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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. február 15-én megtartott nyílt soros üléséről készült  

jegyzőkönyv 
 

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

 

Határozat száma Tárgy 
43/2011.(II.15.) Felnőtt étkezési díjak meghatározása 
44/2011.(II.15.) Nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díja 
45/2011.(II.15.) Köztisztviselők részére kiemelt célok 2011. évre 
46/2011.(II.15.) Polgármester delegálása a Zagyvaságba 
47/2011.(II.15.) Egységes óvoda-bölcsőde létrehozása 
48/2011.(II.15.) Molnár Tamás vállalkozó vásárlási kérelméhez hozzájárulás 
49/2011.(II.15.) Bánya út 4. szám alatti ingatlan vásárlási szándék 
50/2011.(II.15.) Simon Attila összeférhetetlenségi bejelentésének tudomásul vétele 
51/2011.(II.15.) Mátra Volán Zrt. menetrendváltozásának jóváhagyása 
52/2011.(II.15.) Petőfi Sándor Ált. Iskola házirendjének módosítása 
53/2011.(II.15.) Csatlakozás a Kistérségi mozgókönyvtárhoz 
54/2011.(II.15.) Haszongépjármű vásárlása 
  
  

Rendelet száma Tárgy 
1/2011. (II.16.) A szociális ellátások szabályozásáról  

2/2011. (II.16.) Az állattartásról 

3/2011. (II.16.) Az Önkormányzat fizikai alkalmazottait, illetve önkormányzati 
intézmények közalkalmazottait megillető munkaruha-juttatásokról 

4/2011. (II.16.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről 

5/2011. (II.16.) Az Önkormányzat által kiadott időközi lapban történő hirdetés ár- 
és díjtételeinek meghatározásáról szóló 25/2010. (XII. 16.) 
rendelete módosítására 

6/2011. (II.16.) A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 
7/2011. (II.16.) A település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és 

folyékony hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 
13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

8/2011. (II.16.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
  

 
 
Petőfibánya, 2011. február 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 2011. február 15-

én megtartott nyílt üléséről. 
 
 
Jelenlévő képviselők: 

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

 
 
Tanácskozási joggal résztvevők: 
  
 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
 Simonkovics Istvánné, szociális ügyintéző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 
Balogh Erzsébet, pénzügyi munkatárs 
Bodáné Kókai Ilona, külsős pénzügyi bizottsági tag 
Dorner Gábor, külsős pénzügyi bizottsági tag 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 
Szőllőskey Szilvia, pedagógus 
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II. NAPIREND 
RENDELET-TERVEZETEK 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Köszönti a meghívott vendégeket. Tájékoztatja az újonnan érkezőket, hogy a zárt ülés előtt 
napirend módosítást szavazott meg a Képviselő-testület. A második napirendi pontban 
tárgyalják meg a rendelet-tervezetek első 10 pontját, mert ezek érintik a költségvetést. Az 
átláthatóság érdekében, a rendeleteket egységes szerkezetbe dolgozta át a jegyző úr. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Az előterjesztéseket mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezeteket és javasolta elfogadásra. Az első a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
rendelet. Erre a módosításra azért volt szükség többek között, mert jogszabályváltozás miatt a 
korábbi RÁT megszűnt és BPJ, azaz bérpótló juttatás lett belőle, szigorodtak a feltételek. A 
bérpótló juttatásban részesülő köteles közvetlen lakókörnyezetét rendben tartani, kötelessége 
az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül 
határos terület, járda tisztán tartása, gyomtalanítása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. Az első 5 fő a holnapi napon 
kezd ebben a rendszerben.  
Ebben a rendeletben van szabályozva a szociális étkezés új térítési díja is. A szociális 
étkeztetés ma újra lett gondolva, és annyiban változott meg – az előterjesztésben szereplőhöz 
képest –, hogy három kategória helyett négy kategóriába soroltuk a szociálisan rászorulókat. 
Az első kategória, akiknek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-a alatt van, nekik egy ebéd ára 160 Ft + áfa. A második kategória, akiknek 
egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%−300%-a 
között van, az ő díjuk ebédenként 192 Ft + áfa. A harmadik kategória, akiknek egy főre jutó 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%−350%-a között van, 
ez a díj ebédenként 408 Ft + áfa. A negyedik kategóriába azok tartoznak, akiknek egy főre 
jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-a felett van, 
nekik egy ebéd ára 544 Ft + áfa. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Erre a változtatásra azért volt szükség, mert az előző térítési díjaknál nagy volt az 
aránytalanság. Az elmúlt években átlag 60-70 fő szociális étkező volt, most 150 fő igénylő 
van. Kigyűjtettem, hogy milyen jövedelemmel rendelkeznek a legmagasabb kategóriába esők, 
akik eddig 300 Ft-ért kapták az ebédet. A 150 fő igénylőből 67 fő az, akiknek az egy főre eső 
jövedelme 90.000 – 200.000 Ft közé esik, tehát ők azok, akik 300 Ft-ot fizetnek a szociális 
étkezésért. A valóban rászorulóknak, tehát az első két kategóriába esőknek az emelés csupán 
10-10 Ft, a harmadik kategóriában 76%-kal emelkedett a térítési díj, míg a negyedik 
kategóriában a térítési díj több mint 100%-kal emelkedett. Erre a módosításra azért is szükség 
volt, mert az óvodabővítés, -felújítás miatt a gyermeklétszám előreláthatólag emelkedni fog, 
így a konyhának nem lesz kapacitása arra, hogy a rengeteg szociális étkezőt is ellássa. 
 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető, 
A konyha maximális kapacitása 350 adag, jelenleg 345 adagot kell naponta főzni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Ha a saját dolgozóinknak sem tudunk csak 6.000 Ft étkezési utalványt adni, javaslom csak az 
igazán rászorulóknak adjunk szociális alapon ebédet. 
Kérdés, javaslat? 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletet a módosításokkal együtt 
elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2011.(II.16.) rendelete a 

a szociális ellátások szabályozásáról  
 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-
testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szt.) 25-26. §-ában, valamint a 92. § (1) és (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról a következő rendeletet 
alkotja. 

I. A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya Petőfibánya község közigazgatási területén lakóhellyel (ennek 

hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és 
letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által 
menekültként elismert személyekre, valamint az Szt. 3. § (3) bekezdésében 
meghatározott személyekre terjed ki. 

 
 

2. § A jelen rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, 
átruházott és saját hatáskörében a polgármester, valamint a jegyző gyakorolják. 

 
a) A Képviselő-testület saját hatáskörében dönt: 
 

-     az Szt. 122. §-a alapján ellátási szerződés kötéséről 
-     a helyi méltányossági lakásfenntartási támogatásról, 
-     az átmeneti segélyezésről – kivéve a hajléktalanok és elemi károsultak 

segélyezését és a sürgős szükség esetét. 
 

b) A polgármester dönt: 
 

- átmeneti segélyről sürgős szükség esetén,  
- szociális kölcsön nyújtásáról  
- a normatív lakásfenntartásról, 
- a Szt. 43/B. § szerinti méltányossági ápolási díj megállapításáról  
- hajléktalanok és elemi károsultak átmeneti ellátásáról, 
- személyes gondoskodást nyújtó ellátások (étkeztetés, házi gondozás) 

igénybevételéről  
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- járulékfizetés alapjának meghatározásáról 
- köztemetés elrendeléséről 

 
c) A jegyző dönt: 
 

- az alanyi, normatív, méltányossági közgyógyellátásról, 
- az időskorúak járadéka megállapításáról 
- rendszeres szociális segélyezésről  
- az Szt. 41. § (1) bek. szerinti alanyi, és az Szt. 43/A. § szerinti fokozott ápolást 

igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápoló ápolási díjáról, 
- a bérpótló juttatatásról, 
- az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolásáról. 

 
3. § 
 
(1) A szociális ellátások formái: 
 

(1) Pénzbeli ellátás, 
(2) Természetben nyújtott szociális ellátás, 
(3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás. 

 
(2)  Pénzbeli ellátások 
 

Szociális rászorultságtól függő ellátások: 
 

- időskorúak járadéka, 
- rendszeres szociális segély,  
- lakásfenntartási támogatás, 
- ápolási díj, 
- átmeneti segély, 
- bérpótló juttatás. 

 
(3)  Természetben nyújtott szociális ellátások: 
 

a) -     köztemetés, 
- közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 
- járulékfizetés alapjának meghatározása. 
 

 

b) A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély nyújtható 
természetbeni ellátásként is, különösen élelmiszer, ruhanemű, tankönyv, tüzelősegély, 
közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. 

 
c) Annak a személynek, akinek családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett 

gyermek él, a rendszeres szociális segély összegének védelembe vett gyermekenkénti 
15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható élelmiszer, tankönyv, közüzemi díjak, a gyermekintézmények térítési 
díjának kifizetésére. A segély megállapítása során a részbeni természetbeni 
megállapításhoz az eljáró ügyintéző a védelembe vételről, a gyermek étkezési díjáról, 
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tankönyvköltségeiről, közüzemi díj összegéről írásban beszerzi a gyámhatóság, 
oktatási-nevelési intézmények, közüzemi szolgáltatók igazolását. 

 
 (4)  Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: 

- az étkeztetés, 
- a házi segítségnyújtás, 
- a családsegítés. 

II. Pénzbeli ellátások 
 

 
Időskorúak járadéka 

 
 

4. §  A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére a 
jegyző az időskorúak járadékát az Szt. 32/B.-32/E. §-aiban szabályozott feltételek 
szerint biztosítja és évente minden év március 31-ig felülvizsgálja. 

 

Rendszeres szociális segély 
 
5. § 
 
(1) A rendszeres szociális segély az Szt. 33-34., 37., és 37/A. –37/G. §-ai szerint biztosított 

anyagi támogatás. 
 
(2) A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit évente, 

minden év március 31-ig felülvizsgálja. 
 
(3) A rendszeres szociális segély megállapításánál az aktív korú nem foglalkoztatott 

személyek esetében feltétel az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködési 
kötelezettség és az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban való 
részvétel teljesítése.  

 
(4) A rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni a Szt. 34. § (2) és 37/B. § (2) 

bekezdésében foglalt esetekben.  
 
6. § 
 
(1) A rendszeres szociális segély folyósítása szünetel a Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt 

esetekben. 
 
(2) Az együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális segélyben részesülő, 

aki a beilleszkedést segítő önkormányzati programban, valamint az állami foglalkoztatási 
szerv által biztosított egyéb együttműködési programban nem vesz részt. 

 
(3) Az önkormányzat az Sztv. 37/D. §-ában szabályozott beilleszkedési program ellátását a 

családsegítő szolgáltatás keretében biztosítja. 
 
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy – kivéve az, aki egészségkárosodott 

személynek minősül – köteles a családsegítővel együttműködni, annál magát 
nyilvántartásba vétetni. 
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(5) Az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban részt nem vevőkről vagy a 
számukra előírt kötelezettséget nem teljesítőkről a szociális mentori feladatokat ellátó 
családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az Szt. 37/B 
§ (2) bekezdése szerinti következmény érvényesítése érdekében. 

 
(6) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről a szociális mentori 

feladatokat ellátó családsegítő a rendszeres szociális segélyezettet a kapcsolattartás 
kezdetekor, a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja. 

 
Bérpótló juttatás 

 
7. § 
 
(1) Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való 

jogosultságát – a 37. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – megállapították és a teljesíti a 
Szt. és a R. által előírt feltételeket. A bérpótló juttatásra jogosult köteles legalább 30 nap 
időtartamban keresőtevékenységet folytatni, közfoglalkoztatásban, vagy munkaerőpiaci 
programban, vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni és 
ezt igazolni. 

 
(2) A bérpótló juttatásban részesülő köteles 
 

a)  közvetlen lakókörnyezetét rendben tartani 
b)  az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, gyomtalanítása, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 
biztosítása 

 
(3) A bérpótló juttatást meg kell szüntetni 
 

a) a Szt. 34. § (2) és a 36. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, 
b) amennyiben a R. 7. § (2) bekezdésekben foglalt kötelezettségeket felszólítás ellenére 

sem teljesíti.  
 
(4) A R. 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítését a jegyző jogosult ellenőrizni 

a Szociális ügyintézővel.  
 
(5) A R. 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén legalább 5 napos 

határidő kitűzésével a jegyző felszólítására a bérpótló juttatásban részesülő köteles a 
számára előírt kötelezettséget teljesíteni. A kötelezettség határidőre történő nem teljesítése 
esetén a bérpótló juttatást meg kell szüntetni. 

 
(6) A bérpótló juttatás folyósítása szünetel a Szt. 36. § (1) bekezdésében foglalt esetekben. 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 
8. § 

(1) A lakásfenntartási támogatás az Szt. 38. § (2)-(4) és (6)-(10) bekezdéseiben biztosított 
anyagi hozzájárulás. 
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(2) Az Szt. 38. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén a személy normatív 

alapon jogosult a lakásfenntartási támogatásra. 
 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, akinek háztartásában 

élő személyek a (4)-(5) bekezdés szerinti lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó 
lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek. 

 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálásánál az elismert minimális lakásnagyság 

mértéke egy fő esetében l szoba, két fő esetében 2 szoba, háromtagú család esetén 2,5 
szoba, négytagú család esetén 3 szoba és minden további személy után + 0,5 szoba. A 
három és több gyermeket nevelő családban gyermekenként + 1 szoba. 

 
(5) Az elismert minimális lakás minőség a félkomfortos fokozat. 

 
(6) A lakásfenntartás elismert havi költségeként figyelembe kell venni: 

 
a lakbért, vagy az albérleti díjat, 
a lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét, 
a közös költséget, 
a csatornahasználati díjat, 
szemétszállítás költségét, 
a villanyáram költségeit lakásonként 50 kW-ig, 
a vízdíjat havonta és személyenként 2 m³-ig, 
a vezetékes gázfogyasztás költségeit fűtési idényben szobánként havonta 60 m³ 

mértékig, 
a fűtés költségét nem vezetékes gázfűtés esetén is szobánként havonta 60 m³ földgáz 

mértékéig, a fűtési idény 6 hónapjára elismerve. 
 
9. § 

(1) A helyi lakásfenntartási támogatás – az egyéb feltételek megléte esetén – akkor 
állapítható meg, ha a személy normatív alapon lakásfenntartási támogatásra nem 
jogosult és a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori összegének 200 %-át nem haladja meg. 

 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás feltétele, hogy a havi lakásfenntartási költséget 

elérjék a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. 
 

(3) A támogatás mértéke: 
 

a) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori összegét nem haladja meg, akkor a 8. § (5) bekezdés 
szerint számított és igazolt költségeknek a családban együtt élők havi 
összjövedelmének 30 %-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi 
nyugdíjminimum 20 %-a, és minimum 2.500,-Ft,  

 
b) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori összegét meghaladja, de nem haladja meg annak 200 
%-át, akkor a 8. § (5) bekezdés szerint számított és igazolt költségeknek a 
családban együtt élők havi összjövedelmének 30 %-át meghaladó része, de 
legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 %-a, és minimum 2.500,-Ft, 
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c) Fűtési támogatás állapítható meg minden év október 15-től április 15-ig terjedő 
időszakra, ha a fűtés a 8. § (5) bekezdés szerint elismert és igazolt mértékű havi 
költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. A 
támogatás mértéke az elismert fűtési költségnek a háztartás havi összjövedelmének 
20 %-át meghaladó része, de legfeljebb havonta az öregségi nyugdíjminimum 15 
%-a és minimum 2500,-Ft. 

 
d) Azon háztartásra, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 

kétszeresét meghaladja, támogatás nem állapítható meg. 
 

(4) Lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai: 
 

a) A normatív lakásfenntartási támogatást a polgármester egy évre, a helyi 
lakásfenntartási támogatást a Képviselő-testület egy évre vagy a fűtési támogatás 
esetén egy fűtési szezonra állapítja meg. 

b) Meg kell vonni a támogatást attól, illetve annak nem állapítható meg támogatás 
akkor, ha a háztartásra vonatkozóan háromhavinál több lakbér, illetve közműdíj 
hátralék keletkezett. 

c) Ugyanazon lakásra csak egy személy részére állapítható meg a támogatás. 
d) A lakásfenntartási támogatást havonta utólag, a hónap 5. napjáig kell kifizetni. 
e) A támogatás egyedi elbírálás alapján természetben (tüzelő) és eseti lakásfenntartási 

költségek fedezésére is megállapítható. 
 
 (5) Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális rászorultság és rászorultság alapján 

történt bérbeadás feltételei szerinti bérlő kérelmére 1 évre lakbértámogatásra  jogosult a 
8. § (3)-(6) és a 9. § (1)-(4) bekezdés szabályozása szerint azzal az eltéréssel, hogy a 
lakbértámogatás esetében a támogatás komfortfokozatra tekintet nélkül megállapítható, 
valamint a 9. § (3) bekezdés szerint a helyi lakásfenntartási támogatásnál 
megállapítandó minimum összeg 3.500,- Ft/hó. 

 
 

Ápolási díj 
10. § 
 
(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére az Szt. 41-44. § feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás. 
  
 
 

(2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 
gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41. § - 43/A. §-ában szabályozott 
feltételek szerint a jegyző állapítja meg és évente, minden év március 31-ig felülvizsgálja. 

 
 

(3) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ának megfelelő méltányossági 
ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy gondozását végzi. 

 
(4) A méltányossági alapú ápolási díj feltétele hogy: 

- az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló estén annak 150 %-át,  

- az ápoló munkaviszonyából, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyából a 
hozzátartozó ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon van (Munkatörvénykönyve 139. 
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§), illetőleg egyéb kereső tevékenységét hozzátartozója ápolása miatt kénytelen 
megszüntetni vagy szüneteltetni, valamint 

- az Szt. 41. § (3) bek. b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az Szt. 43. 
§-a szerinti módon igazolja. 
 

 

(5) A (3) bekezdés szerint méltányossági alapon biztosított ápolási díjat a polgármester 
állapítja meg és minden év március 31-ig a jogosultságot felülvizsgálja. 

 
 

(6) A méltányossági ápolási díjra az Szt. 41- 43. §-ait is alkalmazni kell.  
 
(7) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápoltat az ápoló legalább 

naponta 1 órában nem gondozza, élelmezését, tisztálkodását, lakása tisztaságát, 
egészségügyi ellátását nem biztosítja.  

 
(8) A Polgármesteri Hivatal az ápolási tevékenységet helyszíni környezettanulmány alapján 

ellenőrizheti. A környezettanulmány elvégésére a szociális gondozónők is felkérhetők. 
 

Átmeneti segély 
11. § 
(1) A Képviselő-testület a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 
átmeneti segélyt nyújt. 

 
(2) Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár, stb. – miatt 
anyagi segítségre szorulnak.  

 
(3) Az átmeneti segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori 

nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülélők esetében 200 %-a, mely felett a segély csak 
rendkívüli élethelyzetben  (haláleset, súlyos betegség - baleset stb.) nyújtható. 

 
(4) Egy naptári évben ugyanazon személy: 
 

a) Legfeljebb 6 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben. 
b) A segély egyszeri vagy többszöri alkalomra is megállapítható. Amennyiben a 

Képviselő-testület több alkalommal történő segélyezésben dönt, a határozatban fel kell 
tüntetni valamennyi kifizetés időpontját és a kifizethető összeget. A kifizetések 
azonban ez esetben nem haladhatják meg az évi 6 alkalmat. 

 
(5) A kérelemhez csatolni kell: 
 

a) Az igénylő és vele közös háztartásban élők rendszeres nettó jövedelméről szóló 
igazolásokat és az egyéb jövedelmekre vonatkozó nyilatkozatokat. 

b) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelemnél 1 hónap, egyéb jövedelem esetén egy év. 

c) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt 
vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel 
jövedelemnyilatkozata valódiságát illetően, a Polgármesteri Hivatal megkéri a 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolását az igénylő jövedelemadójának 
alapjáról. 

 
12. § 
(1) A segélykérelem elbírálásához a döntés előkésztése során a Polgármesteri Hivatal 

szociális ügyintézője a Képviselő-testület egy tagja közreműködésével az igénylő lakásán 
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, amennyiben az 
igénylő életkörülményeit a polgármesteri hivatal egy éven belül bármely szociális ügyben 
vizsgálta és nem tételezhető fel jelentős változás. 

 
(2) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget indokolnak, a 

polgármester az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja.  
 
(3) A sürgős szükség esetén nyújtott átmeneti segélyekről a Polgármester a Képviselő-

testületet soron következő ülésén tájékoztatja. 
 
(4) A megállapított segély folyósítása házipénztárból kifizetéssel történik. 
 
(5) A Képviselő-testület határozatáról az igénylőnek legkésőbb a határozathozatalt követő 10. 

munkanapig értesülnie kell. 
 
(6) Az átmeneti segély a Képviselő-testület döntése alapján természetben is nyújtható, 

különösen: 
 

1. élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak, 
2. iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési díjak 

részben vagy egészben történő átvállalására. 
 
13. § 
 
(1) A segély célirányos felhasználását a Képviselő-testület, illetve a polgármester 

határozatával a kézhezvételt követő 15 napon belül számlákkal igazoltathatja. 
 
(2) Ha az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a kérelmező a 

támogatást nem a kérelemben meghatározott célra használná fel, kötelezni kell, hogy a 
támogatás felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül minden külön 
felhívás nélkül névre szóló számlákkal számoljon el. Az erre való figyelmeztetés a 
Képviselő-testület döntése alapján a határozat indokolásában kötelezően szerepel. 

 
(3) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, akivel szemben a 

polgármester, a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyintézője államigazgatási 
hatósági hatáskörében eljárva a Ket. szabályainak alkalmazásával bírságot szabott ki, 
vagy akit szabálysértési ügyben született határozattal pénzbírság megfizetésére 
köteleztek, mindaddig, amíg a bírságot meg nem fizeti, vagy a bírság végrehajthatósága 
vele szemben el nem évül. 

 
(4) Nem állapítható meg átmeneti segély a kérelmezőnek 
 

- ha az önkormányzattal szemben fennálló érvényes szerződésből fakadó fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget 
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- ha az aktív korúak ellátására jogosult együttműködési kötelezettségének 6 hónapon 
belül nem tett eleget, vagy az aktív korúak ellátására való jogosultság 
felülvizsgálatánál nem működött együtt, és ezért kellett a rendszeres szociális segélyét 
vagy a bérpótló juttatását megszüntetni, 

- ha bizonyítható, hogy a segélykérő, illetve az azt felvevő személy/család  az igazolt 
havi nettó összjövedelménél magasabb életszínvonalon él,  illetve az átmeneti segélyre 
szociális szempontból nem szorul rá, 

- aki a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, 
- 1 évig, ha a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a számlákkal minden 

felhívás nélkül nem számol el, annak ellenére, hogy az erre való figyelmeztetés a 
Képviselő-testület döntése alapján a határozat indokolásában kötelezően szerepel. 

 
(5) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben 

 
a)  a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és 
b) a szociális ügyintéző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású 

tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti 
segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre 
(hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben 
kell megállapítani, vagy a kérelmet el kell utasítani. Ebben az esetben a természetbeni 
ellátás formái: élelmiszervásárlási utalvány, tüzelőanyag-juttatás és egyéb. 

 
(6) Indokolt esetben – különösen kiskorú családtagra figyelemmel – a természetbeni ellátás a 

családsegítő, illetve a védőnő tanácsa alapján és közreműködésével szerezhető be. 

Kamatmentes szociális kölcsön 
 

14. § 
 

(1) Az Szt. 45. § (1) bekezdése alapján a rendkívüli élethelyzetbe (pl.: hosszan tartó 
betegség, jövedelemkiesés) került személyt kérelmére maximum 20.000,- Ft összegű 
szociális kölcsönben részesítheti a polgármester. 

 
(2) A szociális kölcsön egy igénylő számára évente legfeljebb 1 alkalommal maximum 5 

havi, a támogatást követő hónaptól kezdődő, minden hónap 20. napjáig esedékes 
egyenlő részletekben történő részletfizetés mellett adható. 

 
(3) A szociális kölcsönök visszafizetését a Polgármesteri Hivatal Pénzügye tartja nyilván és 

a befizetésekről, azok esetleges elmaradásáról három havonként egyeztet a szociális 
ügyintézővel. 

 
(4) A szociális kölcsön megállapításáról a polgármester tájékoztatást nyújt a soron 

következő ülésén a Képviselő-testület részére. 
 
 
 



60 

III. Természetben nyújtott szociális ellátások 
Köztemetés 

15. § 
 
(1) A településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését az Szt. 48. §-a alapján 

a polgármester rendeli el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, 
vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről időben nem gondoskodik. 

 
(2) Az elhunyt személy eltemettetésről köteles gondoskodni: 
 

a) aki a temetést szerződésben vállalta; 
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; 
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő 

házastársa vagy élettársa; 
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. 
 

(3) Amennyiben az eltemettetésre köteles személy fellelhető, az önkormányzat határidő 
tűzésével felszólítja, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.  

 
(4) Az eltemettetésre köteles személy a mulasztása miatti köztemetés költségeit köteles az 

Önkormányzat részére megtéríteni. 
 
(5) Köztemetésként a legalacsonyabb osztályú temetés rendelhető el. 
 
 

Közgyógyellátás 
16. § 
 
(1) Alanyi jogon és normatív alapon az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésben felsoroltak részére 

a közgyógyellátási igazolványt a jegyző állítja ki. 
 
(2) Méltányosságból, a szociálisan rászorult személy részére legfeljebb egy éves időtartamra 

közgyógyellátást állapíthat meg a jegyző, ha az igénylő családjában az egy főre jutó 
jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülálló esetén kétszeres összege 
alatt van, és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
(3) A méltányossági közgyógyellátás további feltétele, hogy a kérelmezőnek és vele közös 

háztartásban élőknek üdülőtulajdona, több - haszonélvezettel nem terhelt - 
ingatlantulajdona nincs. 

 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
17. § A társadalombiztosítási törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult 

szociálisan rászorult személy részére az Szt. 54. §-a alapján a jegyző legfeljebb 1 évi 
időtartamra érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít 
ki. 
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IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Alapszolgáltatások 
18. § 
 
(1) Az időskorúak, fogyatékos, személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és a 

hajléktalan személyek ellátása érdekében az önkormányzat a szociális alapszolgáltatás 
keretében: 
a) Szociális étkeztetésről, 
b) Házi segítségnyújtásról, 
c) Családsegítésről gondoskodik. 

 
(2) A Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott 

feladatok ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. Tagjai: 
háziorvos, a házi gyermekorvos, védőnő, a Rákellenes Liga helyi szervezetének elnöke, a 
gyógyszerész, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a szociális gondozónők, a családsegítő. 
 

(3) Petőfibánya közigazgatási területe a szociális alapszolgáltatások tekintetében két ellátási 
körzetet alkot. Az egyes ellátási körzetekhez tartozó utcák beosztását e rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
19. §  
 
(1) A szociális étkeztetést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester az 

Szt. 62. §-ának (1) bekezdése szerint azon szociális rászorultaknak biztosítja, akik a 
legalább napi egyszeri meleg étkezésüket önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

 
(2) A szociális étkezés nyújtásával elsősorban azokról 

a) a koruk, és/vagy egészségi állapotuk, 
b) fogyatékosságuk, pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségük, 
c) hajléktalanságuk miatt étkezés szempontjából ellátatlan személyekről és szükséges 

esetben eltartottjaikról gondoskodik, akik önmaguk ellátását nem képesek 
biztosítani. 

 
(3) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 

 
(4) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a)   az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b)  az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
c)  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást.  
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(5) A házi segítségnyújtást a rászorultsági feltételek igazolását követően, kérelemre a 
polgármester rendeli el. 

 
20. § 
 
(1) A 19. § szerinti ellátásokért térítési díjat kell fizetni az Szt. 114-116. §-ai alapján. 
 
(2) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja  
 
azon szociális rászorultaknak, akiknek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-a alatt van:   160,-Ft+áfa/ebéd;  
azon szociális rászorultaknak, akiknek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-300%-a között van:  192,-Ft+áfa/ebéd;  
azon szociális rászorultaknak, akiknek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-350%-a között van:  408,-Ft+áfa/ebéd.  
azon szociális rászorultaknak, akiknek egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350%-a felett van:   544,-Ft+áfa/ebéd.  
 

(3) Az ebéd kiszállításának díja: 212,-Ft+áfa. A házi segítségnyújtás egy órára eső díja: 
600,-Ft/óra (áfa-mentes). 

 
(4) A személyi bruttó térítés díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi rendszeres 

jövedelme  
 

a) 25 %-át a szociális étkezést igénybe vevők, 
b) 20 %-át a házi segítségnyújtást igénybe vevők, 
c) 30%-át a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást együttesen igénybe vevők estén. 

 
(5) A szociális étkezést havonta előre, a megelőző hónap 25. napjáig a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárába történő befizetéssel lehet igénybe venni. A házi segítségnyújtás gondozási 
díját a szociális gondozónők kimutatása alapján havonta utólag, minden hónap 10. napjáig 
kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni. 

 
(6)  A jogosultság megállapítására és igazolására alkalmas  
 

a) az állapot bizonyítékaként felhasználható más szerv, szervezet, intézmény, hatóság által 
kibocsátott dokumentum, nyilatkozat, 

b) a kezelőorvos, szociális gondozó, gondviselő, hozzátartozó, más ellátó, vagy segítő 
személy szakvéleménye, írásos nyilatkozata, melyek a kiállítás dátumától számított két 
évig használhatók fel. 

 
Családsegítés 

21. § 
 
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
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(2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a családsegítő 
szolgáltatást képesítési előírásoknak megfelelő családgondozó foglalkoztatásával 
biztosítja. 

(3) A családsegítő az Szt. 64. §-a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl: 
a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális 

helyzetét. 
b) Kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem 

minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését. 
c) Ellátja az Szt. 61. §-a szerint a szociális információs szolgáltatás feladatait.  
d) Ellátja az Szt. 37/D. §-a szerint a beilleszkedést segítő program szociális mentori 

feladatait. 
e) Részt vesz a Szociális Kerekasztal munkájában. 

V. Eljárási szabályok 
 
22. § 
 
(1) A szociális ellátásra irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A 

szociális ügyek döntésre előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. 
 
(2) A kérelemhez átmeneti segély és közgyógyellátás esetén a legutóbbi 1 havi jövedelemről, 

lakásfenntartási támogatásnál, ápolási díjnál és rendszeres szociális segélynél a megelőző 
3 havi átlagjövedelemről kell igazolást benyújtani. Igazolásként csak eredeti 
nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, banki bizonylat fogadható el, szükség esetén arról 
az igénylő kérésére az ügyintéző által készített hiteles másolatot is elfogadhat. 

 
(3) A szociális támogatások iránt benyújtott kérelmeket 30 napon belül el kell bírálni, az 

eljárási határidőt a jegyző indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbíthatja. 

 
(4) A polgármester részére megállapított eljárási határidőt az azt meghaladó akadályoztatása 

esetén az alpolgármester gyakorolja a polgármester utólagos tájékoztatásával. 
 
(5) A képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással keresetnek van helye. 

A határozat felülvizsgálatát – a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül – 
jogszabálysértésre hivatkozással – az Egri Városi Bíróságtól lehet kérni 

 
(6) A szociális igazgatási eljárásra – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 1993. évi III. törvényben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Önkormányzati hatósági ügyben a Ket. 72. §-a alapján 
egyszerűsített döntés is hozható. 

 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
23. § 
 
(1) A rendelet 2011. április 1-jétől lép hatályba. 
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(2) A rendelet 7. §-a 2011. február 16-tól lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) rendelet 5/A. §-a. 
 
(3) A rendelet hatálybalépésével a szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) 

rendelet, és az azt módosító  1/2009.(II.12.) rendelet, a 9/2009.(IV.09.)rendelet, a 19/2009. 
(XI.26.) rendelet, a 2/2010.(II.11.) rendelet és a 13/2010.(VI.24.)  rendelet hatályukat 
vesztik. 

 
 
 

  Juhászné Barkóczy Éva     Dr. Gyirán Viktor 
               Polgármester        Jegyző  
 
 
 

1. számú melléklet a szociális ellátásokról szóló 
1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet 18. § (3) 

bekezdéséhez 
 

Melléklet a szociális ellátások körzeteiről 
 
1. körzet       2. körzet 
Akácfa u.       Liszt F. u. páros oldala 
Tárna u.       Selypi út 
Liszt F. u. páratlan oldala     Fenyőfa u. 
Bánya u.       Apci út 
Lehel u.       Iskola út 
Mária u.       Szabadság út 
Petőfi tér       Hegyalja u. 
Deák F. u.       Dózsa Gy. u. 
Jókai u.       Ifjúság u. 
Sport u.       Hársfa u. 
Dobó u.       Fazekas Mihály utca 
Puskin köz 
 
 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő rendelet az állattartási rendelet, az előterjesztés 28. oldalán található, korábbi 
testületi ülésen is elhangzott a kóbor kutyák elszaporodásának kérdése. Itt annyiban módosul 
a rendelet, hogy eb-összeírást foglaltam bele a korábbi rendeletbe. Ezzel a módosítással a 
felelőtlen állattartókat – azokat, akik kiengedik a kutyákat az utcára – hamarabb tudjuk 
felelősségre vonni. Az eb-összeírást követően már hatékonyabban tudjuk azonosítani az 
ebeket, és így a gazda 50.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható. Ez azért is fontos, 
mert a gyepmester legutóbbi számlája 21.000 Ft volt, és ez csupán két kisméretű kóbor eb 
befogásának költségeit tartalmazta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A gyepmester az eb becsült súlya után állítja ki a hamvasztási számlát, és nem tartja, hanem 
azonnal elhamvasztja a befogott állatokat. A legutóbbi kistérségi ülésen felmerült a közös 
állattartó telep kialakításának a gondolata. 
 
Kérdés, javaslat? 
 
Papp Tamás, képviselő, 
Az eb-összeírás nagyon jó ötlet, annyival egészíteném ki, hogy – mivel ma már a technika 
lehetővé teszi a digitális fényképet – az összeírás alkalmával készítsünk minden ebről egy-egy 
fotót a könnyebb azonosítás érdekében. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Ez nem okoz problémát. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Lehetne a rendeletnek azon részét, hogy „a lakóövezet 300 m-es körzetében ingatlanonként 
legfeljebb 2 db nagyállat tartható,” módosítani? Itt azért kérném a módosítást, mert Pappné 
Csalogány Juditék most költöztették el a lovaikat egy új területre, de szerintem ez még mindig 
300 m-en belül van. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Amikor megvették a területet, ez a szabályozás már életben volt, e szerint választották ki.  
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A következő gondom az, hogy mit tegyen az az idős ember, aki tömblakásban él és esetleg két 
kutyája van. Köztudott, hogy az időskorúak nagyon ragaszkodnak kedvenceikhez. 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Ha a társasház úgy ítéli meg, hogy az állatok nem zavarják a nyugalmat, akkor nem lesz gond 
belőle. De újonnan nem lehet két kutyát beszerezni és tartani a tömblakásokban. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A kutyapiszok kérdést hogyan lehet megoldani? 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Egyelőre két tanú is elég lenne a szabálysértés bizonyításához, de ezt az emberek nem 
szívesen vállalják fel, a településen az állatbarátok többen vannak.  Ha lesz térfigyelő kamera, 
akkor így nyomon lehet majd követni ezt a szabálysértést is, a bizonyítás is egyszerűbb lesz. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja az állattartásról szóló rendeletet elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011. (II.16.) rendelete 

az állattartásról 
 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 31. § (2) bekezdésében, illetve az Országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 36. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján továbbá az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. tv. (Állatvédelmi tv.) és végrehajtási rendeletei figyelembe vételével 
az állattartás központi jogszabályokban nem szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 
A rendelet célja, hogy egységes szerkezetben, közérthető módon, jogsérelem nélkül, a 
községre jellemző sajátosságok figyelembevételével szabályozottan lehetővé tegye 
Petőfibánya község közigazgatási területén az állattartást, ennek keretében szem előtt tartva 
az állattartók valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését. 
 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendeletet Petőfibánya Község Önkormányzat közigazgatási területén és a 

lakóövezetek 300 méteres körzetében alkalmazni kell: 
 

(1) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, illetőleg amely 
az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, 
felügyeli 

(2) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik 
 

(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel 
működő állatfelvásárló telephelyre és a fegyveres testületek állattartására.   

 
 

Értelmező rendelkezések 
 
2. §   (1)  A rendelet alkalmazása szempontjából a gazdasági haszonállat a nagyállat, a 

közepes állat és a kisállat az alábbiak szerint: 
 

a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly 
b) közepes állat: sertés, juh, kecske 
c) kisállat: baromfi (tyúk, kakas, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, 

galamb, a gazdasági célból tartott prémes állat (nutria, nyérc, nyúl) és 
a vadmadarak (fácán, fürj). 

 
(2) Lakásban tartható állat: az eb, a macska, a kedvtelésből tartott díszmadarak, 

díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac, stb.) 
 



67 

(3) Kislétszámú állattartásnak illetőleg kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az 
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1. 
melléklete 1. számú függelékének 4.pontjában meghatározott állatlétszámot nem 
éri el. 

 
3. §     (1) Nem minősül lakásban állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 

baromfi, melyet legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a  hozzá tartozó 
melléképületben tartanak. 

  
(2) Őrző-védő eb: az, amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő 

szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó 
intézmény vezetője igazolja. 

 
(3) Vakvezető: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és 

Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.) 
igazolvánnyal látott el. 

 
(4) Jelzőeb: az, amely a halláskárosultak segítségét szolgálja, aminek szükségességét 

szakorvosi igazolással kell bizonyítani. 
 
 

Az állattartás közös szabályai 
  
 
4. § (1) Petőfibánya Községi Önkormányzat közigazgatási területén állat az 

állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) 
nélkül tartható. 

         
(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, 

szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról 
rendszeresen gondoskodni és az állattartás során az (1) bekezdésben felsorolt 
jogszabályok rendelkezéseit folyamatosan betartani. 

         
(3) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, 

takarmányozásáról, és gondozásáról. Állata egészségének megóvása érdekében 
köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az állat megbetegedése 
esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. 

 
            (4) A lakás lebontása miatt vagy egyéb okból történő elköltözés esetén az állattartó 

köteles állatának elhelyezéséről gondoskodni. Ha az állattartó az állatára nem tart 
igényt, köteles előzetes bejelentés alapján a felmerülő költségek megtérítésével az 
állatnak a gyepmesterrel történő elszállításáról gondoskodni. 
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Haszonállatok tartása 
 
5. §  (1) A község családi házas övezetében lakóövezetében és a lakóövezet 300 m-es 

körzetében ingatlanonként legfeljebb 2 db nagyállat, 4 db közepes állat és 50 db 
kisállat tartható.  

 
(2) Társasházi lakásokban és a társasházak udvarán haszonállat nem tartható. 

 
 

Ebtartás 
 
6. §  (1) Petőfibánya Községi Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos és a 

többlakásos kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától 
függetlenül legfeljebb 3 eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – 
tartható. 

 
(2) Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy eb – és 

egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható, abban az esetben, ha a 
lépcsőházban lakók több mint a fele az állattartáshoz írásban hozzájárulását adja. 

 
7. §      (1)  Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt 

helyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. 
 

(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát 
kell szembetűnő módon elhelyezni. 

 
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles 

gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne 
hagyhassa el. 

 
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a közös használatú 

udvaron pedig csak a csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet. 
 
 
8. §    (1) Közterületen, lakóház folyosóján és lépcsőházában  az ebet pórázzal és – a melléklet 

szerinti társasági ebek, valamint a 20 cm marmagasságot el nem érő ebek 
kivételével – szájkosárral is el kell látni. Ebet - a szájkosár nélkül sétáltatható eb 
kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat. 

 
(2) Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületre csak fém szájkosárral, a 

kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem 
kihúzható pórázzal, a tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad 
kivezetni. 

 
(3) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, 

megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, 
illetve képviselőjének átadni. 

 
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház 

közös használatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsőház stb.) 
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ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles 
haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás 
során az eb tartója köteles az e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket 
(zacskó, lapát) magánál tartani. 

 
9. §  (1) Tilos ebet beengedni vagy bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános 

helyiségbe. 
 
(2)  Tilos ebet – a jelző és vakvezető eb kivételével – beengedni vagy bevinni 

 
a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti 
helyre, 

   b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, 
               c) belterületi közparkokba és 

   d) játszótérre. 
 

(3) A (2) bekezdés szerinti létesítményekbe, illetve területekre őrző-védő eb bevihető, 
ha  azt az ingatlan védelme szükségessé teszi. 

 
(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos. 

 
10. §   (1) Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc 

napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – saját költségére 
magánállatorvossal veszettség ellen beoltatni. 

 
(2) Az eb tartója köteles: 

 
a) az oltási igazolását a legközelebbi védőoltásig megőrizni, az ellenőrzésre 

jogosult hatóságoknak kérésre felmutatni, az igazolás elvesztésre esetén 
megfelelő igazolásról gondoskodni. 

b) évente egy alkalommal az eb féregtelenítését elvégeztetni és ennek 
megtörténtét az oltási igazolásban is feltüntetni. 

c) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-
egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén 
az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a 
közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából. 

d) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól 
nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni. 

e) az ebösszeírást végző személy kérésére a szükséges adatokat szolgáltatni, az 
ebösszeírásban részt venni.   

f) az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, 
ha az állata 

 
- a három hónapos kort elérte, 
- elhullott vagy elkóborolt, vagy 
- új tulajdonoshoz került. Ez esetben a változást az új tartási helyen az állata 

állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új 
tulajdonosnak is be kell jelentenie. 
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11. § (1) A gazdátlan, kóbor ebek elfogásáról és elszállításáról az önkormányzat az általa 
megbízott Gyepmester útján gondoskodik. 

 
(2) Az elfogott és a gyepmesteri telepre beszállított ebet – a tartás költségének 

megtérítését követően – az igazolt tulajdonosa 8 napon belül kiválthatja. A ki nem 
váltott ebbel a gyepmester szabadon rendelkezhet. 

 
 

Macskatartás 
 

12. §  (1) Az egy és többlakásos kertes családi házban és udvarán háztartásonként – fajtára 
való tekintet nélkül – két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható. 

  
(2) Többlakásos társasházban és udvarán lakásonként egy macska és egyszeri 

szaporulata 3 hónapos korig tartható. 
 
(3) A köz és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület 

tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles gondoskodni. 
 
(4) A macskatartásra egyebekben a 8. § (4) bekezdése, a 9. § (1)-(2) és (4) bekezdése 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 

Állatbetegségek megelőzése és leküzdése 
 
 

13. §    (1)  Minden állattartó köteles a tulajdonában levő, illetve a gondjaira bízott kis és nagy 
állat fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását a hatósági 
állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani. 

 
(2) Közterületről származó, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és 

hulladékainak a telepre történő elszállítását az önkormányzat által megbízott 
gyepmester végzi el. 

 
 

Szabálysértés 
 
14. § (1) Aki az e rendeletben foglalt valamely rendelkezést megszegi – amennyiben 

cselekménye vagy mulasztása nem bűncselekmény, és nem törvény, 
kormányrendelet által nevesített szabálysértés – „az állatok tartására vonatkozó 
helyi szabályok megszegése” szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.  

   (2)  Az első fokú szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 
 
            

Hatálybalépés 
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15. §  (1) A rendelet 2011. III. 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő  
ügyekben  is alkalmazni kell. 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Petőfibánya Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 5/2010. (II.11.) 
rendelete. 

 
 
 

Juhászné Barkóczy Éva                               Dr. Gyirán Viktor  
           Polgármester                   Jegyző 

 
 

1. számú melléklet az állattartásról szóló 2/2011.(II.16.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdéséhez 

 
Azon társasági ebek fajtájának listája, amelyek zárt szájkosárral történő ellátása nem kötelező: 
 

- Bichon Frise 
- Bolognese 
- Bichon Havannai 
- Coton de Tulear 
- Petit Barbancon 
- Uszkár 
- Brüsszeli Griffon 
- Belga Griffon 
- Kínai Meztelenkutya 
- Perui Szőrtelenkutya 
- Lhasa Apso 
- Tibeti Spániel 
- Shin-tzu 
- Tibeti Terrier 
- Chihuahua 
- Dalmata 
- Cavalier King Charles Spaniel 
- Japán Chin 
- Pekingi Palotakutya 
- Papillon 
- Francia Bulldog 
- Mops 
- Vizsla 
- Agarak 
- Kiss Spitzek 

 
  
 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző. 
A következő rendelet az önkormányzat fizikai alkalmazottait, illetve az önkormányzati 
intézmények a rendeletben konkrétan felsorolt közalkalmazottait megillető munkaruha-
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juttatásokról szól. A mellékletben pontosan felsoroltam ki milyen juttatást kap, ez eddig is így 
volt, csak nem volt rendeletbe foglalva. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a munkaruha-juttatásokról szóló rendeletet elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának 
3/2011. (II. 16.) rendelete 

az Önkormányzat fizikai alkalmazottait, illetve önkormányzati 
intézmények közalkalmazottait megillető munkaruha-juttatásokról 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 79. §, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 6. § (11) bekezdése alapján az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja:  
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Község Önkormányzatának alkalmazásában álló 
Brigád közalkalmazottjaira, a Családsegítőre, a Védőnőre, a Védőnői Szolgálat Takarítójára, a 
Szociális gondozókra, a Hivatalsegédre és az Anyakönyvvezetőkre. 

 
2. § 

 
(1) A munka-, illetve védőruha-juttatásra való jogosultság a munkakörbe történő kinevezés 

napján, illetve a munkaruha fajtára meghatározott kihordási idő lejártával nyílik meg. 
 
(2) A munka-, illetve védőruha-juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a 

kihordás idejét a R. 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) A munka-, illetve védőruha-juttatás meghatározott munkakörben foglalkoztatottnak járó 

összegét az Önkormányzat költségvetésében állapítja meg, illetve azt évente 
felülvizsgálja. A költségvetésben meghatározott összegen felüli többletkiadást a 
munkavállaló viseli. 

 
(4) A munka-, illetve védőruha a kihordási idő lejártát követően térítés nélkül a munkavállaló 

tulajdonába megy át. 
 
 

3. § 
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(1) A munka-, illetve védőruha beszerzéséről a munkavállaló maga gondoskodik, annak 

beszerzéséről köteles elszámolni. A munka-, illetve védőruha vásárlásáról szóló 
(2) Petőfibánya Községi Önkormányzat nevére és címére kiállított készpénzfizetési (forgalmi 

adó mértékével ellátott) számla használható fel, amelynek összegét a Házipénztárban lehet 
felvenni. 

 
(3) A munka-, illetve védőruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó előlegként is felveheti, 

ebben az esetben a pénzfelvételt követő 30 napon belül köteles elszámolni.  
 
(4) A kihordási idő a munka-, illetve védőruha nyilvántartásba vételével kezdődik, melyet 

Petőfibánya Polgármesteri Hivatalának Pénzügye tart nyilván. 
 
(5) A munka-, illetve védőruha a kihordási időtartam alatt Petőfibánya Község 

Önkormányzatának tulajdonát képezi, a munkavállaló a munka-, illetve védőruhát 
elszámolási kötelezettséggel veszi át, a javítási és tisztítási költségek a munkavállalót 
terhelik. 

 
(6) A munka-, illetve védőruha személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs, viselni, 

hordani védelmi képességének megőrzéséig szabad. A R. 1. számú mellékletében 
meghatározott „kihordási idő” azt az időintervallumot határozza meg, amelyet követően a 
munka-, illetve védőruha cseréje kötelező. 

 
4. § 

 
(1) Határozott idejű munkajogviszonyba és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

részére a teljes munkaidőhöz viszonyított arányos munka-, illetve védőruha-juttatás jár, ha 
a foglalkoztatás a 6 hónapot meghaladja. 

 
(2) Amennyiben a munkavállaló munkajogviszonya a kihordási idő letelte előtt megszűnik – a 

nyugdíjazás esetét kivéve – köteles a nyilvántartott ár időarányos részét egy összegben 
visszafizetni munkaruha-megváltás címén. 

 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatásban 

foglalkoztatottak – biztosított munka-, illetve védőruha-juttatásra az a kinevezett dolgozó 
jogosult, aki folyamatosan munkát végez. 

 
(4) Ha a munka-, illetve védőruha a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a 

ruházat leselejtezhető, a ruházat pótlását a polgármester engedélyezheti. Amennyiben 
viszont a közalkalmazottnak felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a 
munka-, illetve védőruha, abban az esetben annak pótlásáról a dolgozó a saját költségén 
kell, hogy gondoskodjon. 

5. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe. 
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Juhászné Barkóczy Éva     Dr. Gyirán Viktor 
    Polgármester       Jegyző 
 
 
 

1. számú melléklet  
az Önkormányzat fizikai alkalmazottait, illetve önkormányzati intézmények 

közalkalmazottait megillető munkaruha-juttatásokról szóló  
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Munka-, illetve formaruha-
juttatásra jogosító munkakör 

 

 
Összeg 

(Ft) 
 

 
Maximum  

kihordási idő 
(hónap) 

 
Családsegítő 15.000 + áfa 24 

Védőnő 15.000 + áfa 24 

Anyakönyvvezető 15.000 + áfa 24 

Szociális gondozó 15.000 + áfa 12 

Brigád közalkalmazott 40.000 + áfa 24 

Védőnői Szolgálat Takarító 10.000 + áfa 24 

Hivatalsegéd 10.000 + áfa 24 

 
 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szól. A 3. § 
tartalmazza az infláció mértékével megemelt bérleti díjakat. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Kérdés, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló rendeletet 
javaslom elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011. (II.16.) rendelete 
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről 
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A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérét és a lakbérfizetéssel 
kapcsolatos szabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 34. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Ltv. 34-35. §-ára, és 91/A § 18. pontjára figyelemmel a 
következők szerint szabályozza. 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya 

 
a) E rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

valamennyi lakásra, az abban lakó bérlőkre, lakáshasználókra. 
 

b) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adott, nem lakáscélú helyiségekre díjának 
megállapítása képviselő-testületi határozattal történik. 

 

2. § 
A lakbérfizetési kötelezettség 

 

(1) A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakáshasználatért, továbbá az e jogviszony 
keretében a bérbeadó által nyújtott jogszabályban megállapított szolgáltatásokért a bérlő 
lakbért köteles fizetni. 

(2) A bérbeadót a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokért külön díj illeti meg, melynek 
mértékére a díjért járó szolgáltatásokra a külön jogszabályok, illetőleg a bérleti szerződés 
rendelkezései az irányadók. 

(3) A bérbeadó által a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatások az alábbiak: 
 

a) a vízellátás és csatornahálózat biztosítása, 
b) közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, 

amely egyedi fogyasztása mérhető, 
c) szilárd hulladékszállítás. 

 

(4) A bérlő a bérbeadónak a vízellátásért és a csatornahasználatáért, valamint a szilárd 
hulladékszállításért a külön jogszabályok alapján az önkormányzat által e tárgyban hozott 
rendeletében megállapított díjat köteles megtéríteni.  

 
3. § 

A havi lakbér mértéke 
 
(1)  A szociálisan rászoruló és rászoruló helyzet alapján bérbe adott lakások lakbére: 
    
  Összkomfortos lakás esetén:              265  Ft/m² (áfa-mentes) 
                        Komfortos lakás esetén:   235  Ft/m² (áfa-mentes) 
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  Félkomfortos lakás esetén:   180  Ft/m² (áfa-mentes) 
  Komfort nélküli lakás esetén:             140  Ft/m² (áfa-mentes) 
 
(2) A feltétel bekövetkezéséig tartó (szolgálati) alapon bérbe adott lakások lakbére az (1) 

bekezdésnek megfelelő. 

 
c) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérét a bérlő a pályázati versenytárgyalás 

eredményének megfelelő összegben, bérleti szerződésében meghatározott módon fizeti 
meg. A továbbiakban piaci alapon bérbe adott lakás lakbére az (1) bekezdés szerinti 
lakbér 150 %-a.  

 

d) Azokban a társasházakban lévő bérlakások bérleti díja, amelyekben a jogszabályi 
kötelező mértéknél magasabb felújítási alapot határoztak meg, a kötelező és a 
megállapított felújítási alap közötti különbözettel emelkedik. 

 

e) A szociális rászorultság, rászorultság alapján történt bérbeadás feltételei szerinti bérlő 
kérelmére lakbértámogatásban részesül a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011. 
(II.16.) önkormányzati rendelet 8-9. §-ának helyi lakásfenntartási támogatása 
szabályozása szerint azzal az eltéréssel, hogy a lakbértámogatás esetében a félkomfortos 
fokozatra vonatkozó 8. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni, valamint a 9. § (3) bekezdés 
szerinti helyi lakásfenntartási támogatás minimum összege 3500 Ft/hó. 

 
4. § 

A lakáshasználati díj 
 
(1) A lakást jogcím nélkül használó, másik lakásra igényt nem tartható bérlő a bérbeadó 

részére lakáshasználati díjat köteles fizetni. 
 
(2) A jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap utolsó napjáig a használati díj a 

lakásra megállapított lakbérrel azonos. 
 
(3) A jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap utolsó napjának elteltével a 

lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér 150 %-ának megfelelő összeg. 
 
(4) A jogcím nélküli használat 12 hónapot meghaladó időtartamára a lakáshasználati díj a 

lakásra megállapított lakbér 200 %-ának megfelelő összeg. 
 

5. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba, a 3. § (1) bekezdése szerinti lakbér 

mértékét 2011. április 1-jétől kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 

béréről szóló 6/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet valamint a módosításáról szóló 
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2/2007.(II.15.), a 1/2008.(II.14.), a 3/2009. (II.12.), valamint a 3/2010. (II.11.) módosító 
rendeletek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva       Dr. Gyirán Viktor  
          Polgármester                            Jegyző  

 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő rendelet a 41. oldalon található. Az volt az igény az előző ülésen, hogy a 
közhasznú szervezetek működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről szóló 
beszámolójukat A/7-es méretben a „Mi újság Petőfibányán? című önkormányzati időszaki 
lapban térítés nélkül is megjelentethessék. Ezzel a ponttal kiegészítettem a rendeletet. A 
következő újságban ez ki is lesz hirdetve. 

Ambrus Zoltán, képviselő, 
Kéri, hogy vegyék bele a módosításba a civil szervezeteket is. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a rendeletmódosítást - azzal kiegészítve, hogy belefoglalják a civil szervezeteket is - 
elfogadásra. 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2011.(II.16.) rendelete az Önkormányzat által kiadott időközi lapban 

 történő hirdetés ár- és díjtételeinek meghatározásáról szóló 
25/2010. (XII. 16.) rendelete módosítására 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által kiadott 
időközi lapban történő hirdetés ár- és díjtételeinek meghatározásáról szóló 25/2010. (XII. 16.) 
rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja, illetve a következő 
bekezdéssel egészíti ki: 

1. § 
 

A R. 1. § (4) bekezdés után a következő bekezdés kerül: 

(5) A civil és közhasznú szervezetek működésükről, vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetükről szóló beszámolójukat A/7-es méretben a „Mi újság 
Petőfibányán?” című önkormányzati időszaki lapban térítés nélkül is 
megjelentethetik. 

2. § 

       (1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe. 



78 

 
 

 
           Juhászné Barkóczy Éva                                               Dr. Gyirán Viktor  
                     Polgármester                                                                      Jegyző  
 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A soron lévő rendelet a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szól. Az óvodai, iskolai 
gyermek étkeztetés díjai módosultak, megemelkedtek az infláció mértékével.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Kérdés, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet javaslom elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat  
6/2011. (II.16.) rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-
testület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi pénzbeli 
és természetbeni ellátások szabályozásáról a következő rendeletet alkotja. 

 

I. A rendelet hatálya 

1. §  

A rendelet hatálya Petőfibánya község közigazgatási területén lakóhellyel (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárságú, valamint a Gyvt. 4. §-ában 
meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire terjed ki. 

2. §  
 
Jelen rendeletben szabályozott gyermekvédelmi feladatokat a Képviselő-testület, átruházott 
hatáskörében eljárva a polgármester és saját hatáskörükben a gyermekintézmények vezetői 
látják el. 
 

a) A Képviselő-testület dönt a  
 - gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 
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b) A polgármester dönt: 
 - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról 

   
    c) A gyermekintézmények vezetői döntenek: 
 - a gyermekek napközbeni ellátása igénybevételének lehetőségéről. 
 - a Gyvt. 148.§-ának (5)-(6) bekezdése szerint a gyermekétkeztetések normatív 

kedvezményeiről 
   
  d.) A jegyző dönt:  
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre való jogosultságról 
 - az óvodáztatási támogatásról 

 
II. Pénzbeli ellátások 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

3. §  
 
A jegyző a Gyvt.19-20/A.§-ában foglaltak szerint állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultságot. 

Óvodáztatási támogatás 

4. §   
 
A jegyző az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a Gyvt. 20/C. §-ában és 160/A. §-
ában foglaltak szerint állapítja meg, 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
5. § 
 
(1) A polgármester átruházott hatáskörében a Gyvt. 21. §-ában foglaltak alapján a gyermeket 

legfeljebb 5000 forint összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes 

képviselő a polgármesteri hivatalnál terjeszti elő az indokok feltűntetésével. 
 
(3) A szociális rászorultság vizsgálata a család egy főre jutó jövedelmének igazoltatásával és 

környezettanulmány készítésével történik. 
 
(4) A gyermek részére megállapított átmeneti segély célirányos felhasználásában indokolt 

esetben a védőnő, a gyermekintézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei és a 
családgondozó is közreműködhetnek. 

 
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a szülő kérelmére vagy a nevelési-oktatási 

intézmény, a gyámhatóság, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának 
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javaslata alapján természetbeni ellátásként is megállapítható a gyermekek étkezési térítési 
díjára, ruházatára, a gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatására. 

 
 

III. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

6. §  
 
(1) Az önkormányzat gyermekvédelmi alapellátás keretében nyújtott személyes 

gondoskodásról: 
 

I. gyermekjóléti szolgáltatás 
II. gyermekek napközbeni ellátása keretében gondoskodik. 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás 

7. §  
 
(1) Az önkormányzat gyermekjóléti alapellátás keretében szervezési, szolgáltatási, gondozási 
feladatkörben gyermekjóléti szolgálatot működtet. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban foglaltakon túl 
 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, 
d) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
e) felkérésre környezettanulmányt készít, 
f) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
g) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja 

az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 
 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 
(4) A gyermekjóléti szolgálat ellátása önálló családgondozó alkalmazásával történik. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 

8. §  

(1) A gyermekek napközbeni ellátása érdekében az önkormányzat által fenntartott óvodai, 
általános iskolai napközi otthoni ellátást a Gyvt. 41. § (2) a.) b.) c.) pontjában 
meghatározott gyermekek számára kell biztosítani. 

 
(2) Az intézményekbe történő felvételről, az ellátás megszűnéséről a vonatkozó 

jogszabályok figyelembe vételével az intézményvezetők döntenek. 
 
(3) A gyermekek napközbeni ellátása kertében igénybe vett étkezésért térítési díjat kell 

fizetni. 
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(4) A Képviselő-testület által minden év április 1-jétől megállapított gyermekétkeztetési 

intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó 
napi összege, 2011. évben 288 Ft+áfa 

 
(5) Az óvodások napi háromszori étkezési díja:    288 Ft + áfa 

  
Az iskolai gyermekétkeztetésben 
  - a napi egyszeri étkezési (menza) díj:  248 Ft + áfa 
  - a napi kétszeri étkezés díja:    312 Ft + áfa 
  - a napi háromszori étkezés díja:   352 Ft + áfa 

 
(6) A személyi térítési díjat a Gyvt.148. §-a szerinti kedvezmények figyelembevételével 

az intézményvezetők állapítják meg. 

Záró rendelkezések 

9. §  
 
(1) Jelen rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba. 

 
(2) A gyermekvédelmi kedvezmények és támogatás megállapításának eljárása a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 

szóló 10/2009.(IV.09.) önkormányzati rendelet, illetve a módosítására alkotott 
1/2010.(II.11.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 

Juhászné Barkóczy Éva                            Dr. Gyirán Viktor  
               Polgármester                     Jegyző 
 
 
 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló rendeletmódosítás. Eddig a 70 éven felüli 
egyedülálló lakosoknak a szemétszállítást az önkormányzat átvállalta, idáig még ez nem 
került kifizetésre, mert a pontos elszámolást nem kaptuk még meg a szolgáltatótól. 
Negyedévente kell leegyeztetni a kedvezményezettek névsorát ez idáig ez nem történt meg az 
A.S.A Kft. hibájából. Amennyiben ezt az elmaradt összeget egyben kellene kifizetni, ennek az 
ára több millió forintra rúgna. Ez a kedvezmény egy helyi rendeletben meghozott döntés. E 
miatt sokan jönnek be 70 éven felüli nem egyedülálló lakosok, hogy rájuk miért nem 
vonatkozik a kedvezmény, ők úgy érzik ez igazságtalan, méltánytalan. Ezt a 
rendeletmódosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és előterjesztésre javasolta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Mivel ez a szolgáltató hibájából adódik, megbeszéltem az A.S.A. Kft. képviselőjével, hogy az 
elmaradt számlákat két év alatt fogja az önkormányzat kifizetni. Mivel a helyi adó el lett 
törölve, úgy gondoltuk, hogy ez az összeg nem ró nagy terhet a kedvezményt igénybe 
vevőkre. 
 
Kérdés, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló rendeletmódosítást javaslom elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta: 
 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II.16.) 

rendelete  
a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló  
13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
Petőfibánya Község Önkormányzata A helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. 
tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
tv. (Hgt.) 23. § és 31. §-ában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. tv. 46 § (1) bekezdésének c) pontjában és a 48. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 
szabályozására, a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendeletét 
( a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 
 

1. §  A R. 43. § (6) bekezdése hatályát veszti. 

 

2. §      Jelen rendelet 2011. április 01-jén lép hatályba. 
 

 
 Juhászné Barkóczy Éva                                                                     Dr. Gyirán Viktor  
             Polgármester                                                                                         Jegyző 
 
 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
Van még két határozat, a felnőtt étkeztetésben az étkezési díjak mértékének megállapítása. 
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos jelezte felém, hogy a kerekítés miatt az 
előterjesztésben szereplő 505 Ft + áfa összeg helyett 504 Ft + áfa a helyes a nyugdíjasok 
térítési díjának összegeként. 
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Ruzsom Lajos, képviselő, 
Az a kérdés merült fel bennem, mint a pénzügyi bizottság elnökében, hogy mivel az 
önkormányzati dolgozók étkezési utalványát lecsökkentettük a harmadára, van-e lehetőség az 
étkezési térítési díjakban valamennyi kedvezményt nyújtani.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Gyakorlatilag már így is kb. 100 Ft kedvezményt kapnak. Nagyon szívesen adnánk több 
kedvezményt, ha megmondanátok miből. A Pénzügyi Bizottság úgy ült neki a február 9-i 
ülésnek, hogy a működési, likviditási hiány 35.152 eFt volt. Tehát 35.152 eFt-ot kellett 
lefaragni a kiadásokból ahhoz, hogy a mérleg egyensúlyban legyen. Úgy indult az év, hogy 
szeptemberben le kellett mondani 25 fő gyermekről, 19 fő óvódásról és 6 fő iskolásról. 
Pénzforgalom szempontjából ezért 5.500 eFt-tal kevesebb normatívával indultak. A Bizottság 
csak adóemelés terhére tudta a mérleget egyensúlyba hozni.  Nincs rá bevételi forrás. Amit a 
törvény előírt, azt mind megkapták a dolgozók, ami adható volt abból csökkentettünk, vagy 
vontuk el. Érdeklődtem a környékbeli önkormányzatoknál az étkezési utalvány összegéről, 
Rózsaszentmártonban 4.000 Ft volt, ezt most teljesen megszüntették, Zagyvaszántón 6.500 Ft, 
Lőrincibe 6.000 Ft, Heréden egy kicsit magasabb az összeg, mivel körjegyzőség és 20.000 
eFt-tal több támogatást kap. Én nem javaslom az étkezési kedvezményt. Az intézmények 
bérköltségét nem fedezi az állami támogatás. Rengeteg idén a jubileumi jutalom, ami kötelező 
juttatás, és lesznek felmentések, ez is elviszi a pénzt, közel 10.000 eFt-ot, tehát ez nem egy 
átlagos év. Lehet étkezési kedvezményt adni, de akkor a bevételi oldalt annyival növeljük 
meg. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Sajnos nem tudok bevételi forrást mondani. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javaslom a felnőtt étkeztetési díjak mértékét megállapító határozatot elfogadásra, annyi 
módosítással, hogy az önkormányzati intézmények nyugdíjasainak étkezési díja az 
előterjesztésben szereplő 505 Ft + áfa helyett, a kerekítés miatt 504 Ft + áfa legyen. 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 
43/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Képviselő–testület 2011. április 1-jétől a felnőtt étkeztetésben az étkezési díjak 

mértékét a következők szerint állapítja meg:  

                   a vendég étkezés díja                                        724  Ft + áfa 

                   az alkalmazottak térítési díja:              640  Ft + áfa 

                   az önkormányzati intézmények  

       nyugdíjasainak étkezési díja:    504  Ft + áfa 
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Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított díjakat a költségvetési rendeletbe 

építse be és a határozatról az intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

Ruzsom Lajos, képviselő 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megvitatta és javasolta, hogy 
2011. április 1-jétől a közszolgáltatók részére egységesen 3,5%-os mértékben emeljék meg az 
ingatlanok bérleti díját, az önkormányzati tulajdonban lévő nem közszolgáltatási célú, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját pedig piaci értékre emeljék fel. Tehát azon 
ingatlanok bérleti díját emelnénk fel a piaci értékre, amit vállalkozásként – tehát profit szerzés 
céljából- üzemeltetnek. A többi vállalkozóval szemben ez nem tisztességes, hogy szinte 
szociális alapon bérelhetik a szóban forgó ingatlanokat, haszonszerzés céljából. 
 
Kérdés, javaslat? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A jelenlegi bérleti díj az 558 Ft/hó/m², ezzel szemben a Pénzügyi Bizottság 1.000 Ft/hó/m² 
árat javasol. Ez az ár még így is piaci érték alatt marad, a piaci értékre emelés több lépcsőben 
lesz megvalósítva. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Hány bérleményt érint, és ezek hol helyezkednek el? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Két ingatlanról van szó, a buszmegállónál helyezkednek el.  
 
Nagy Katalin, képviselő, 
Az érintettek értesítve lettek? 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Igen, tájékoztattuk őket, személyesen történt meg a tájékoztatás. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Mit jelent az, hogy több lépcsőben lesz az emelés megvalósítva? Véleményem szerint a mai 
piaci helyzet nem indokolja ezt a nagymértékű emelést, nagy valószínűséggel ezek az 
ingatlanok visszaadásra kerülnek. Előfordulhat, hogy más kibérli, de nem nagy az esély, így 
viszont a kisebb bérleti díjat sem kapja meg az önkormányzat. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
A többlépcsős emelés azt jelenti, hogy idén 1.000 Ft/hó/ m²-re emelkedik az ár, és jövőre 
megvizsgáljuk a piaci árakat, és az alapján korrigáljuk a díjakat. Valóban előfordulhat, hogy 
üresen maradnak az ingatlanok, de ebben az esetben a buszmegálló épületére már megvannak 
a hasznosítási ötletek. A mostani bérlő fizetési moráljával is vannak gondok, tehát nem 
pontosan fizeti a bérleti díjat. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
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Egyébként a bérleti szerződés azt a pontot is tartalmazza, hogy nemfizetés esetén azonnal fel 
lehet a bérleti szerződést mondani. Eddig még késedelmi kamatot sem számolt fel az 
önkormányzat, de innentől ez is megváltozik. Az önkormányzat nem jótékonysági intézmény, 
már az is nagy kegy, hogy nem mondja fel a bérleti szerződést, hanem piaci árra emeli fel a 
díjat. Ebben az évben még nem fizetett bérleti díjat, idén februárban az elmaradt, tavalyi 
bérleti díj került kifizetésre. 
 
Javasolja, az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díjának emelését. 2011. április 1-jétől a közszolgáltatók részére egységesen 3,5%-os 
mértékkel, a nem közszolgáltatási célú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
pedig piaci értékre való emelését. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. §-ára figyelemmel 
2011. április 1-jétől a közszolgáltatók részére egységesen 3,5%-os mértékben emeli meg, a 
nem közszolgáltatási célú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját pedig piaci 
értékre változtatja, ez 2011. április 1-től 1.000 Ft/m2/hó melyet egyedi szerződés alapján a 
felek kölcsönös megállapodás alapján határozzák meg. 
Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a bérleti díjak emeléséről a bérlőket értesítse, 
illetve a polgármestert, hogy a megemelt díjak beszedéséről a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
ügyintézői útján gondoskodjon. 

 
Felelős:    jegyző, polgármester 
Határidő:  2011. március 31., majd folyamatosan 
 

 
   III. NAPIRENDI PONT 

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 
 
 

Ruzsom Lajos, képviselő, 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési javaslatot, és meghozta a 
határozatot, amit mindenki megkapott. Ezt ismertetném röviden. A javaslatban a működési, 
likviditási hiány 35.152 eFt, ezt kellett valahogy lefaragni, hogy a költségvetési mérleg 
egyensúlyban legyen. Az első költségcsökkentés, amiről már az imént hoztunk rendeletet, a 
70. éven felüli egyedülálló lakosok szemétszállítási díja, ezt 2011. április 1-jétől nem vállalja 
át az önkormányzat. A következő az iskolakerítés megépítése, ez azért került ki a 
költségvetésből, mert nem célszerű az iskola felújítása előtt ezt megcsináltatni. A következő a 
legfájdalmasabb változtatás, a közalkalmazottak étkezési utalványát harmadára csökkentettük, 
és a folyószámla költségtérítést megszüntettük. A köztisztviselők cafeteria kerete is 
lényegesen lecsökkent, és itt is megszűnt a folyószámla-költségtérítés, illetve a tervezett 
jutalom is teljes egészében kikerült a költségvetésből. Sikosságmentesítésre szánt összeg is 
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csökkent 500 eFt-tal a saját haszongépjármű miatt. Működési célú pénzeszköz átadásokból is 
1,5 mFt-ot faragtunk le, ez tulajdonképpen a PKTK-nak kifizetett összeg. Ezt ugyan 
csökkentettük, de mivel megnyertük a bányász kulturális pályázatot, ami két évre 2,4 mFt-ot 
jelent, így a pályázati pénzből visszakapja a PKTK az megvont összeget. Közbeszerzés 2011. 
évben saját kiírás szerint nem lesz, mert a pályázatok közbeszerzési kiírásait szerződés szerint 
a projektet lebonyolító társaság végzi, ezért itt nincs tervezett összeg. A következő, a város és 
községgazdálkodás, itt a rendezési terv összegét csökkentettük, mivel ez két évet is igénybe 
fog venni, a felülvizsgálat idén elkezdődik, de ez áthúzódik a jövő évre, ezért a költségei is 
osztódnak. A következő a decemberi testületi ülésen hoztunk egy határozatot, amiben 7 mFt 
volt meghatározva haszongépjármű beszerzésére. Ezt a bizottság újragondolta, és a lízing 
konstrukció mellett döntött, így az eredeti összeg itt is csökkent. A város és 
községgazdálkodás betervezett összegének csökkenésen kívül látni lehet még 
költségnövekedést is, erre azért volt szükség, mert ide májustól augusztusig be kellett tervezni 
4 főt kaszás munkavállaló bérét és közterheit. A törvényváltozás miatt januártól csak 4 órában 
lehet a közcélúakat alkalmazni, de a település rendben tartásához nem elég napi 4 óra munka, 
ezért az önkormányzat kénytelen felvenni másik 4 főt. Az óvodánál, iskolánál is az étkezési 
utalvány összege harmadára csökkent és a folyószámla-költségtérítés, illetve a minőségi 
címpótlék és a munkáltatói döntés szerinti eltérítés szűnt meg. Ezekkel a változtatásokkal 
tudott a bizottság durván 18 mFt-ot lefaragni a 35 mFt-os hiány összegéből. Ezért a bevételi 
oldalon is változtatni kellett, a helyi adók tervezett bevételét megnöveltük. Mivel a 
pénzmaradvány terhére betervezett összegekből is sikerült jelentős részt lefaragni, (pl. 
haszongépjármű beszerzése) a kamatbevételhez is 4 mFt-tal többet tervezhetett a bizottság. 
Ezekkel a változtatásokkal került a 2011. évi költségvetési mérleg egyensúlyba. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Mivel a mai napon elfogadásra került a szociális étkezésnél a négy kategória, így 1.824 eFt-al 
növekedett a költségvetési főösszeg bevételi oldala, így ez 497.301 eFt-ra változik, viszont a 
kiadási oldalon is van növekedés – a bányász kulturális pályázat elnyerése miatt – ki kell 
fizetni a sikerdíjat, 360 eFt-ot, valamint a színházteremben 192 db székre van szükség, de a 
pályázat által csak 139 db szék lett támogatva, ezért a hiányzó székeket saját erőből kell 
finanszírozni, ami 300 eFt, így a kiadási oldal összesen 660 eFt növekedést mutat. Így az 
1.824 eFt és a 660 eFt különbségét, azaz 1.164 eFt-ot tartalékba helyezünk. Fentiek szerint 
módosul a főösszeg az előterjesztéshez képest. 
 
Kérdés? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A Fenyőfa úti árok kérdésével mi a helyzet? 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
A Fenyőfa úti helyzet megoldásának költségei be vannak tervezve. A csapadékvíz elvezetés 
koncepció díját kivettük, viszont a veszély elhárítási munkákra (kotrás) be van tervezve 1.000 
eFt. Az 522110-es Közutak, hidak alagutak üzemeltetése szakfeladatnál van betervezve. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
A Fenyőfa úti padka javítása is be van tervezve? 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Nincs konkrét árajánlat, ha meg lesz a saját teherautó, majd az önkormányzat megoldja 
Molnár Tamás vállalkozó segítségével. 
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Ambrus Zoltán, képviselő, 
A támogatásoknál, a működési célú pénzeszköz átadás társadalmi szervezeteknek 
szakfeladatoknál nincs változás?  
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
A PKTK támogatása csökkent, a Vöröskereszt támogatása növekedett, a lövészklub 
támogatása 40 eFt-ra növekedett. Annyi még a változás, hogy a mentőállomás 50 eFt értékű, 
természetbeni támogatásáról döntött a Pénzügyi Bizottság. Olyan formában, hogy 
megvásárolja az önkormányzat a mentőállomás kifestéséhez elegendő anyagot és Mizser 
László, képviselő úr a szakmunkás tanulóival együtt kifesti ingyenesen a mentőállomást. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Nem látom a Rákellenes Liga támogatásának összegét. Miért nem került be a kérvényük a 
Képviselő-testület felé kiküldött anyagba?  
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, és úgy döntött, hogy azok a szervezetek 
lesznek támogatva, ahol nem szednek tagdíjat. A Rákellenes Liga nem tartozik ezek közé, 
mivel tagdíjat szed és ez mellé még tagdíj-kiegészítést is kap.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A Képviselő-testület felé a kérelem azért nem került ki, mert későn nyújtották be a kérelmet 
és addigra már a költségvetés le volt zárva, viszont a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet, amely úgy döntött, hogy nem támogatja a Rákellenes Ligát. Az egyebek napirendi 
pontban tárgyaltuk szerettem volna erről szólni. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Lenne még egy javaslatom, a HPV vírus elleni oltás költségét vállalja át az önkormányzat. Ezt 
az iskoláskorú lányoknak kell beadni, a méhnyakrák ellen nyújt védelmet, kb. 90 eFt-ba kerül 
a három oltás gyermekenként. Az összeg felét most elengedi az oltóanyagot gyártó cég. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Minek a terhére tervezzük be? 
 
Ambrus Zoltán, képviselő 
A lekötött betét terhére lehetne erre a nemes célra fordítani. 
 
/A Képviselő-testület megvitatja a HPV vírus elleni oltás célját, és módját. Arra a döntésre 
jutottak, hogy elviekben támogatják. Felkérik az iskola igazgatóját, hogy készítsen el az 
iskolában egy felmérést az igénylőkről, és a következő testületi ülésen tárgyalják meg az 
ügyet./ 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a Pénzügyi Bizottság által javasolt, előterjesztett 2011. évi költségvetést a 
megbeszélt módosításokkal együtt 497.301 eFt főösszeggel elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet hozta: 

 
8/2011. (II. 16.) rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 292/2009. (XII. 19.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). 
 
2. §  (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i): 
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal. 
b) önállóan működő költségvetési szervek:  

Petőfi Sándor Általános Iskola, Mini Manó Óvoda 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet 
alkotnak. 
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön 
címet alkotnak. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2011. évi költségvetése 
 
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi 

költségvetésének 
a)  kiadási főösszegét    497.301  ezer forintban,  
b)  bevételi főösszegét   497.301  ezer forintban állapítja meg. 
 
 

I. A költségvetési bevételek 
 
4. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. 

számú melléklet tartalmazza. 
 
 
II. A költségvetési kiadások 

5. § Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2011. 
évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

  
6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg: 
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                                                                                                           adatok  eFt  
 

  Működési kiadások előirányzata összesen:                            275.603           
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                                                137.209 
- munkaadókat terhelő járulékok:                                         34.730 
- dologi jellegű kiadások:                                                      86.641 
- egyéb működési célú támogatások, kiadások                     17.023                     
 

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban 
meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet 
szerint állapítja meg.  

 
(3) A 7. sz. mellékletben az önállóan működő intézmények fenntartásához szükséges 
önkormányzati önerő kimutatása található. 

 
 
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:      52.404 eFt. 
 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
- a beruházások előirányzata:             20.588  eFt,  
- a felújítások előirányzata:                31.816  eFt, 
 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási 
és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az önkormányzat egyéb - 6. §. (1), valamint a 7. §. (1) bekezdésében megállapított 

előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata; 
pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata; kölcsönnyújtás kiadási előirányzata; 
valamint a kiegyenlítő kiadások előirányzata) - kiadásainak előirányzata  0  eFt.  

 
(4) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásait, támogatásértékű kiadásait és átadott 

pénzeszközei kiadásainak előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.  
 
 
III. A költségvetési pénzforgalmi kiadások és bevételek  különbözetének (költségvetési 
hiány) összege:        

                                                                        51.543   eFt. 

8. §  (1) Az  általános és céltartalék előirányzatok: 
        - az önkormányzat tartaléka:             169.294 eFt, melyből: 
                        - általános tartalék                   3.031 eFt,  

      - céltartalék                         166.263 eFt. 
 
9.§ (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi mérlegét a 9. sz. melléklet mutatja meg. 
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IV. A költségvetési létszámkeret 
 
10. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat összlétszám-előirányzatát: 

- 70 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
- 62 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek 
– létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek 
szerint állapítja meg. 

 
 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év 

közben megváltoztathatóak. 
 
(2) Az Önkormányzat kiadásainak időarányos teljesüléséről a polgármester gondoskodik és 

engedélyezi az időarányostól eltérő előirányzat-felhasználást. 

 
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet  

módosítása. 
 
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - 
dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 
 
(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól – A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
 

(4) A Környezetvédelmi Alap elkülönített számlán rendelkezésre álló 1.423.691,- Ft 
felhasználása a  11/2001. (III.30.) rendelet 3.§ (1) bekezdése szerinti célokra a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára történik. 
   
13.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány 
finanszírozási módja a rövid lejáratú betét állomány  vissza vásárlása. 
 
(2) A költségvetés l %-át meghaladó gazdálkodási és értékhatártól függetlenül a fejlesztési 
hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 

 
14. §  (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet 
betétlekötésre pénzintézeti pénzlekötés útján, valamint nem tervezett feladatok ellátására 
használható fel. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 
műveletek lebonyolítását az éves költségvetés 1 %-áig a Képviselő-testület a polgármester 
hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi 
ülésen tájékoztatást ad. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet 
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 
 
15. §  (l) A képviselő-testület  a köztisztviselők illetményalapját  2011. január 1.-től  
38.650  Ft-ban állapítja meg a Költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően.  
 
(2) A Ktv. 49/J. §-a szerinti szociális és kegyeleti támogatás céljára biztosított keret         
20.000 Ft, mely a 2. sz. mellékletben a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatának 
része.  

Záró rendelkezések 
 
21. §  (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napjától 2011.december 31.-ig hatályos. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
             Juhászné Barkóczy Éva                                              Dr. Gyirán Viktor  
                        polgármester                                                                    jegyző 

 
 
 
 

IV. NAPIREND 
INDÍTVÁNYOK, EGYEBEK 

 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célokat 
ebben a határozatban terveztük meg. Ezeknek a céloknak a meghatározásával és a munkaköri 
leírással együtt összevetve készülnek el a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei, 
amelyek alapján az év végi értékelésnél a teljesítményüket minősíteni lehet. Aki alkalmatlan 
minősítést kap, annak meg kell szüntetni a munkaviszonyát.  
 
/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Informálja a Képviselő-testületet, a hivatali dolgozók munkafolyamatait leellenőrizték és 
átszervezésre került jó néhány dolog. Átadásra kerültek feladatok kollégák között, ezáltal a 
helyettesítések is megoldódtak. 
 
Kérdés, javaslat? 
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Javasolja a határozat-tervezetet elfogadásra. 
  
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
45/2011. (II. 15.) Képviselő-testületi határozat 
   
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
2011. évi kiemelt célokat a következők szerint határozza meg: 

 
o ügyfélcentrikus minőségi munka végzése 
o hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok 

végrehajtása 
o munkatársak egymás közötti helyettesítésének minőségi javítása 
o önkormányzati intézményekkel és társhatóságokkal való kapcsolattartás 

minőségének javítása 
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a teljesítménykövetelményeket a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői részére az elfogadott célok szerint határozza meg. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 30 nap 
 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő határozat a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület felhívó levele, 
amelyben az a kérés, hogy a személyi változások miatt delegáljuk az új polgármestert az 
egyesületbe. Ez által lenne képviselve Petőfibánya Község Önkormányzata az egyesületben. 
Ezt kellene jóváhagyni.  
 
Kérdés, javaslat? 
 
Javasolja a határozatot elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
46/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvaság 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.) nyilatkozattételre 
felhívó levelét. 
 
A Képviselő-testület Juhászné Barkóczy Éva polgármester asszonyt delegálja a Zagyvaság 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe azzal, hogy amennyiben az Egyesület Elnökségébe, 
vagy Felügyelő Bizottságába választják, akkor hozzájárul a tisztség elfogadásához. 
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A Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Alapszabály közgyűlési elfogadására. 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az egyesület Elnökségének, illetve Felügyelő Bizottságának tagjai megválasztását 
követően utólagosan adjon tájékoztatást a következő testületi ülésen. 
 
Felelős: Juhászné Barkóczy Éva polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő határozati javaslat az egységes óvoda-bölcsőde intézményegység kialakításáról 
szól. Az ÉMOP pályázat feltétele ennek az intézményegységnek a kialakítása. Jelenleg is meg 
vannak a feltételei, az azonnali egységes óvoda-bölcsőde létrehozásához, ezt meg lehet 
valósítani a két intézményi egységben is. Egy óvónőt és egy gondozónőt kell még alkalmazni 
ehhez a szervezeti változáshoz. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Tájékoztatja a testületet, hogy ennek vannak még további anyagi vonzatai is, a bérek 
költségei, illetve plusz normatívát lehet erre majd lehívni. 
 
Martinkovics Sándorné, óvodavezető 
Hozzáfűzi, ez valójában nem bölcsőde, hanem 5 gyermek 2 éves kortól való ellátása, vegyes 
csoporton belül. Ez egy kiegészítő lehetőség arra, hogy több gyereket tudjon az intézmény 
fogadni.  

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, az egységes óvoda-bölcsőde intézményegységről szóló határozat-tervezetet 
elfogadásra. 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
47/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mini 
Manó Óvodában 2011. szeptember 1. napjával egységes óvoda-bölcsőde 
intézményegységként kezdje meg a működését az ehhez szükséges engedélyek beszerzését 
követően. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Óvoda költségvetésében tervezett 
közalkalmazotti létszám egy óvónő és egy gondozónő munkakörrel egészüljön ki.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges módosításokat 
tegye meg, illetve az álláshelyekre pályázatot írjon ki.  
 
Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a változtatásokhoz szükséges intézkedéseket 
tegye meg, illetve a Mini Manó Óvoda Alapító okiratában a szükséges módosításokat készítse 
elő a Képviselő-testület részére döntésre.  
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Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 
 

Felelős:  jegyző, értesítésre, Alapító Okirat módosításának előkészítése 
intézményvezető, pályázat kiírására 

 
Határidő:  15 nap, értesítésre, 2011.03.16. Alapító Okirat módosítására 

értelem szerint, pályázat kiírására 
 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő napirendi anyag a jogszabályi változásokról szóló beszámoló. Ezt az 
előterjesztésben mindenki megkapta. Szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
beszámolót elfogadta. 

 
Dr. Gyirán Viktor, jegyző, 
A következő a lejárt határidejű határozatok beszámolója. Ezt az előterjesztésben mindenki 
megkapta. Szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni. 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javaslom a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban. 
 
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
beszámolót elfogadta. 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő anyag a tájékoztató a két ülés közötti eseményekről. Az előterjesztésben 
mindenki megkapta.  
A továbbiakban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közútkezelő Zrt. a 
megkeresésükre válaszolva a testület által kért 40 km/h sebesség korlátozó táblákat nem tartja 
indokoltnak, és a kérést elutasítja. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő napirendi anyag Molnár Tamás vállalkozó kérelme, miszerint szeretne az 
önkormányzat tulajdonában lévő macskakőből vásárolni.  
Javaslat? 
 
Mizser László, képviselő, 
Javaslom az eladást, ő is felajánlotta a segítségét már többször is az önkormányzatnak. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő, 
Javasolja, hogy nézzenek utána a macskakő négyzetméterenkénti árának. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a kérelem elfogadását oly módon, hogy a macskakő mennyiségének és vételárának 
meghatározása a későbbiekben kerüljön megállapításra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

48/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Molnár Tamás 
vállalkozó (Petőfibánya, Bánya út 4.) kérelmét, melyben vásárlási szándékát terjeszti elő az 
Önkormányzat tulajdonában lévő macskakőre. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Molnár Tamás vállalkozó vásárolhasson az 
Önkormányzat tulajdonában lévő macskakövekből. A mennyiség meghatározására és a 
vételár meghatározására a későbbiekben kölcsönös megállapodás alapján kerül sor. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és a 
macskakövek értékesítésére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

 
Felelős:  polgármester szerződés megkötésére 

jegyző, értesítésre, 
 
Határidő:  Szerződés megkötésére értelem szerint 

15 nap, értesítésre, 
 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő napirendi anyag Váradi Károlyné hozzám intézett levele, melyben felajánlja a 
tulajdonában lévő Bánya út 4. szám alatt álló ingatlant megvételre. 
 
Mizser László, képviselő, 
Véleménye szerint a helység kiválóan alkalmas lenne idősek napközi otthonának 
kialakítására. 
 
Ambrus Zoltán, képviselő,  
Szerinte az ingatlan felújítása akár 10-20 mFt-ba is belekerülhet. 
 
Ruzsom Lajos, képviselő, 
Javasolja, hogy nézzenek utána ilyen célra kiírt pályázatoknak, hogy megtalálják a forrást az 
ingatlan megvásárlásához, felújításához. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, hogy hozzanak arról határozatot, hogy az önkormányzat árajánlatot kér Váradi 
Károlynétól a felajánlott ingatlanra. 
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Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

49/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Váradi Károlyné, 

(1077 Budapest, Király u. 55.) a Petőfibánya, Bánya út 4. szám alatti ingatlan tulajdonosának 

ingatlaneladására tett ajánlatát. 

A Képviselő-testület megvizsgálja az ingatlan megvásárlásának lehetőségét, megkeresi a 

vásárláshoz szükséges forrásokat, és amennyiben a feltételek kedvezőek, kölcsönös 

megállapodás alapján pozitívan áll az ingatlan megvásárlásának kérdéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

tárgyalások lefolytatására, illetve pénzügyi források keresésére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse. 

Felelős: polgármester tárgyalásra 

jegyző, értesítésre,  

Határidő: tárgyalásra értelem szerint 

15 nap, értesítésre,  

 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Tájékoztatja, a Képviselő-testületet, hogy Kistérségi ülésen a térfigyelő rendszerről kaptak 
olyan információt, miszerint lehet hogy 0%-os önerős pályázat lesz kiírva rá a közeljövőben. 
Részleteket még nem tud mondani ezzel kapcsolatban.  
 
A következő egy kérelem az Ifjúság út 5. társasház lakóitól. Parkolót szeretnének építeni a 
telekre, ami építési engedély köteles. Takács Péter műszakis kolléga utánajárt és elmondta, 
hogy ez egy úszótelek, amit meg lehet osztani, azt kellene eldönteni, hogy eladható-e a telek, 
és ha igen, milyen áron. 
 
/A Képviselő-testület megvitatja az Ifjúság út 5. társasház kérelmét, a telek 
hasznosíthatóságát, majd arról dönt, hogy utánanéznek a telek bérelhető-e, vagy csak 
adásvétellel oldható meg a probléma./  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő egy összeférhetetlenségi bejelentés. Petőfibánya Község Képviselő-testülete a 
LEADER IV. tengely közösségi programfejlesztés keretében benyújtandó pályázat 
elkészítésére és a projekt lebonyolítására Simon Attila mérnök-vállalkozót bízta meg. Simon 
Attila 2011.02.14-én bejelentette, hogy Kormánytisztviselői kinevezése következtében a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségének vezetőjeként ezen megbízást a 
továbbiakban ellátni összeférhetetlenség miatt nem tudja. Ezt a bejelentést tudomásul kell 
venni. 
 
Javasolja a határozat-tervezetet elfogadásra. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

50/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Képviselő-testülete 2009.XI.11-én a LEADER IV. tengely közösségi 
programfejlesztés keretében benyújtandó pályázat elkészítésére és a projekt lebonyolítására 
Simon Attila (3000 Hatvan, Géza fejedelem út 1.) mérnök-vállalkozót bízta meg. Simon 
Attila 2011.02.14-én bejelentette, hogy Kormánytisztviselői kinevezése következtében a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségének vezetőjeként ezen megbízást a 
továbbiakban ellátni összeférhetetlenség miatt nem tudja. 

A Szerződés 10. pontjában a szerződő felek megállapodtak abban, hogy amennyiben akár a 
Megbízó, akár a Megbízott személyében jogutódlás következik be, úgy a Szerződés a 
jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban marad. 

A Képviselő-testület Simon Attila bejelentését tudomásul veszi, illetve elfogadja, hogy a 
Szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket a vállalkozó átruházta a hatvani 
székhellyel rendelkező Menő & Nyerő Pályázatkészítő és Menedzsment Kft. -re, melynek 
ügyvezetője Kuruczné Kiss Piroska.  

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az érintettet a döntésről értesítse. 

Felelős: értesítésre: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő anyag, a Mátra Volán hozzájárulási kérelme a menetrend megváltoztatásához. 
Javasolja a hozzájárulást. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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51/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁTRA VOLÁN Zrt. 
kérelmét, melyben kérik az általuk tervezett menetrendi változások végrehajtásához 
Petőfibánya Község Önkormányzatának hozzájárulását. 

A Képviselő-testület a kért változtatásokhoz hozzájárulását adja, illetve felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz 
Menetrend módosításához hozzájáruló – kérelemhez mellékelt – Nyilatkozatot aláírja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot aláírja. 

Felelős: aláírásra: Polgármester 

              értesítésre: Jegyző 

Határidő: 15 nap 
 
 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskola igazgató, 
A Petőfi Sándor Általános Iskola házirend módosítása csak egy kis részt érint. Az új 
házirendben a szünetek rendje változott meg azért, hogy a gyermekek tisztességes módon meg 
tudják enni a reggelijüket és ebédjüket, csupán ennyi a módosítás. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a házirend módosítás elfogadását. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

52/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület, mint fenntartó a Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjének 
2010. október 1. napjával történő – az iskolaigazgató által szóban előadott – módosítását 
a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek f.) pontja alapján jóváhagyja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről az iskolaigazgatót értesítse. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő megtárgyalandó kérdés a mozgókönyvtári szolgáltatás. Kistérségen belül 
igénybe lehet venni a mozgókönyvtári szolgáltatást, a feltétel az, hogy négy település 
igényelje. A négy település Nagykökényes, Kerekharaszt, Csány és Petőfibánya. A Kistérség 
évente önkormányzatonként 1 mFt normatívát tud lehívni erre a célra, ebből 500 eFt a Bródy 
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Sándor Megyei Könyvtár  felé megy, a másik 500 eFt a  PKTK-nak jut a könyvtár 
támogatásra. Sajnos a könyvtárunk már nem felel meg az előírásoknak, ezért hamarosan 
lekerül a nyilvános könyvtárak listájáról. Felkéri Székelyné Szécsy Judit, alpolgármestert, 
ismertesse a mozgókönyvtár adta lehetőségeket. 
 
Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, 
Egy évben négy alkalommal hoznak 100 db könyvet, tehát negyedévente forgatják az 
állományt. A második dolog, ami ezzel jár, háromféle folyóirat előfizetése, a harmadik pedig 
tanfolyamok indítása.  
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Idézi a határozat-tervezetet. 
 
/A Képviselő-testület megtárgyalja a mozgókönyvtár adta lehetőségeket./ 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja a mozgókönyvtár szolgáltatás igénybevételét. 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

53/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya település Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatban kijelenti, hogy az 
1997. évi CXL. törvény 64. § (1) pontja értelmében kötelező települési könyvtári ellátási 
feladatát 2011. március 1-jétől a következők szerint látja el: 

I. A településen nyilvános könyvtárat intézményként nem tart fenn. 

II. A települési könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) rendelkezés 
értelmében nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével biztosítja. 

III. A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárral szerződést köt. 

IV. A könyvtári szolgáltatást a Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és 
Testnevelési Közalapítványon keresztül látja el. 

A határozat indoklása: 

1. A települési önkormányzatnak nincs módja arra, hogy eleget tegyen az 1997. 
évi CXL. Törvény 54. §. (1) bekezdésben meghatározott, nyilvános könyvtárak 
fenntartására vonatkozó alapkövetelményeknek. 

2. A helyi könyvtár nem tudja ellátni a az 1997. évi CXL. Törvény 55. §. (1) 
bekezdésben meghatározott alapfeladatokat. 

3. A könyvállomány korszerűsítésére nincs megfelelő anyagi forrás. 
4. Nincs lehetőség szakképzett könyvtáros alkalmazására. 
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Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse Hatvan Körzete 
Kistérségi Társulását. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 
 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Az előző testületi üléseken mindig visszatérő téma a haszongépjármű vásárlása. Határozatot 
hoztunk róla, hogy vásárolunk haszongépjárművet. A költségvetés megtárgyalásánál úgy 
döntött a testület, hogy lízing-konstrukciót választ a költségcsökkentés érdekében. Kértem és 
kaptam három újabb árajánlatot. 
 
/Felsorolja az árajánlatokat, illetve az ajánlatokhoz tartozó lízing-konstrukciókat. Ezt 
követően a Képviselő-testület megvitatja az ajánlatokat./ 
 
 Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
Javasolja, a MIX Autóház árajánlatát elfogadásra 36 hónapos futamidejű lízing-
konstrukcióval. 
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

54/2011.(II.15.) Képviselő-testületi határozat 

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

A Képviselő–testület úgy döntött, hogy a 3 árajánlat közül a MIX Autóház Gyöngyös Kft. 
(3200 Gyöngyös, Atkári út 2.) ajánlatát fogadja el, és megvásárolja a Kft. ajánlatában, az 
abban meghatározott feltételekkel kínált Gaz 330273-094 4x4 (6 személyes billenőplatós - 
ponyvás) tehergépkocsit 6.237.500,- Ft kedvezményes átadási áron a következő 
konstrukcióban: 

20% önerő befizetésével, lízingelve, forint alapú 36 hónapos futamidőre havi 175.680,- Ft 
törlesztő részlettel. 

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: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Ruzsom Lajos, képviselő, 
Lakossági megkeresés érkezett felém, zeneiskolai képzés igénye merült fel. 
 
/A Képviselő-testület megtárgyalja a zeneiskolai képzés módját, és arról dönt, hogy felveszik 
a kapcsolatot Lőrinci várossal ez ügyben./ 
 
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató, 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megkeresés érkezett felé a Mátraaljai Borbarátok 
Köre Egyesülettől. Augusztusban 3 napos rendezvényt, civil találkozót terveznek. Szeretnék, 
ha csatlakoznánk a rendezvénysorozathoz. Az a kérdésük, kérésük, hogy lehetséges-e egy 
személyes találkozó létrehozása. 
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 
A következő Képviselő-testületi ülésre meghívjuk az egyesület képviselőjét. 
 

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 


