és  csak  akkor  vállalható  a  jogszabályban  meghatározott  eseteken  kívül,  ha 
annak időpontja nem ütközik a házasságkötő terembe előjegyzett  szertartással.  A hivatalos 
helyiségen kívül házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött 
ezen helyiség házasságkötésre való alkalmasságáról. Külső helyszínen kizárólag olyan hely 
fogadható el, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a személyi adatok és 
az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.  Alapvető alkalmassági  feltétel  az elkülönített 
helyiség a hivatalos házasságkötési aktusra, mind azt megelőző eljárásra, valamint a hatályos 
jogszabályoknak való megfelelés. 

(3)  Szabadtérben,  egyházi  szertartások  helyszínén  házasságkötési  eljárás  nem  tartható. 
Vendéglátóhelyen egyedi elbírálás alapján, megfelelő körülmények (vendégtértől elkülönülő 
helyszín, megfelelő bútorzat, kellő világítás stb.) biztosítása esetén a jegyző engedélyezheti 
házasság megkötését. 

(4) Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető felel.

3. §

(1)  Az  anyakönyvvezető  –  a  házasulók  kívánságának  figyelembe  vételével  –  tűzi  ki  a 
házasságkötés és egyéb családi rendezvény napját és óráját. 

(2) A Polgármesteri Hivatal erre a célra kijelölt helyisége a házasságkötések és egyéb családi 
események ünnepélyes kereteinek megtartása mellett vehető igénybe a mellékletben foglaltak 
szerint. 

(3) Az alkalmazott díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Egyéb családi rendezvény esetén is 2-3. §-ban foglaltak az irányadóak. 

5. §
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(1) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezetők 
részére  kétévente  egy  alkalommal,  a  feladat  ellátására  tekintettel,  15.000  forint  +  ÁFA 
összegben  munkaruha  juttatást  biztosít.  A munkaruha  juttatás  kifizetése  és  elszámolása  a 
munkaruha  költségek  megtérítésére  vonatkozó  szabályok  alapul  vételével  történik,  azzal, 
hogy  az  összeg  felhasználásáról  az  anyakönyvvezetők  számlával  kötelesek  elszámolni  a 
munkaruha beszerzésével egyidejűleg. 

(2) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 

 Juhászné Barkóczy Éva                                                                   Dr. Gyirán Viktor
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő napirendi anyag a 47. oldalon található. Minden évben megkapjuk a vízműtől a 
víz és csatornadíjat  ajánlásként,  ezt beszkennelt  formában megkapta minden képviselő. Ez 
alapján íródott a rendelet, egyébként az olcsóbb ajánlatot javasoljuk elfogadni, csak úgy, mint 
tavaly  is.  Ez  volt  téma  a  mai  kistérségi  társulás  ülésén  is,  a  Heves  Megyei  Vízmű  és 
csatornadíj árajánlatai közül a hatvani körzetben a legalacsonyabb a víz és csatornadíj, csak az 
infláció mértékével emelkedtek a díjak, ezt a Pénzügyi Bizottság is elfogadta.

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos,
A díjakra még rá kell számolni valamennyi környezetvédelmi díjat is. 

Székelyné Szécsy Judit, képviselő
Elfogadhatónak tartja ezt a csekély mértékű emelést.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta.

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2010. (XII.16.) rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a 
közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapításáról

Petőfibánya  Község  Önkormányzata  az  árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi  LXXXVII. 
törvény  7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzati  tulajdonú 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő 
díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §

Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű ZRT. által Petőfibánya község közigazgatási 
területén végzett közszolgáltatásra érvényes.

(1) Az ivóvíz szolgáltatás díja:
    
      a) lakossági fogyasztó részére  270,00 Ft/m³ + ÁFA
      b) közületi fogyasztó részére    270,00 Ft/m³ + ÁFA

(2) A csatornaszolgáltatás díja:

      a) lakossági fogyasztó részére  225,00 Ft/m³ + ÁFA
      b) közületi fogyasztó részére    225,00 Ft/m³ + ÁFA

2. §

(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 16/2009.(XI.26.) ön-
kormányzati rendelet hatályát veszti. 

(2) Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 Juhászné Barkóczy Éva                                                                   Dr. Gyirán Viktor
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
A  48.  oldalon  található  a  „Mi  újság  Petőfibányán?”  című  időközi  lapban  megjelentetett 
hirdetmények  díjtételeiről  szóló  rendelet-tervezet.  Rendeletmódosítási  kezdeményezést 
megkapták  a  testületi  tagok.  A  módosítás  azt  tartalmazza,  hogy  egy  A/5-ös  méretben 
megjelenő hirdetés díja 8.000 Ft+ÁFA. Eddig ketten jelezték, hogy hirdetnének. 

Mizser László, képviselő,
Mikorra várható a kiadás? 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A kiadás jövő hétre várható.
Javaslat?

Javasolja, a rendelet-tervezetet elfogadásra.
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Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő 
rendeletet alkotta.

Petőfibánya Község Önkormányzatának
25/2010. (XII. 16.) rendelete

az Önkormányzat által kiadott időközi lapban történő hirdetés ár- és 
díjtételeinek meghatározásáról

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  által  kiadott 
„Mi újság Petőfibányán?” című időközi lapban megjelentetett hirdetményekre vonatkozóan a 
megjelentetés ár- és díjtételeinek meghatározásáról az alábbi rendeletet /a továbbiakban: ren-
delet/ alkotja:

  1. §

A Mi újság Petőfibányán? című időközi lapban a hirdetés közzétételének díja

(1) Hirdetés  közzétételének  díja: A/5-ös méretben  megjelentetett  számonként 
8.000,- Ft+ÁFA.

(2) Hirdetés  közzétételének  díja: A/6-os méretben  megjelentetett  számonként 
4.000,- Ft+ÁFA.

(3) Hirdetés  közzétételének  díja: A/7-es méretben  megjelentetett  számonként 
2.000,- Ft+ÁFA.

(4) Hirdetés  közzétételének  díja: A/8-as méretben  megjelentetett  számonként 
1.000,- Ft+ÁFA.

2. §

       (1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe

 

 Juhászné Barkóczy Éva                                                                   Dr. Gyirán Viktor
       p o l g á r m e s t e r                                                                                 j e g y z ő

Székelyné Szécsy Judit, képviselő,
Javasolja, hogy a képviselő a saját körzetében gondoskodjon a helyi újság kihordásáról.

/A Képviselő-testület eszmecserét folytat az újság kihordásról./
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Nagy Katalin, képviselő,
Egyetért a javaslattal.

Ambrus Zoltán, képviselő,
Jelzi,  nem ért  vele  egyet,  de ha megszavazza a Képviselő-testület,  természetesen  ki  fogja 
hordani.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja, hogy az újságkihordásról szóló határozatot elfogadásra.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozta.

198/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  az  Önkormányzat  által  kiadott  időszaki  lap 

kihordására  tett  javaslatot,  és  úgy  döntött,  hogy  a  negyedévente  kiadott  lapot  a 

Képviselő-testület tagjai fogják saját körzetükben a lakossághoz eljuttatni.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Képviselő-testületi 

tagokat értesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő napirendi anyag, a 49. oldalon található és a pedagógiai programmódosításról 
szól, ezt mindenki megkapta.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Tájékoztatja a pedagógia program változásairól a Képviselő-testületet.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja az általános iskola pedagógiai program módosításának elfogadását.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő- Testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta.

199/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat
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A Képviselő-testület  a  Petőfi  Sándor Általános  Iskola – a  jegyzőkönyv  mellékletét 

képező – Pedagógiai Programjának módosítását elfogadja, jóváhagyja.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatról  az  intézményvezetőt 

értesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő napirendi anyag az 56. oldalon kezdődik, melynek a témája a belső ellenőrzés a 
2010. évben a Vincent Auditor Kft. végezte.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Tájékoztatást ad röviden a 2010. évi belső ellenőrzésről.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Kistérségi  ülésen  elhangzott,  hogy  a  Vincent  Auditor  Kft.  maradt  a  belső  ellenőrzéssel 
foglalkozó cégünk.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő tájékoztató a 63. oldalon található.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
A  legutóbbi  rendes  Képviselő-testületi  ülés  óta  kiadott,  az  Önkormányzatokat  érintő 
legfontosabb jogszabályi változásokról szól a tájékoztató, egyéb kiegészítést nem fűzök hozzá.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Kérdés?

Javasolja,  a  jogszabályi  változásokról  szóló  számozás  nélküli  határozat-  tervezetet 
elfogadását.

A  Képviselő-  Testület  7  jelenlévő  tagja  a  javaslatot  egyhangúan,  7  igen  szavazattal  a  
következő határozatot hozta.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő beszámoló a 67. oldalon kezdődik, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatást, ezt is mindenki olvasta.

Javasolja,  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  számozás  nélküli  határozat- 
tervezetet elfogadásra.
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A  Képviselő-  Testület  7  jelenlévő  tagja  a  javaslatot  egyhangúan,  7  igen  szavazattal  a  
következő határozatot hozta.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A kiküldött anyagban a 70. oldalon a  2010. november 10-i soros ülés óta történt fontosabb 
eseményekről az alábbi tájékoztatást adom.

Kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Ha  nincs  kérdés,  akkor  folytatom  a  72.  oldalon  található  tájékoztatás  a  közbeszerzési 
eljárásról.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Elmondja, hogy ez, a hulladékgyűjtési szemétszállítási közbeszerzési eljárás, amit a zárt ülés 
keretén  belül  tárgyaltak,  és  amiről  az  előzőekben  megszületett  egy  határozat,  illetve  egy 
rendelet.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő tájékoztató a 73. oldalon található.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
E tájékoztató az, amiben az ombudsman a guberálási rendeletről nyilatkozik, amely sérti az 
érintettek emberi méltósághoz való jogát. Van köztisztasági rendeletünk, én úgy gondolom, 
hogy ne  rendeljünk el  guberálási  szabályozást.  Azokon a  településeken  ahol  a  guberálási 
rendelet meghozták, ott az ombudsman kérte a hatályon kívüli helyezését.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A  kiküldött  anyag  74.  oldalán  található  egy  árajánlat  egy  Ford  Tranzitról.  Sajnos  a 
településnek  nincs  megoldva  a  gépi  erővel  történő  síkosság-mentesítése,  most  ezt  a  saját 
dolgozókkal  oldjuk  meg  ezt.  Nincs  olyan  vállalkozó  a  környéken,  aki  elvállalta  volna 
elfogadható díjazás ellenében a síkosság-mentesítést. A Diósdi csak a rendelkezésre állásért 
naponta több tízezer forintot kérne, ezért fontolóra kellene venni, hogy beszerezzünk egy erre 
a célra megfelelő gépjárművet. Egy másik autót is néztünk, egy Fiat Ducato-t ami 4 éves és 
167.000 km van benne ennek ára, 2,7 millió Ft + áfa.

Székelyné Szécsy Judit, képviselő,
Az ilyen fajta gépjárműhöz, milyen típusú jogosítvány szükséges?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
B kategóriás jogosítvány szükséges.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Ezzel az autóval többek között meg lehet oldani az ebédkihordást is.

Ruzsom Lajos, képviselő,
Kiszámoltam, hogy a Diósdi ajánlatával egy tél  – akkor, ha csak rendelkezésre állási díjat 
nézzük –  kb. 1,5 millió Ft kiadást jelent.
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Felolvassa, a Diósdi Kft. árajánlatát.

/Ezt követően, a Képviselő-testület  hosszasan tárgyal  a gépjármű tulajdonságairól és arról, 
hogy hol lehetne még használni az autót./

Martinkovics Sándorné, óvodavezető,
Elmondja  a  Képviselő-  Testületnek,  milyen  ÁNTSZ  előírások  vonatkoznak  az 
ebédkihordásra.  Az  ebédet  zárt  autóban  lehet  szállítani,  és  az  autót  kizárólag  erre  lehet 
használni, ezt a kérdést nagyon alaposan körbe kell járni.

/Ezt követően, hosszas megbeszélést folytatnak az ebédkihordásról./

Mizser László, képviselő,
Szerintem az ebédkihordás megoldható, egy zárt konténerrel ami saválló lemezből készül.

Martinkovics Sándorné, óvodavezető,
Elmondja, hogyan történik jelenleg az ebédkihordás.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Az  ÁNTSZ-től  kell  hivatalosan  megkérdezni,  milyen  előírások  vonatkoznak  az 
ebédkihordásra.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Mi a Képviselő- Testületnek az autóvásárlásról a véleménye?

Papp Tamás, képviselő,
Az  a  hozzáfűzni  valója,  hogy  csak  egy  személy  vezesse  az  autót,  és  nyomkövetőt  kell 
beszerelni.

/Ezt követően a nyomkövető rendszer működését magyarázza./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Vélemény?

Ambrus Zoltán, képviselő,
Véleménye  szerint,  a  szóban  forgó  Ford  Tranzit  nem  teljesen  alkalmas  a  síkosság-
mentesítésre,  a  billenőplató  és  az  összkerékhajtás  elengedhetetlen,  ezt  magyarázza,  hogy 
miért.

/A  Képviselő-testület  hosszas  eszmecserét  folytat  a  síkosság-mentesítő  gépjárművek 
tulajdonságairól./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javaslom, hozzunk határozatot, egy haszongépjármű vásárlásáról, a határidő értelemszerűen.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő  
határozatot hozta.

200/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő–testülete  a  Polgármester  előterjesztésében 
megtárgyalta a haszongépjármű vásárlására tett javaslatot.

A  Képviselő–testület  úgy  döntött,  hogy  vásárol  az  Önkormányzat  részére 
haszongépjárművet. 

A  haszongépjármű  megvásárlására,  a  szerződés  aláírására  a  Képviselő–testület 
felhatalmazza a Polgármestert.

A haszongépjármű megvásárlására  a  Képviselő–testület  a  fedezetet  a  lekötött  betét 
terhére biztosítja.

Felelős szerződéskötésre: Polgármester
Határidő:  értelem szerint

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő anyag a 78. oldalon található, a térfigyelő rendszer kiépítéséről szóló tájékoztató.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Elmondja,  hogy  a  legutóbbi  testületi  ülésen  volt  előterjesztés  a  Dévai  József  által  adott 
ajánlat,  akitől írásban kért egyéb adatokat. Erre a mai napig nem érkezett hivatalos válasz. 
Másik szakembert is kérdezett az üggyel kapcsolatban, amire azt a választ kapta, hogy ennyi 
pénzért vagy akár olcsóbban, jobb rendszert is kaphat az önkormányzat.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Tájékoztatja a Képviselő- Testületet, hogy előző napi a Parlamentben tett látogatása alatt, úgy 
hallotta, hogy a térfigyelő rendszerre is ki fognak írni egy vissza nem térítendő 100%-ban 
finanszírozott pályázatot.
Kérdés?

Papp Tamás, képviselő,
A javaslata  az,  hogy meg kell  terveztetni  az oszlopra felszerelést  úgy,  hogy a felszerelési 
költség legyen benne az ajánlatban.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő napirendi  anyag  a  84.oldalon  van.  A Sport  út  5.  szám alatti  önkormányzati 
tulajdonú lakás vissza lett véve Berki Ivántól. Erre a lakásra több igénylés is érkezett. Jegyző 
úr utána nézett miért nincs lakásrendelet.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Felolvassa a 84. oldalon található,  5/2006.(III.29.) rendeletet,  ami hatályon kívül helyezi a 
16/1995.(IX.28.) illetve a 17/1995.(IX.28.) számú rendeleteket az Ltv. 79.§. (2) bekezdésére 
hivatkozással. Felolvassa az Ltv. 79.§. (2) bekezdését.

159



Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Mi legyen a szóban forgó lakással, legyen belőle szolgálati lakás? Szerintem nem felel meg 
szolgálati  lakásnak, egyrészt a környezet miatt,  másrészt  az állaga miatt.  Szerintem el kell 
adni piaci áron.

Nagy Katalin, képviselő,
Sajnos valóban nem jó környéken van, ezért nem jó szolgálati lakásnak.

Ambrus Zoltán, képviselő,
Véleménye szerint jó megoldás lenne, felújítás után bérbe adni 3 havi kaucióval. 

Ruzsom Lajos, képviselő,
A felújítás nagy költség, és ha kiadjuk és a bérlő nem fizet és lelakja a lakást, akkor nem térül 
meg a befektetés.

Ambrus Zoltán, képviselő,
Elmondja,  hogy  egy  petőfibányai  lakos  megkereste  őt  a  következő  ajánlattal,  vállalná  a 
felújítást a saját költségén, és nem kéri, hogy lelakhassa az árát.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Úgy gondolja, hogy nem etikus a lakást jelenlegi állapotában kiadni.

Ambrus Zoltán, képviselő,
Természetesen, ez csak akkor történne így, ha vállalja ezt a szerződésben.

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos,
A bérbeadásnak mindenképpen, anyagi vonzata van, mert a közös költséget az önkormányzat 
fizeti. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Elmondja,  hogy  a  lakás  komfort  nélküli  ezért  a  bérbeadási  ára  135  Ft/m²,  ami  a  lakás 
alapterületével számolva 5.400 Ft/hó bérleti díjat jelent. Elmondja a testületnek, hogy sokan 
beadták az igénylésüket. Mi alapján döntsük?

Ambrus Zoltán, képviselő,
Szociális helyzetre való tekintettel döntsük el a bérlő személyét.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javasolja, hogy 3 havi kaucióval adja bérbe az önkormányzat a lakást, azzal a feltétellel, hogy 
a bérlő  újítsa  fel.  Javaslom,  hogy a januári  testületi  ülésen a  ténylegesen  beadott  igények 
alapján tárgyaljuk újra a témát.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A  nyílt  ülés  első  napirendi  pontjában  elhangzott,  hogy  a  Fekete-Novák  Emese, 
családgondozót átvenné a Kistérségi Társulás. Ez szakmai előre lépést is jelentene, mivel a 
gesztor szakmai helyettesének szeretné megtenni.  Elmondja,  hogy elvégzett  egy számítást, 
amiből kiderül, hogy ha az idén már a Kistérségi társulás látta volna el a családsegítő feladatot 
kb.  500.000  Ft-ot  spórolhatott  volna  az  önkormányzat.  Természetesen  a  részleteket  még 
tisztázni kell. 
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Javasolja, hogy hozzanak egy határozatot a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Kistérség 
Társulás keretében történői ellátás lehetőségének vizsgálatáról.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő  
határozatot hozta.

201/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő–testülete  a  Polgármester  előterjesztésében 

megtárgyalta a petőfibányai  családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Kistérség általi 

működtetéséről szóló javaslatot.

A  Képviselő–testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  vizsgálja  meg  annak 

lehetőségét, hogy a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Kistérség általi ellátásának 

milyen lehetőségei vannak. 

Felelős Polgármester
Határidő:  értelem szerint

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A Képviselő-testület  véleményét  kéri a Brokernet pénzügyi  ajánlatáról.  Elmondja, hogy őt 
nem győzte meg a bemutató.
 
Ruzsom Lajos, képviselő,
Véleménye szerint az önkormányzat pénzét nem lehet kockára tenni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Elmondja, hogy a Takarék Szövetkezettől is kért ajánlatot, még nem kapott választ

/A Képviselő-testület a bankok ajánlatairól tárgyal./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A Képviselő-testületi döntés értelmében, nem élünk a Brokernet ajánlatával.

Egyéb kérdés?

Nagy Katalin, képviselő,
Tolmácsolja az egyik lakossági kérést, miszerint az alagúton belüli járda szélére fehér sávot 
kellene festetni, mert rossz a világítás és nem látszik a járda széle.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Utána nézünk, a kérésnek.
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Nagy Katalin, képviselő,
Folytatja  a  lakosság  kéréseivel,  a  következő  a  mozgáskorlátozottak  észrevétele.  A  Liszt 
Ferenc úton, a járdák végén nincs rámpa amin le tudnának gurulni a kerekesszékkel.

Mizser László, képviselő,
Elmagyarázza a jelenlevőknek, hogyan lehet megcsinálni az akadálymentesítést a járdán.

Papp Tamás, képviselő,
Kéri, hogy a saját kiadású „Mi újság Petőfibányán” c. újságban jelenjen meg az, hogy az 
orvosi rendelő parkolóját szabadon kell hagyni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Már megtörtént, benne lesz az újságban.

Ambrus Zoltán, képviselő,
Lakossági  kérés,  hogy  a  CBA  háta  mögött  lévő  lépcső  mellé  korlátot  csináltasson  az 
önkormányzat.

Papp Tamás, képviselő,
Egyébként ez csak egy gesztus volt, hogy ott átjárót csináltatott a vállalkozó, mert az nem 
bejárat.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Beszélek a CBA tulajdonosával.

Kérdés?

Ambrus Zoltán, képviselő,
A Petőfi tér felé vezető úton nagyon veszélyesen lógnak kar vastagságú törött gallyak

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Igen tudunk róla, már szóltunk a közös képviselőnek, mert ez az ő hatásköre.

Ambrus Zoltán, képviselő,
A Fenyőfa út egyirányúvá tétele, illetve a sebességkorlátozás ügyében van előrelépés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Takács Péter kollégánk intézkedik az ügyben a Közútkezelőnél.
Javaslom,  hozzunk  határozatot  arról,  hogy  a  helységnévtáblák  alá  40  km/óra 
sebességkorlátozó táblák kerüljenek.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal a következő  
határozatot hozta.

202/2010.(XII.15.) Képviselő-testületi határozat
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Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő–testülete  megtárgyalta  a petőfibányai  átmenő 

forgalommal kapcsolatosan a sebességkorlátozás lehetőségeit és úgy döntött, hogy a 

helységnévtáblák alá 40 km/óra sebességkorlátozó táblákat helyez ki, amely által az 

Apci út és a Selypi út teljes hosszán érvényes a sebességkorlátozás.

A Képviselő–testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy kezdeményezze ennek 

a megvalósítását.

Felelős Polgármester
Határidő:  értelem szerint

Ambrus Zoltán, képviselő,
Fenyőfa úti ár és belvíz helyzetet taglalja, valaki egy markolóval kivette az áteresztő gyűrűt, 
ami  egy  kis  védelmet  jelentett  az  árvíz  ellen.  A  szántóföldön  egy  új  gödröt  ástak,  ami 
Petőfibánya felé vezeti a vizet.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Intézkedünk az ügyben, levelet írtunk az Apc polgármesterének, várjuk a válaszát.

Ambrus Zoltán, képviselő
Elmagyarázza  a  képviselő-testületnek,  hogy szerinte,  hogyan  lehetne  az  árvizet  kezelni  a 
Fenyőfa úton. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Elmondja, hogy talált rá forrást, amiből a vízhelyzetet lehet kezelni. Be fogunk jelentkezni a 
Hatvani Katasztrófa Védelemhez is.

Ambrus Zoltán, képviselő,
Elmondja, hogy úgy hallotta 2011. január 1-jétől az állam fogja az árvíz helyzetet kezelni. A 
közútkezelő felelősségét említi az utak állapota, és híd lábának kitakarítása miatt.

Székelyné Szécsy Judit, képviselő,
Lakossági kérést továbbít a Képviselő-testület felé, hogy a lakosok helyi járatot szeretnének - 
fizetnének is érte - hogy kijuthassanak a temetőbe a nyár folyamán.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Zagyvaszántó  önkormányzatának  van  busza,  vagy vállalkozóktól  árajánlatot  kell  kérni  ez 
ügyben.
/A Képviselő-testület megbeszéli a buszjárat szükségességét és a költség vonzatát./

Ruzsom Lajos, képviselő,

163



Lakossági panasz, hogy az Apci úton egy kamion parkol egész hétvégén úgy, hogy fél sávot 
elfoglalja. 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző,
Megnézzük és intézkedünk az ügyben.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az 
ülést bezárta.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva Dr. Gyirán Viktor
Polgármester Jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül:
Pollákné Vanicsek Judit
Jegyzőkönyvvezető
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