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J e g y z ő k ö n y v
Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-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
Simonkovics Istvánné, szociális ügyintéző

II. NAPIREND

EGYEBEK, INDÍTVÁNYOK

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Tájékoztatja a képviselő testületet, arról az örömhírről, hogy nagyon régóta húzódó ÉMOP 
Petőfibánya  óvodai  pályázat  első  üteme  nyert.  Azért  az  első ütem,  mert  a  pályázatot  két 
ütemre  kellett  bontani  a  pályázati  összeg  nagysága  miatt.  Mivel  ezt  még  az  előző  ciklus 
képviselő-testülete indította el, ezért röviden ismerteti a pályázat tartalmát. Ennek értelmében 
építenek  az  óvodához  egy  új  szárnyat,  amiben  csoportszobák,  valamint  mosdóhelységek 
lesznek kialakítva. Az alsó részen egy mozgáskorlátozott csoportszoba van tervezve, ezáltal 
az akadálymentesítés is meg lesz oldva, így nincs szükség lift beépítésére. A pályázat összege 
112. 460.988 Ft volt, ehhez a saját erő 12.460.988 Ft. A megnyert bruttó összeg 111.741.871 
Ft,  719.117  Ft-tal  kevesebb,  111.741.871  Ft  pályázatban  benyújtott  összegtől.  Emiatt  az 
óvoda  beruházása  és  felújítása  99.360.563  Ft  pályázati  támogatásból  és  a  12.381.308  Ft 
önerőből  lesz  megvalósítva  a  jelenlegi  elfogadott  pályázat  szerint.  Ezen  kívül  még 
felmerülnek  más  költségek  is  a  pályázattal  kapcsolatban,  például  a  sikerdíj  és  a 
megvalósíthatósági terv díja, valamint az, hogy a pályázat 2009. évi árakon lett beadva, emiatt 
valószínűsíthető, hogy az elnyert összeg, és annak saját része nem lesz elég a beruházás és 
felújítás megvalósításához.
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A Heves Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Szerződésben rögzített módon a beruházást 
levezényli. Sajnálatos módon a megvalósíthatósági tervet készítő tervező elhunyt, ezért még 
az is kérdés, hogy ki fogja a kiviteli terveket készíteni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
A Heves Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. képviselőjével már korábban egyeztetett, 
mivel a tervek készítője elhunyt, a rehabilitációs terveket más tervező készítette, aminek a 
pénzügyi vonzata még nincs rendezve, ez kb. 150 eFt-ot tesz ki.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő örömhírem az, hogy az iskola energetikai pályázata is nyert, 55.716.035 Ft-ot. 
Ez a pályázat 66 %-os támogatottságú ezért közel 30 M Ft-ot kell hozzátenni önerőként.
Külső szigetelés, homlokzatfestés, külső nyílászárók cseréje, illetve teljes fűtéskorszerűsítés 
kerül megvalósításra. A pályázatok még az előző testület ideje alatt lettek beadva, így még a 
2009. évi árakkal vannak kalkulálva a költségek. 

Van-e ezzel kapcsolatban vélemény, kérdés, javaslat?

Egyetért-e a testület azzal, hogy a pályázatokat megcsináljuk?

Mizser László, képviselő
Véleményem szerint mindenképpen érdemes megcsinálni. Saját tapasztalatból mondom, hogy 
a fűtéskorszerűsítési befektetés igen hamar megtérül.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az  óvoda  bővítése,  felújítása  még  ebben  az  évben  megvalósításra  kerülhet.  Az  iskola 
korszerűsítésének a nyári szünet idejére kellene esnie.

Ruzsom Lajos, képviselő
Csak külső nyílászáró  csere?  Ha kicserélik  az  ablakokat,  akkor  újra  kell  vakolni,  festeni. 
Szerintem érdemes lenne megfontolni, hogy még 25 db belső nyílászáró – ami kb. egymillió 
forintba kerül – beépítésre kerüljön.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Igen, csak ez egy energetikai pályázat, ezért a belső nyílászárók cseréje nem tervezhető bele. 
Erre februárban visszatérünk, amikor a költségvetés kerül napirendre.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A  tavaly  december  15-i  testületi  ülésen  hoztunk  egy  határozatot,  a  családsegítő-  és 
gyermekjóléti  szolgálat  Kistérségi  Társulás  keretében  történő  ellátás  lehetőségének 
vizsgálatáról. Három alapvető ellátandó feladat van a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, 
illetve  a  házi  segítségnyújtás.  Ezt  a  kalkulációt  most  megkaptuk  a  lőrinci  gesztortól,  a 
Kistérség a feladatok ellátására lehívhatja az alap normatívát és a kiegészítő normatívát is. 
Ha nem kerülnek ezek az ellátandó feladatok a Kistérségi Társulásba, akkor az önkormányzat 
csak az alapnormatívát tudja lehívni.
A családsegítői szolgálat a 2011. évben 184.000 Ft többletkiadást jelent, ha nem kerül át a 
Kistérségbe.  A házi  segítségnyújtásnál,  a  két  házi  gondozót  csak  4  óra  foglalkoztatásban 
tudnák  átvenni.  Jelenleg  a  két  házigondozó  dolga  az  ebédkihordás  is,  és  ez  nem  házi 
gondozási  feladat.  Gyakorlatilag  egy  fő  házi  gondozó  foglalkoztatása  a  normatíván  felül 
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935.600  Ft  plusz  kiadást  jelent  az  Önkormányzatnak.  Gyakorlatilag  a  többletkiadásunk 
1.119.600 Ft egy főre számítva. 
Ha  bekerülnek  a  Kistérségbe  a  feladatok,  akkor  az  Önkormányzatnak  be  kell  fizetni  a 
Kistérségi Társulás felé kb. 750 eFt-ot. Tehát a különbség hozzávetőlegesen 369 eFt és ezért a 
két  gondozónő 4  órában  itt  van,  4  órában a  Kistérségnél  van,  a  családsegítő  8  órában  a 
Kistérségnél  van.  Munkaértekezletekre  be  kell  nekik  járni  Lőrincibe,  helyettesítést  is  kell 
vállaniuk.

Mi erről a Képviselő-testület véleménye?

Nagy Katalin, képviselő
Véleményem szerint ezért nem érdemes bevinni a Kistérségbe, megbízható stabil emberekről 
van szó. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Nem beszélve arról, hogy a családsegítő nem biztos, hogy minden nap itt lesz. Lehet, hogy 
egy héten csak 2-3 napot tartózkodik Petőfibányán.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a házi segítségnyújtás Kistérségi 
Társulás keretében történő ellátása ne valósuljon meg.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

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

18/2011. (I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Hatvan  Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás (HKKTT) által ellátott szociális és gyermekvédelmi 
feladatellátáshoz  való  csatlakozás  kérdéséről  szóló  előterjesztés  alapján  a 
következő döntést hozta:

Petőfibánya Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem járul hozzá ahhoz, 
hogy a Hatvan Körzete Többcélú Társulás a gyermekjóléti alapellátási feladatait, a 
gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a családsegítést és a házi segítségnyújtást 
a Hatvan körzete Kistérségi  Többcélú Társuláson keresztül  Intézmény Fenntartó 
Társuláson keresztül lássa el. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulást értesítse a döntésről.

Felelős: jegyző

Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Lejárt idejű határozatokról szóló beszámoló következik.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
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Nincs hozzáfűzni valóm, a beszámolót a lejárt idejű határozatokról kiküldtem a testületnek.

Ambrus Zoltán, képviselő
Mi a helyzet a sebességkorlátozó táblákkal?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Felvettük  a  kapcsolatot  a  Közútkezelővel.  Megírtuk,  hogy  legyenek  szívesek  kitenni  a 
táblákat a kért helyekre vagy amennyiben erre nincs költségvetésük, úgy a hozzájárulásukat 
kérjük. Ebben az esetben az Önkormányzatnak saját költségén kell beszerezni a táblákat és azt 
majd a februári  ülésen tárgyaljuk a költségvetésben.  A Fenyőfa utca egyirányúsításához a 
rendőrség hozzájárulását megkaptuk, épp a mai napon, de csak azért ma, mert felhívtam őket 
és rákérdeztem, hogy mikor küldik. Az ügy intézése folyamatban van.

Ambrus Zoltán, képviselő
Mikor lesz döntés az egyirányúsításáról?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Költségvetéskor  döntünk,  februárban.  Térjünk  vissza  a  lejárt  határidejű  határozatok 
beszámolójának elfogadásához.
Javaslom a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

A  Képviselő-testület  7  jelenlévő  tagja  a  javaslatot  egyhangúlag  7  igen  szavazattal  a  
beszámoló elfogadta.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő napirendi  anyag  a haszongépjármű beszerzésének megtárgyalása.  Árajánlatot 
kértem a célnak legmegfelelőbb jármű típusokra. Kikértem Molnár Tamás véleményét is, ő a 
GAZ típust ajánlotta figyelmembe.

 / Kiosztja az árajánlatokat, és ezeket megvitatják. /

Amint  az  árajánlatból  látszik,  a  dupla-fülkés  jármű  csak  137 000  Ft-tal  drágább,  mint  a 
szimpla-fülkés.
A kereskedő azt mondta, hogy a használt autók nagyon sokat futottak, akár 300.000 km-t is.
Jobb volna, új autóban gondolkodni. Sajnos a közeljövőben ilyen dologra nem lesz pályázat 
kiírva, ezért erre nem számíthatunk. 

Ruzsom Lajos, képviselő
Papp Tamás képviselő elment Békéscsabára, megnézett egy Multicart, ami teljesen fel volt 
szerelve, de olyan rossz állapotban volt, hogy amihez hozzányúltak, az szétesett rajta.

Papp Tamás, képviselő
Kértünk egy új Multicar-ról árajánlatot, az 27 M Ft-ba kerül.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ezt a települést nem lehet manufakturális eszközökkel takarítani. Mindenképpen vásárolnunk 
kell egy haszongépjárművet. Valamikor a későbbiekben talán lesz pályázati kiírás erre is.
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Az  autó  megvásárlása  a  lekötött  betét  terhére  megy.  Amennyiben  a  hó  eltakarítást 
vállalkozóval végezzük annak óránkénti díja 9.000 Ft.

Ruzsom Lajos, képviselő
Nem  beszélve  arról,  hogy  csak  a  rendelkezésre  állásért  majdnem  másfél  millió  forintot 
fizetnénk.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Felkéri Ambrus Zoltán képviselőt, mondja el a véleményét a GAZ típusú gépjárműről.

Ambrus Zoltán, képviselő
A magánvéleményem az, hogy a GAZ nem jó konstrukció. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Kéri, hogy ajánljon jobbat.

Ambrus Zoltán, képviselő
A véleményemet kérdezték, én elmondtam, én ezt nem venném meg, javaslatot viszont nem 
tesz.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Mizser László véleményét kéri az ügyben.

Mizser László, képviselő
Ha Molnár Tamás az mondja, hogy jó a GAZ, akkor legyen az.

Papp Tamás, képviselő
Szerintem az alkatrész ára szempontjából a GAZ jobb ajánlat. 

/A Képviselő-testület megbeszéli az ajánlott gépjárművek előnyeit-hátrányait./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ha  most  12  mFt-ot  ráköltünk  a  két  gépjárműre,  akkor  hosszútávon  megoldanánk  a 
problémákat.  A költségvetésbe 600.000 Ft-ot szoktunk betervezni  síkosság-mentesítésre  és 
ennyit el is költünk rá.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
Én a GAZ dupla-fülkés, billenőplatós autóra szavazok.

Papp Tamás, képviselő
Hosszan ismerteti a gépjárművek tulajdonságait.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Az új  gépjárművek  garanciálisak,  de  ez  csak  addig  szól,  amíg  a  hótoló  lap  rá  nem lesz 
szerelve.  Amint  nem  rendeltetésszerűen  használjuk  a  haszongépjárművet,  a  garancia 
megszűnik. Az alváz vizsgálatakor azonnal kiderül, hogy hótolásra használtuk az autót.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
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Felkéri Ambrus Zoltánt, hogy adjon hangot a véleményének.

Ambrus Zoltán, képviselő
Szeretné megtartani a véleményét.

Székelyné Szécsy Judit
A lakosok alapvető joga, hogy a síkosság-mentesítés meg legyen oldva a településen!

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja, hogy a költségvetésbe 7 millió forintot tervezzenek be gépjárművásárlásra, minden 
férfi  testületi  tag  hozzon  javaslatot  a  következő  ülésre,  hogy  milyen  haszongépjárművet 
vásároljunk. 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

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

19/2011. (I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő–testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta 
a haszongépjármű vásárlására tett újabb javaslatot.
A  Képviselő–testület  úgy  döntött,  hogy  a  2011.  évben  vásárol  az  Önkormányzat  részére 
haszongépjárművet, melyre a költségvetésben bruttó 7.000.000,- Ft összeget biztosít a lekötött 
betét terhére.

A Képviselő–testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe tervezze 
be a 7.000.000,- Ft összeget.

Felelős Polgármester

Határidő: 2011. 02. 15.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Tájékoztatásul mondom el, hogy behatolás volt az iskolában, kint volt rendőrség. Megteszik a 
feljelentést.

Ruzsom Lajos, képviselő
Jelezték az Apci úton élő lakosok, hogy nagyon sok a kóbor kutya. A kisebb gyerekek és az 
idősek sem mernek az utcán sétálni, hazamenni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Pontos  adatokkal,  névvel,  címmel  szabálysértési  eljárást  indíthatok  a  kutya  gazdája  ellen. 
December 31-ével felmondta a szerződést a régi gyepmester.  Kerestünk újat,  és már  ki is 
hívtuk. Gyöngyösről érkezik pénteken. Az ebek befogásának az ára 5.000 Ft/db, a hamvasztás 
200 Ft kilogrammonként +  100 Ft/km a kiszállási díj. Ez az ajánlat volt a legolcsóbb. Eddig 
hat kutyáról tudunk. A pásztói gyepmester árajánlata átlag 1.500 Ft/kutya és az altatás 4.800 
Ft kutyánként. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ez kb. 100 E Ft kiadás alkalmanként ennyi kutyaszámnál.
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Nagy Katalin, képviselő
Én azt gondoltam, hogy egy darabig őrzik a kutyákat.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Igen, Pásztón őrzik két hétig 3.000 Ft kutyánként.

Székelyné Szécsi Judit, alpolgármester
Megdöbbentő összeg egy kóbor kutya befogására, az a javaslatom, hogy valamilyen formában 
hozzuk  nyilvánosságra  ezeket  az  árakat,  például  az  újságban  megjelenhetne.  Az  is 
döbbenetes, hogy egyből elaltatják a kutyákat.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja, hogy az állattartásról szóló rendeletet, ami a kutyatartást szabályozza, módosítsák a 
következő alkalommal. Településszinten nyilvántartásba vehetnénk a kutyákat, mint ahogy az 
a régi jogszabály alapján kötelező volt, és a kötelező oltásaikat igazoló bizonyítványokat is 
kérhetnénk a tulajdonosoktól.

Papp Tamás, képviselő
A „kutya témához” kapcsolódva szeretném jelezni, hogy sok a lakossági panasz a tömérdek 
kutyapiszok miatt a Liszt Ferenc úton.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Ez  köztisztasági  szabálysértés,  két  tanúval  feljelentést  kell  tenni,  50.000  Ft-ig  terjedő 
birsággal szabálysértést tud indítani, ha bebizonyítják a gyanúsítottról az eljárás során, hogy ő 
az elkövető.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja, hogy az újságban jelenjen meg a köztisztasági rendelet, és az is, hogy mennyibe 
kerül a gyepmester munkája.

Papp Tamás, képviselő
Még  egy  személyes  észrevétel,  a  honlapot  frissíteni  kellene.  Arról  volt  szó,  hogy  a 
jegyzőkönyvek felkerülnek, hogy bárki elolvashassa. 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Valóban. Az történt, hogy sajnálatos módon a honlap készítő férje elhunyt. Ezért jelezte, hogy 
két hétig nem fog dolgozni. Egyébként is a jegyzőkönyv készítésének, ellenőrzésének van egy 
ügymenete. Az ülést követő 15 nap az, ami minimálisan kell a jegyzőkönyv elkészítéséhez.

Ruzsom Lajos, képviselő
Mennyiért tartják karban a honlapot?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Évente hozzávetőlegesen 30.000 forintért.

Ambrus Zoltán, képviselő
Javasolja,  hogy  a  Petőfibányán  lévő  civil  szervezetek  éves  beszámolója  megjelenhessen 
ingyen évente egyszer.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
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Rendeletmódosítást  kell  elvégezni  ez  ügyben.  A  következő  testületi  ülésre  a  pénzügyi 
bizottság elé terjeszti a javaslatot.

Ambrus Zoltán, képviselő
Javasolja, hogy a Fenyőfa utca padkázását a költségvetésbe tervezzék be.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Nálam van az árajánlat, betervezzük.

Ambrus Zoltán, képviselő
Mi történt a vízhelyzet ügyében?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Megrendeltük  a  kimérést  az  árokra.  A  földmérő  árajánlata  bruttó  160.000  Ft.  Az  Apci 
polgármester megkereste a honvédséget, megvizsgálták, nem-e a honvédégi kutakból jön a 
víz,  de  ez  kizárt.  A földmérő  elmagyarázta,  hogy a  Zagyva  eredeti  medre  itt  húzódik  a 
Fenyőfa  utca  mellett,  ezért  itt  mindig  lesz  víz.  Egyelőre  annyit  tudunk  tenni,  hogy 
meghívhatjuk  a  vízügyi  szakembert,  és  elő  lehet  készíteni  a  pályázatot  a  meder  végleges 
rendbehozatalára.  Tervezem, hogy levelet  írok a Selypi  út  alatti  meder  kitisztítása miatt  a 
Közútkezelőnek. 
A meder tisztítását közcélú munkásokkal lehetne megoldani.
Ehhez  kapcsolódva  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  közcélú  foglalkoztatás  módja 
megváltozott.  Rövid távú foglalkoztatás lesz, ami azt jelenti,  hogy egy évben 2-4 hónapig 
napi  4  órában  lehet  alkalmazni  az  embereket.  A napi  4  órás  munkaidőt  lehet  göngyölve 
alkalmazni,  tehát  egy  hónapban  két  hetet  is  dolgozni  8  órában.  Februártól,  ha  a 
költségvetésben elfogadja a képviselő-testület 10 fő lesz alkalmazva.

Ambrus Zoltán, képviselő
Petőfi szélétől  nincs rajta az árok a térképen, akkor azt be is lehet túrni,  akkor talán nem 
folyik át a víz.

Mizser László, képviselő
Javasolja, hogy amennyiben lehetséges, adjanak kamatmentes hitelt vagy valamilyen építési 
támogatást  a  lakóknak  a  dréncsövezésre,  mert  ennek  nagyon  magas  a  költsége,  és 
mindenkinek egytől egyig meg kell csináltatni, hogy eredményes legyen. Ezzel meg lehetne 
oldani a belvízproblémát, ezzel a módszerrel ki lehet vezetni a vizet.

Ambrus Zoltán, képviselő
Ez a gát régen nem volt ott, ezt kellene eltávolítani.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Csináljunk a Fenyőfa utcai lakóknak egy előadást, amit a vízügyi szakember tartana. Felkéri 
Ambrus Zoltán képviselőt, hogy tájékoztassa a Fenyőfa utcai lakosokat erről a döntésről.

Javaslat, kérdés?

Ambrus Zoltán, képviselő
A decemberben általam szóvá tett lelógó ág ügyében úgy látom, nem történt változás. Mit 
tehetünk az ügy érdekében?
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Szólunk még egyszer.

Ambrus Zoltán, képviselő
A múltkor említett CBA és a Posta közötti lépcsős átjáró korlátja ügyében történt előrelépés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Egyeztettek a vállalkozóval, ha nem sikerül megegyezni, akkor betervezzük a költségvetésbe.

Más kérdés, javaslat?

Ruzsom Lajos, képviselő
Petőfibányáról miért nem jelenik meg semmilyen hír a Heves Megyei Hírlapban?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
100 eFt-ba kerül egy oldal, a legutóbbi költsége nyáron legalábbis ennyi volt. Ennek okán már 
két újságíróval is felvettem a kapcsolatot, rendszeresen szoktam őket értesíteni, illetve küldök 
nekik cikkeket,  de ez idáig nem kaptunk választ.  Tavaly küldtem több cikket  is,  de nem 
jelentek meg. Valószínű azért, mert most nincs cirkusz.

Székelyné Szécsi Judit, alpolgármester
Az alapítványról sem jelenik meg semmi, hiába küldünk megírt cikket.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Írjunk levelet a Heves Megyei Hírlapnak, amiben megkérdeznénk, hogy mi az oka ennek.
Az interaktív tábla egyébként bekerült az újságba, de azért fizettünk.

Tomecz László, Fenyőfa utcai lakos
Arról érdeklődnék, hogy a terület rendezési terv felülvizsgálata mikor esedékes?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ha a költségvetésben a testület  elfogadja ennek az elindítását,  sajnos akkor sem ebben az 
évben fog rendeződni. De napirenden van az ügy.

Tomecz László, Fenyőfa utcai lakos
Szeretnénk új telkeket kialakítani, ezért kérdezi, hogy mi az állásfoglalás. Fenyőfa úton hat 
család jelezte igényét új telek kialakítására. Az előző rendezési terv teljesen figyelmen kívül 
hagyta  az  évtizedek  óta  kialakult  37-38 méteres  telekhatárokat  új  telek  kialakításához  50 
méteres mélységi méretet ír elő.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Megkaptuk a levelet  ez ügyben. Ezt az ügyet  Takács Péter műszakis ügyintéző kollegával 
megbeszéljük mindenképpen. Utoljára 2004-ben volt felülvizsgálat 2009-ben nem, pedig ezt 
meg kellett volna csinálni. Idén el lesz indítva a folyamat. Kis türelmet kér a lakóktól.

Tomecz László, Fenyőfa utcai lakos
Megköszöni a választ.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A legutóbbi „Mi újság Petőfibányán?” megjelenésénél sajnos az Iskola útra nem került újság.
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Javasolja a „Petőfibánya területének felosztása a Képviselő-testület tagjai között” létrejött felosztást 
módosítsa a Képviselő-testület.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

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

20/2011. (I. 12.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Önkormányzat  Képviselő–testülete  a  2010.11.10-én  tárgyalt  „Petőfibánya 
területének felosztása a Képviselő-testület tagjai között” létrejött felosztást az alábbiak szerint 
módosítja:

Az eredetileg Székelyné Szécsy Judit  Alpolgármester Asszonyhoz tartozó Iskola út átkerül 
Ruzsom Lajos Bizottsági Elnök Úrhoz.

A Képviselő–testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős Jegyző

Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Van valakinek még javaslata?

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Fel szeretném hívni a tisztelt Képviselő-testület tagjainak figyelmét, hogy 2010. december 16-
án  minden  testületi  tagnak  kiküldtem a  vagyonnyilatkozatot.  Ezt  2011.  január  31-ig  kell 
benyújtani.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  képviselők  nem  élhetnek  a  kötelezettségük 
teljesítéséig képviselői jogaikkal.

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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