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114/2011.(IV.20) Veszélyes fák kivágásának engedélyezése
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10/2011.(IV.21) SZMSZ módosításának elfogadása
11/2011.(IV.21) az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
12/2011.(IV.21) 2010. évi költségvetési gazdálkodás elfogadása
13/2011.(IV.21) 2010. évi pénzmaradvány felosztása
14/2011.(IV.21) „Petőfibánya  Község Díszpolgára” cím alapítása

Petőfibánya, 2011. április 20.

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. április 20-án 

megtartott soros nyílt üléséről.

Jelenlévő képviselők:

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

Tanácskozási joggal résztvevők:

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos
Martinkovics Sándorné, óvodavezető

Ludvigné Dévai Ilona, óvónő
Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Molnárné Szatmáry-Révay Erzsébet, iskolaigazgató helyettes
Szőllőskey Szilvia, pedagógus

Megjelent vendégek:

Ambrúzsné Kokavecz Karolina
Balogh Gyuláné
Bózsváriné Urbán Zsuzsanna
Buzásné Kocsis Andrea
Győri Károlyné
Hartyányi Éva
Juhászné Budai Noémi
Kerekné Bicskei Anita
Koren Katalin
Matula Gábor
Rónai Attila
Ruzsomné Németh Anna
Sulyok Zoltánné, közös képviselő
Szabó Alexandra
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Ambrus Zoltán, képviselő
Jelzi, hogy mivel nyílt ülés van, szeretné bekapcsolni a diktafonját. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az SZMSZ-ben az van, hogy diktafonra mi felvesszük a nyílt ülés anyagát. Csak engedéllyel 
lehet másnak felvenni a nyílt ülést. Megkérdezem a testületet, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy 
Ambrus Zoltán képviselő diktafonra rögzítse a nyílt ülésen elhangzottakat?

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Minek kell neked ez?

Ambrus Zoltán, képviselő
Erre válaszolva az SZMSZ-ből szeretnék idézni. „28. § (5). A testületi ülésekről – a zárt ülés 
kivételével  – kép- és hangfelvétel  készíthető.”  28.  §.  (6).  „A testületi  ülésekről  a kép- és 
hangfelvételt  szándékozó  személynek  előzetesen  tájékoztatnia  kell  az  ülést  vezető 
polgármestert, aki a zárt ülés kivételével a felvételt engedélyezi.” 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy mire kell ez neked?

Ambrus Zoltán, képviselő
Azért kell ez nekem, mert az önkormányzati felvételek el szoktak tűnni.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Nem tartjuk meg, a jegyzőkönyv elkészülte után töröljük.

Ambrus Zoltán, képviselő
Így van, és amikor vitás helyzetre került a sor. Amikor én is kértem egyszer, de azt mondták, 
hogy nincs meg. Többek között ilyen helyzet végett is.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
És még mi végett?

Ambrus Zoltán, képviselő
Ha esetleg valami nem úgy kerül bele a jegyzőkönyvbe, ahogy itt elhangzott.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Akkor én azt javaslom, hogy tegyük el a hangfelvételeket az önkormányzatnál, hogy bármikor 
visszahallgatható legyen. Úgy gondolom, hogy ez ne menjen ki, ezekkel a hangfelvételekkel 
vissza is lehet élni.

Ambrus Zoltán, képviselő
Én meg úgy gondolom, hogy van egy SZMSZ-ünk, amibe ez úgy van szabályozva,  hogy 
engedélyezni kell. 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Nem kell. Vagy engedélyezi, vagy nem.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Nem köteles engedélyezni, nem az van beleírva.
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Ambrus Zoltán, képviselő
Az 5. § egyértelműen kimondja, hogy kép és hangfelvétel készülhet. A következő mondja ki, 
be kell jelenteni, és ez engedélyezi, nem az van odaírva, hogy engedélyezheti.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Akkor az SZMSZ-t módosítani  kell,  ha ezt  ti  is úgy gondoljátok,  mert  én úgy gondolom, 
akkor  változtassuk  meg  arra:  a  hangfelvételt  tegyük  el  és  csak  a  jegyző  úrnál  legyen 
hozzáférhető. Legyen eltéve minden egyes ülés hangfelvétele. Voltak már ebből visszaélések, 
én úgy gondolom, nem kellene ennek kitenni magunkat, mert éppen nemrég volt valakinek az 
ügye a tv-ben, valamit mondott, amit kiszedtek a mondat közepéből és utána azt lobogtatták. 
Úgy gondolom, hogy ez senkinek nem hiányzik. Akkor az SZMSZ-t kell megmódosítani. Jó 
lesz így? 

Ambrus Zoltán, képviselő
Mikor módosítanánk meg?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Most.

Ambrus Zoltán, képviselő
Jó, de akkor még most ez érvényben van. A mai ülésről akkor még lehet felvételt készíteni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ha most módosítjuk, akkor mától kezdve lesz érvényben.

Mit szól a testület a módosításhoz?

Ambrus Zoltán, képviselő
Nekem ez egy kicsit furcsa, hogy egy nyílt ülésről nem lehet felvételt készíteni. A bíróságon 
is, ha van egy ülés, akkor is, ha valaki bemegy, ott is lehet felvételt készíteni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Veled  kapcsolatosan  vagyunk  bizalmatlanok,  ugyanis  neked  az  előéleted  nem olyan,  ami 
megbízhatóvá tesz a szemünkben.

Ambrus Zoltán, képviselő
Ezt határozottan visszautasítom. Valakinek a magánélete.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ha visszautasítod, ha nem, én nem a magánéletedről beszélek.

Ambrus Zoltán, képviselő
Én is tudok ilyeneket beszélni bárkiről.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Mondani bárkiről lehet mindenfélét.

Ambrus Zoltán, képviselő
Nem kellene minősíteni egymást, nem erről szól ez a történet.
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
De erről  szól  ez  a  történet.  Jönnek  be  az  állampolgárok,  hogy amit  itt  mi,  mint  testület 
megszavazunk, az teljesen másképp megy ki, és tőled megy ki. Ezt így megmondják nyíltan, 
valaki nem téged szeret és bejön és megmondja nyíltan. Elég szomorú, hogy felesküdtél, mint 
testületi tag, és a településen azt csinálod, hogy csak trágár dolgokat mondasz a testületre. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Ezt megint határozottan visszautasítom!

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
De ne utasítsd vissza, mert ez így van!

Ambrus Zoltán, képviselő
Nem mondok trágár dolgokat.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ezeket nem csak én hallom vissza, más is hallja. A többieknek is mondják. Elég szomorú, 
hogy ilyen ember van közöttünk, erre csak ezt tudom mondani. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Az a  szomorú,  hogy ti  ilyeneket  mondotok,  hogy „elég  szomorú,  hogy ilyen  ember  van 
köztünk.” Tudomásul kell venni, hogy volt itt egy szavazás, ahol az emberek így döntöttek.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Mi tudomásul is vettük, te nem veszed tudomásul, hogy mi a döntés, éppen amiatt, hogy ahol 
csak lehet,  a testületre  is  és  rám is  olyanokat  mondasz,  ami  nem való!  Felesküdtél,  mint 
képviselő és mi úgy gondoljuk, hogy az eskü az kötelez. Téged nem szokott kötelezni, de ez 
megint a te magánügyed. Én, amire felesküdtem eddig még mindig hű maradtam hozzá, rólad 
ez nem mondható el. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Hát én ezt megint határozottan visszautasítom! Megkérem a polgármester asszonyt, hogy ne 
gyanúsítson!

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Nem gyanúsítok, én csak tényeket mondok. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Milyen tényeket?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az SZMSZ rendelet az előbbiekben javasolt módosításával ki ért egyet?

Kéri, aki az előzőekben elhangzott javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet hozta:
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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 18. (1) 
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  9/2011.(III.17.)  rendeletének  (a  továbbiakban:  SZMSZ) 
módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

1. Az SZMSZ 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A testületi ülésekről – a zárt ülés kivételével – hangfelvétel készül, amelyet a jegyző 
zártan kezel.”

2. Az SZMSZ 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A  testületi  ülésekről  készült  hangfelvételt  kérelmére  a  Képviselő-testületi  tag 
meghallgathatja.”

2. §

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen  rendelet  kihirdetése  a  helyben  szokásos  módon  hirdetőtáblára  történő 
kifüggesztéssel történik.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva                                              Dr. Gyirán Viktor
          Polgármester                              Jegyző
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II. NAPIREND

Zárszámadás Petőfibánya Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról

Ruzsom Lajos, képviselő
Köszönti a jelenlevőket. A pénzügyi bizottság hétfőn megtárgyalta a 2010. évi gazdálkodásról 
szól beszámolót. A bizottságnak tulajdonképpen ezzel feladata nem volt, mivel az itt közölt 
számok tények.  A teljesítést a bevételeknél 354.014 eFt 83,2%-ban a kiadásoknál 400.212 
eFt 94,1%-ban állapította meg. A módosításokat az előző és jelenlegi testület megszavazta, 
elfogadta. Több hozzáfűznivalóm nincs.
 
Kérdés, javaslat?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A mellékleteket, táblákat mindenki megkapta.
Kérdés, javaslat?
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta:

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011.(IV.21.) rendelete a

az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete módosítására

Petőfibánya  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján  az  Ötv.79-80.  §  -ában  foglaltak  végrehajtására,  a  zárszámadáshoz  kapcsolódó 
vagyonkimutatással  való  összhang  megteremtése  érdekében,  a  vagyonmódosulások 
átvezetésére az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja.

1. § A R. 1.- 3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.-3. sz. mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet 2011.04.21-én lép hatályba.
A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és az egységes szerkezetben 
való közzétételről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva                                               Dr. Gyirán Viktor
          Polgármester                              Jegyző
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1.számú melléklet
Az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai felsorolásáról

2010. 12. 31.-i állapot

Sorszám                      Megnevezés                                                              Helyrajzi szám

1.                             Piac-tér                                                                  309.
2.                             Közpark (Ifjúság út)                                           150/1.
                                  Ifjúság út                                                                155.
                                  Ifjúság út                                                                145.
                                  Közkert - Ifjúság út                                               146.
                                  Beépítetlen terület – Ifjúság út                              143.
                                  Beépítetlen terület – Ifjúság út                              142.
                                  Ifjúság út                                                           139.
                                  Ifjúság út                                                                148.
3.                             Iskola út                                                                 168.
                                  Iskola úti járda                                                       168.
                                  Iskola út                                                                 169.
4.                             Beépítetlen terület (Ifjúság út)                               144.
5.                             Fenyőfa út – Apci út közötti összekötő út             218.
                                  Fazekas M. úti járda                                               100.
                                  Fazekas M. út felújítása                                          100.
6.                             Közút ( Bartók B. út)                                              248.
7.                               Közterület  (Fenyőfa út – külterület összekötő)     259.
8.                               Puskin-köz                                                              350.
9.                               Saját használatú út  (Iparterület)                          365/9.
10.                             Petőfi Sándor szobra (Petőfi tér)                            381.
                                  Közpark (Petőfi tér)                                                381.
                                  Petőfi tér járda                                                                        381.  
11.                             Bánya út járda                                                         383.
                                  Bánya út                                                                  383.
                                  Bánya út – közvilágítás                                      365/14.
12.                             Mária út                                                                   387.
13.                             Közút  (Mária út – Lehel út között)                        389.
14.                             Temető kerítés, burkolt út                                      0137.
                                  Temetőhöz vezető közút                                     0117/1.
15.                             Saját használatú út  (Hegy felé)                               135.
16.                             Szabadság úti járda                                                    56.
                                  Szabadság út                                                              56.
17.                             Fenyőfa út, járda                                                      258.
                                  Fenyőfa út                                                                258.
18.                             Liszt Ferenc úti parkoló                                           280.
                                  Liszt Ferenc út – járda                                             280.
                                  Közterület (Liszt F. út)                                            280.      
19.                             Selyp kerékpárút                                                      268
20.                             Dobó- Jókai út összekötő                                           358.
                                  Dobó út                                                                      358.
21.                             Deák Ferenc út                                                           289.
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22.                             Hársfa út                                                                     118.
23.                             Dózsa Gy. út                                                               159.
                                  Dózsa Gy. úti járda                                                    159.
                                  Közterület (Dózsa Gy út)                                           159.
24.                             Apci út                                                                        217.
25.                             Apci út – járda                                                            217.
26.                             Tárna út járda                                                             308.
                                  Közterület (Tárna út)                                                 308.
27.                             Lehel út                                                                       390.
28.                             Sporttelepi út- és térburkolat                                      330.
29.                             Hegyalja úti járda                                                       91.
                                  Hegyalja út                                                                 91.
                                  Hegyalja úti járda                                                      99.
                                  Hegyalja út                                                                99.
30.                             Víztörő                                                                     271.
31.                             Akácfa út                                                                  297.
                                  Akácfa út járda                                                          297.
                                  Petőfi S. út                                                                 297.
                                  Közkert (Akácfa út)                                                 298.
                                  Akácfa út közterület burkolat                                                 297.  
32.                             Jókai út                                                                    362.
33.                             Betonburkolatú tér (Bánya út)                                383.
34.                             Selypi úti járda                                                        162.
35.                             Hatvani út                                                                 394.
36.                             Selypi úti vízelvezető árok és buszmegálló

leálló sáv                                                                  162.
37.                             Felújítás Bánya út és Tárna út közötti
                                  lépcsőfeljárók + orvosi rendelők  
38.                             Saját használatú út (Zagyvaszántói víztározó felé) 0108/2
39.                             Saját használatú út  (Zagyvaszántói víztározó felé) 0108/3
40.                             Közkert (buszmegálló mögötti park)                       393.
41.                             Közterület (Lehel út)                                                               390.
42.                             Közkert (Hatvani úti garázstelek)                                           375.
43.                             Közterület (Mária út)                                           387.
44.                             Közterület (Dobó I. út)                                       358.
45.                             Közterület (Jókai út)                                             362.
46.                             Saját használatú út (Iparterület)                          365/9.
47.                             Közpark (Iparterület)                                              366.
48.                             Közterület (Puskin utca)                                      350.
49.                             Jókai garázssor előtti tér                                         340.
50.                             Közpark (Sport út)                                              324.
51.                             Közkert (Sport út)                                                 326.
52.                             Sport út                                                                  330.
53.                             Közkert, Sporttelepi út                                                        331.
54.                             Közkert (Sporttelep)                                              338.
55.                             Közpark (alagút teteje)                                            316.
56.                             Közkert (Akácfa út)                                              298.
57.                             Közpark (Műv Ház és Tárna u.között)                  307.
58.                             Közút, Földút (Deák F. út)                                    292.
59.                             Közpark (Deák út fölött)                                      295/3.
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60.                             Árok                                                                        271.
61.                             Közkert (Liszt F út és árok között)                               272/2.
62.                             Árok (Liszt F. út 12 mögött)                                           273.
63.                             Árok (Fenyőfa út )                                                       260/17.
64.                             Közterület (Iskola út)                                                  168.
65.                             Közkert (Iskola úti garázssor előtti tér)                          180.
66.                             Közkert (Ifjúság út – Dózsa Gy. út sarok)                    160.
67.                             Közpark (Játszóház, Játszótér)                                             162.
68.                             Közkert (Ifjúság út)                                                         122.
69.                             Közkert (Ifjúság út)                                        134.
70.                             Közkert (Ifjúság úti garázsoknál)                          136.
71.                             Gyalogút (Hársfa út vége)                                                   119.
72.                             Közterület (Szabadság úti ABC)                                           55.
73.                             Közút (Apci út –Hegyalja útig)                                            74.
74.                             Saját használatú út(Fenyőfa út vége Vízmű felé)                2.
75.                             Saját használatú út (Lőrinci VÍZMŰ)                                0316/3.
76.                             Közút (Lőrinci közig.ter.)                                                 0136.
77.                             Saját használatú út (Lőrinci)                                              0112/4. 
78.                             Közterület (Akácfa u.)                                                            310.
79.                             Anyagbánya (Lőrinci)                                                            0312/5.

2.számú melléklet
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai felsorolásáról

2010. 12. 31-i állapot

Sorszám                               Megnevezés                                           Helyrajzi szám

1. Garázs és udvar 342/9.
12. Szennyvízhálózat bővítése Petőfibánya 1001.  
13. Buszmegálló – Rózsaszentmártoni úton 162.
14. Kolombárium 137.
15. Urnafal 137.
16. Kolombárium 137.
17. Kolombárium 137.
18. Bánya úti közvilágítási hálózat bővítése 165/14.
19. Sport út, Ifjúság út közvilágítás bővítése 1004.
20.  Szökőkút 162.
21.  Temetői közvilágítás 1005.
22. Petőfibánya új iskola 163.
23. Petőfibánya (bölcsöde) óvoda 315/2.
24. Petőfibánya ravatolozó 0137.
25. Petőfibánya új óvoda 164.
26. Petőfibánya buszváró 392.
27.                               Piac kerítés                                                                309.
28.                               Gyermekorvosi rendelő, kerítés                                309.
29.                               Játszótéri játékok                                                      162.
30.                               Játszóház, kerítés                                                      162.  
31.                               Ifjúság úti közvilágítás                                              139.
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35.                               Csatorna                                                                   1003.
38.                               Vaskerítés                                                                 1000.
39.                               Villamos energia földkábel                                        270.  

3.számú melléklet

Az önkormányzat vállalkozói vagyonba tartozó forgalomképes ingó és ingatlan 
vagyontárgyai, vagyonértékű jogai és pénzeszközei körébe tartozó vagyontárgyak 

felsorolásáról
2010. 12. 31-i állapot

Ingatlanok:

- Lakás és nem lakás célú bérlemény: 

1. Akácfa út 1. hrsz.: 310. - védőnő, családsegítő  tul.hányad: 1561/10000.

2. Liszt F. út 2. hrsz.: 279.       - 3.lh.     /MATÁV/      tul.hányad:  174/10000.   

- Lövészklub   tul.hányad:  120/10000.

3. Sport út 5. hrsz.: 355. - 1.lh.  1.em. 13.a.   tul.hányad:  68/1000.

4. Deák F. út 8. hrsz.: 294. - 1.lh. 01.em. 2.a.   tul.hányad:  855/10000.

5. Mária út 2 hrsz.: 385. - Postahivatal   tul.hányad:  170/1000.

6. Jókai út 3. hrsz.: 360. - 00.lh. 0.em. 2.a.   tul.hányad:  114/1000.

7. Petőfi S. út 1. hrsz.: 313. - 1.lh. 1.em. 4.a.   tul.hányad:  705/10000.

- 1.lh. 0.em. 1.a.   tul.hányad:  867/10000.

8. Liszt F. út 8. hrsz.: 276. - fogászati rendelő

- háziorvosi rendelő   tul.hányad:  1204/10000 

9. Idegen épületen végzett felújítás hrsz.: 302.

10. KMJR rendszer / Kábel TV./ hrsz.: 1007.  ( fiktív )

- Egyéb  ingó  vagyontárgyak  (  lásd:  Polgármesteri  Hivatal  és  intézményeinek 
leltárkimutatása, állványrendszer)

- Számítástechnikai- és egyéb gépek, berendezések
- Járművek
- Földterület 
- Szoftverek
- Államkötvények
- Rövid lejáratú betétek
- Pénzeszközök, követelések 
- Vagyonértékű jog ( Bányavagyon Hasznosító Kft.-től)
- Üzemeltetésre átvett eszközök (Kistérségi Társulástól)
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló, rendelet-tervezet. 
Javasolja, a 354.014 eFt bevétellel 400.212 eFt kiadással -46.198 eFt egyenleggel a rendelet-
tervezetet és a beszámolót elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta:

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról

1. §

Petőfibánya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi gazdálkodásról szóló 
beszámolót – a jegyzőkönyv mellékletét képező szöveges előterjesztés és 1.-7. sz. mellékletei 
szerint – megtárgyalta és elfogadja.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján a 2010. évi zárszámadást

354.014 eFt bevétellel
400.212 eFt kiadással
 -46.198 eFt    egyenleggel

hagyja jóvá, illetve fogadja el.

2. §

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

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

K.m.f.

     
      Juhászné Barkóczy Éva                                                                Dr. Gyirán Viktor
                Polgármester                Jegyző
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amit az ülés előtt kiosztottunk, az a pénzmaradvány rendelet-tervezete. Ezt azért csak most 
tudtuk kiosztani, mert az értékpapír könyvelési technikája megváltozott és gyakorlatilag olyan 
hiba csúszott a „Tatigazd”-programba, hogy az egyenleg mínuszt mutat a 190 mFt-os lekötött 
betét ellenére. Felküldtük Egerbe, mostanáig vizsgálták, sajnos nem tudták kijavítani. Tegnap 
Bodáné  Kókai  Ilona,  külsős  pénzügyi  bizottsági  tag  bejött,  és  kézzel  megpróbáltunk  a 
mérlegbe belejavítani, a pénzmaradvány így 186.507 eFt lett, reméljük Egerben is ezt fogják 
kihozni. A pénzmaradvány felosztásáról egy rendeletben kell dönteni.
A bérmegtakarítás a rendszeres személyi  juttatásoknál 1.280 eFt megtakarítás volt.  A nem 
rendszeres személyi juttatásoknál is volt megtakarítás, de ezt nem lehet úgy figyelembe venni, 
mivel  nem mérhető,  hogy hogyan  volt  vagy hogyan  nem volt  felhasználva.  Petőfibányán 
eddig  az  volt  a  gyakorlat,  hogy már  decemberben kiosztották  a  várható  bérmegtakarítást. 
Ezzel  szemben most  a  dolgozók nem kaptak  semmit.  Sőt  azt  is  tudjuk,  hogy az étkezési 
hozzájárulásokat is lecsökkentettük a harmadára a költségvetésben.  A javaslatunk az, hogy a 
bérmegtakarítás  összegét  az  Önkormányzat  közalkalmazottai  természetbeni  juttatás 
formájában,  a  köztisztviselők  pénzjutalom  formájában  kapják  meg.  A  juttatás  a 
közalkalmazottak  részére étkezési  utalvány formájában történjen,  mert  a  közalkalmazottak 
nem merítették ki a cafetéria keretüket. Ez 1.560 eFt lenne. 
Felhalmozásra  pénzmaradványból  a  költségvetésnél  elfogadottak  szerint  54.574  eFt  van. 
Fejlesztésre,  pályázatra,  autó  önerő,  vízmű  stb.  ezek  mentek  a  pénzmaradvány  terhére. 
Normatíva és kamat visszafizetés 1.883 eFt, amit már vissza is fizettünk, azt az óvodai és 
iskolai létszámváltozás miatt kellett visszafizetni, valalmint 128.490 eFt a rövid lejáratú betét.

Kérdés,javaslat?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja a 2010. évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztását elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta:

Petőfibánya Községi Önkormányzat
13/2011. (IV.21.) rendelete

a 2010. évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról

1. §

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  gazdálkodás 
pénzmaradványát

186.507 eFt összegben

állapítja meg és hagyja jóvá.

2. §
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A  Képviselő-testület  a  jóváhagyott  pénzmaradvány  összegéből  az  alábbi  feladatok 
végrehajtását határozza el: 

1. Bérmegtakarításból jutalom és 
természetbeni juttatás + járulékai 1.560  eFt

2. Felhalmozásra költségvetés szerint                       54.574  eFt
3. Normatíva + kamat visszafizetés 1.883  eFt
4. Rövid lejáratú betét                                                128.490 eFt

3. §

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

K.m.f.

             Juhászné Barkóczy Éva                                                 Dr. Gyirán Viktor
                  polgármester                                       jegyző

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Mivel elfogadtuk a bérmegtakarításról szóló javaslatot, erről külön határozatot kellene hozni.
/Felolvassa a határozati javaslatot./

Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

104/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  intézményeinél  a  2010.  évi 
bérmegtakarítás  terhére 1.280.000,- Ft + járulékai pénzjutalom, illetve 
természetbeni  juttatás  formájában  való  felosztását  határozza  el  a 
következőképpen:

A  bérmegtakarítás  összegét  az  Önkormányzat  közalkalmazottai 
természetbeni  juttatás  formájában,  a  köztisztviselők  pénzjutalom 
formájában kapják meg.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert,  hogy  a  természetbeni 
juttatásokról gondoskodjon.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Jegyzőt,  hogy  a  bérmegtakarítás 
átcsoportosításáról gondoskodjon.
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Ruzsom Lajos, képviselő
A pénzügyi  bizottság  hétfőn  úgy döntött,  javasolja  a  testületnek,  hogy az  a  dolgozó,  aki 
közalkalmazottként vagy köztisztviselőként már a tavalyi évben is itt dolgozott, részesüljön a 
bérmegtakarításból.  A  bizottság  azt  is  megtárgyalta  és  javasolja,  hogy  a  polgármester  is 
részesüljön a bérmaradványból.
/Felolvassa a határozati javaslatot./
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:

/Ambrus Zoltán képviselő az SZMSZ-re hivatkozva kérte, hogy az ellenszavazata név szerint 
kerüljön be a jegyzőkönyvbe /  

105/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  Juhászné  Barkóczy  Éva  polgármester  részére  a 
1994. évi LXIV tv. 4/A.§-a szerint a 2010. évi munkájának értékeléseként 
a Polgármesteri  Hivatalnál  lévő 2010. évi bérmaradvány terhére bruttó 
50.000,- forint jutalmat állapít meg.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Jegyzőt,  hogy  a  bérmegtakarítás 
átcsoportosításáról és utalásáról gondoskodjon.

Felelős. Jegyző
Határidő: 15 nap

III. NAPIREND

A Petőfibányán építendő római katolikus templom terveinek bemutatása a tervező által.

Varga Szabolcs, építész, tervező 
Bemutatkozik és bemutatja a Petőfibányán építendő templom tervét. Projektor segítségével 
mutatja  meg  a  fotorealisztikus  látványképeket  a  jelenlevőknek.  Kiemeli,  hogy  a  tervezés 
szempontjából  milyen  szerencsés  helyen  van  a  telek,  amin  a  templom  felépülhet,  ebből 
adódóan akár tájékozódási pont is lehet belőle (a „szükségház” melletti dombon épülhet fel). 
Elmondja,  hogy  a  minimalista  építészeti  stílus  jegyében  tervezte  meg  az  épületet.  Azért 
gondolt erre az erősen karakteres stílusra, mivel Petőfibánya egy újkori település. Bemutat 
néhány  hasonló  stílusban  épült  templomot.  Megmutatja  a  jelenlevőknek  az  alaprajzot, 
amelyből kiderül, hogy a modern elvárásoknak megfelelően vannak a helységek kialakítva, 
például  a  sekrestye  mellett  helyet  kap  egy  hittanterem  és  mosdóhelységek  is  a 
kiszolgálóblokkban. Ami még nagyon fontos, hogy az akadálymentes feljutás is biztosított a 
kálváriadombra  vezető  lépcső  mellett.  Az épület  különlegessége  az  oltárképet  helyettesítő 
pengefalon  elhelyezkedő  kereszt,  amelyet  egy  üvegfalon  keresztül  láthatunk.   A  másik 
különlegessége az épületnek a minimál stílusból adódik, az hogy a külső kőburkolat nem törik 
meg, hanem folytatódik a tetőn egységes képet alkotva ezzel. A kőburkolat struktúrája olyan, 
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hogy  távolról  egyre  közeledve  mindig  más  és  egyre  finomabb  részlet  jelenik  meg.  A 
harangláb terve a jegyző úr ötlete által született a bányászlámpa mintájára, természetesen ez is 
minimál stílusra konvertálva. A terveket már az egyház helyi képviselője látta és jóváhagyta, 
a következő lépés a püspökség felkeresése. A kivitelezés költsége kb. 70-90 mFt.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Megköszöni a bemutatót és elköszön Varga Szabolcs építész, tervezőtől.

Varga Szabolcs, építész, tervező
Elköszön és távozik a teremből.

IV. NAPIREND

Jelentés a belső ellenőrzés éves összefoglalójáról

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
 A következő napirendi pont a belső ellenőrzés éves összefoglalója a Vincent Auditor Kft.-től. 
A cég nem képviseli magát az ülésen. Az éves összefoglaló a kiküldött testületi anyag részét 
képezi, ezt mindenki megkapta.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
A  belső  ellenőrzés  megtörtént.   A  jelentésben  az  szerepel,  hogy  nem  találtak  hibát.  Az 
önkormányzat  a 2010. évben hiánytalanul  végrehajtotta a kötelezettségeit.  Más hozzáfűzni 
valóm nincs.

Vélemény, kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a belső ellenőrzés éves összefoglalóját elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

106/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Polgármester által az Ötv. 92. § (10) bek. alapján a 2010. évi 
zárszámadással  együtt  előterjesztett,  a  VINCENT  AUDITOR  Kft,  mint  belső 
ellenőrzéssel megbízott cég által az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzéséről 
és  a  megtett  intézkedésekről  készített,  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  „Belső 
ellenőri 2010. éves összefoglaló jelentés”-t elfogadja.

Felkéri  a Képviselő-testület  a jegyzőt,  hogy a határozatról  a VINCENT AUDITOR 
Kft-t értesítse.

Felelős: Jegyző
Határidő: 15 nap
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V. NAPIREND

Indítványok, bejelentések, egyebek

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Üdvözli az általános iskola 2. osztályának szülői közösségét, akik a 2011.04.18-án beadott 
kérelmük miatt  érkeztek.  Ezt  a kérelmet  18 szülő írta alá.  Mivel sokan eljöttek,  kezdjünk 
ezzel.
/Felolvassa az alábbi kérelmet./
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Papp Tamás, képviselő
Egy személy dönthet erről a dologról, vagy ezt törvény szabályozza?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Két kérdésem van. Miért nem tudta ezt a fenntartó és mi indukálta ezt a döntést?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Egy vezetőségi ülésen beszéltünk róla, ahol azt mondtam, hogy valószínűleg. A véleményem 
–  és  nem  csak  nekem,  hanem  a  környék  pedagógusainak  véleménye  –  napjaink  rohanó 
világában igenis szükség van arra, hogy a gyermek tapasztalja meg a változásokat, amelyek 
segítik  a  beilleszkedést  a  nagybetűs  életbe.  A kompetencia  alapú  oktatásra  minden  alsós 
tanítónak  meg  van  a  végzettsége.  Nováknénak  fel  lett  ajánlva,  hogy  a  matematikát 
továbbviheti az osztályban, így nem szakad el az osztálytól. Ha ezek a kisgyerekek négy évig 
egy tanító nénivel vannak, annak van nagyon sok jó, de nagyon sok rossz oldala is. Szeretném 
egy idős pedagógus véleményét felolvasni.
„A kisfelmenő tanítás előnyei sok éves tapasztalatból. Az iskolába kerülő gyermek nagyon 
ragaszkodik az óvónő után az első tanító  nénihez.  Az első évben hozzászokik,  a második 
évben már tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A gyermekek szempontjából 
miért előnyös a kisfelmenő rendszer? Ha első, második osztályban majd harmadik, negyedik 
osztályban  másik  tanító  néni  van  velük,  több  és  könnyebb  lesz  számára  a  probléma 
megoldása, az átmenet az ötödik osztályba, ahol már szaktanárok tartják az órákat. Könnyebb 
elválni  két  év  után  megszokott  pedagógustól,  mint  négy  év  után.  Könnyebb  a  gyerekek 
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átállása, alkalmazkodása az új helyzethez ötödik osztályban. A pedagógusoknak az osztályban 
tanuló minden egyes gyermekről bizonyos megítélésük van. Lehet, hogy az jó, de lehet, hogy 
téves.  Ha ez négy évig megmarad,  abból  a gyermekek számára konfliktusok adódnak. Ez 
megváltozhat,  ha  harmadik,  negyedik  osztályban  egy  másik  tanító  nénihez  kerülnek,  aki 
másképp látja ezt a gyereket, másik oldaláról tudja megcsillogtatni. Ez megváltoztathatja a 
gyermek további helyzetét, jó hatással van így a szülőre is, változhat a szülő megítélése az 
iskoláról.  Miért  jó  a  szülő  szempontjából?  Minden  tanító  igyekszik  a  jó  kapcsolat 
kialakítására  a szülőkkel,  már  az első naptól kezdve,  de nem mindig és nem mindenkivel 
sikerül. Ha ez így van négy éven át, akkor az nagyon kihat a gyermek fejlődésére. Ilyenkor 
előfordul,  hogy  más  iskolába  viszik  el  a  gyermeket.  Minden  pedagógusnak  egyéni  a 
módszere,  egyéni  az adottsága  a  gyermekhez  és  a  szülőkkel  való kapcsolatában.  A szülő 
kifoghat jó és még jobb tanító nénit, de mindenki a legjobbat szeretné a gyermekének nyilván. 
Lehet, hogy ha megismeri a harmadik, negyedik osztályos tanító nénit, ugyanúgy elfogadja 
majd, mint az elsős pedagógust és a jó kapcsolat tovább fog a gyermek érdekében működni. 
Miért  jó  a  pedagógus  szempontjából?  Egy  osztály  összetétele  változó,  ki  lehet  fogni  jó 
osztályt, de lehet problémást is, és ha ez így van, akkor ez négy éven keresztül nagyon nagy 
problémát teremt. Nem minden tanítónak van a munkájában sikerélménye, hiába fektet sok 
munkát  egy  adott  osztályba.  Az  eredményesség  és  a  sikerek  még  jobban  motiválják  a 
pedagógust, de a sikertelenség elkedvteleníti. Két év után egy újabb gyerekcsoport egy újabb 
kihívást jelent, nincs megszokás. Minden pedagógusnak legyen lehetősége az újra, a jóra.”
Kaptam más pedagógusoktól is véleményeket.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Szerintem többet már ne olvassunk fel. Említetted, hogy többek között idősebb pedagógusok 
véleményét kérted ki. Az lenne a kérdésem, hogy az érintett szülőkkel leültél-e ezt a dolgot 
megbeszélni?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Nem  volt  rá  lehetőségem.  Én  vártam,  hogy  meghívást  kapok  erre  a  rendkívüli  szülői 
értekezletre.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy mielőtt ezt eldöntötted, megkerested-e a szülőket vagy 
a szülői munkaközösséget?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Nem.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Miért nem?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Túl korán pattant ki ez az ügy.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Ha  a  környék  iskoláit,  illetve  a  nyugdíjas  pedagógusokat  meg  tudtátok  keresni  ezzel 
kapcsolatban,  akkor  a  szülői  munkaközösség  véleményét  miért  nem  kértétek?  Ha  ez 
megtörténik, nem kerültünk volna ilyen kellemetlen helyzetbe, hogy mint fenntartó, hogy a 
szülőktől kell ilyen formában megtudni ezeket a jelentős változásokat.
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Az a kérdésem, hogy a saját kollégákkal megbeszéltétek-e a dolgot?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Igen,  beszélgettünk  róla.  Valaki  ezt  személyes  sértésnek vette,  véleményem szerint  ebből 
pattant ki az ügy.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Hogy került ez ki a köztudatba?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Nem tudom, hogy került ki.

Ruzsom Lajos, képviselő
Ha ez a levél úgy ment ki az óvodába, hogy az igazgatónő nem tudott róla, az elég nagy baj. 
De még nem kaptunk arra a kérdésre választ, hogy egy személy döntötte el ezt a dolgot? A 
másik kérdés az, hogy 9 szülővel együtt fölmentünk az igazgatónőhöz és meg szerettük volna 
beszélni ezt a dolgot, de egyértelműen azt a választ kaptuk, hogy ez már eldöntött kérdés, és 
az igazgatónő felől tarthatunk rendkívüli szülői értekezletet, a döntése végleges. Amikor azt 
kérdeztük, hogy mikor akartad a szülőket erről tájékoztatni, azt a választ kaptuk, hogy nem 
vagy  köteles  tájékoztatni,  ráértünk  volna  augusztus  végén  megtudni.  Oktatási  jogok 
hivatalától a 46/2003 számú, a mai napig hatályos állásfoglalását szeretném felolvasni:
/Felolvassa  az  állásfoglalás  idevonatkozó  részét,  ami  a  közoktatási  törvény  51.  §  (1) 
bekezdésére alapul, miszerint: „Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a 
jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.”/

Ruzsom Lajos, képviselő
A levél alapján az iskola törvénysértést követett el. A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 
10. pontja kimondja, „felmenő rendszer: az iskolai nevelés és oktatás szervezési rendje, amely 
alapján tanulmányi  és vizsgakövetelményekben változást  az érintett  legalacsonyabb iskolai 
évfolyamon kezdve lehet bevezetni;” Tehát közérthetően fogalmazva ezt a változást nem lehet 
menet közben bevezetni.

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Erre csak annyit szeretnék válaszolni, hogy ez a pedagógiai programban nem szerepel. Nincs 
megfogalmazva a pedagógiai programban sem a kisfelmenő, sem a nagyfelmenő rendszer.

Ruzsom Lajos, képviselő
De minden újítást, ami az oktatásszervezéssel, illetve a neveléssel kapcsolatos - és ez változás 
-, csak felmenő rendszerben lehet bevezetni a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 10. 
pontja  szerint.  Annyit  szeretnék  még  hozzáfűzi,  hogy  …  de  engedd  meg,  hogy  a 
pályázatodból idézzek: „Minden segítséget meg kívánok adni a kompetencia alapú oktatás 
részvevőinek,  a kollégáknak és diákoknak egyaránt.” „Építeni szeretnék a Tantestület  által 
eddig létrehozott értékekre, eredményekre, hagyományokra. Minden eddigi pozitív folyamatot 
megerősíteni  és  továbbfejleszteni  óhajtok.”  „Jó dolognak tartom,  hogy az  alsó tagozatban 
tanító pedagógusok u.n. nagy felmenő rendszerben, négy évig tanítanak egy-egy osztályt, így 
az óvodából az iskolába való átmenet és a gyermek kötődése jobban biztosított.” Ezt te írtad! 
Nem  tudom,  kit  akartál  akkor  ezzel  becsapni,  minket  vagy  az  előző  testületet,  vagy  mi 
változott azóta, hogy ezt a hirtelen szakmai pálfordulást kiváltotta. Ezeken kívül még azt is 
leírtad a középtávon megoldandó feladatok közé: „A DÖK és SZMK intenzívebb bevonása az 
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iskola életébe, folyamatos ötletbörzék” Az SZMK az iskola életébe gyakorlatilag szeptember 
óta  nincs  bevonva.  „Célom,  a  teljes  demokrácia  biztosításával  –  az  igények 
figyelembevételével, az adott lehetőségeken belül, - a törvényszerű működés betartásával, egy 
jól működő kollektíva irányítása.” Itt nem látom a demokráciát! Azok a pedagógusok, akik 
ebben érintettek és szakmailag ezt meg tudják ítélni kikérted ugyan a véleményüket, de nem 
fogadtad  meg.  Az  utolsó  idézet:  „Jó  kapcsolat  kialakítására  törekszem  a  Szülői 
Munkaközösséggel,  maximálisan  bevonnám  őket  az  iskola  mindennapjaiba.  Továbbra  is 
számítok aktivitásukra minden iskolai rendezvényen, a hagyományok ápolásában. Az iskola 
és a szülői ház kapcsolatának a megbecsülésre és bizalomra kell épülnie.” Ezeket a szavakat 
mind  te  írtad.  Ezzel  szemben  most  egy  olyan  diktátumot  kaptak  ezek  a  szülők,  ami  a 
pályázatoddal  homlokegyenest  ellentétes.  Négy-öt  hónap alatt  mi  változott,  ami  alapján  a 
kisfelmenő rendszert tartod jobbnak?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Igen, változott a véleményem. Azért változott, mert jobban megismertem a szülőket. Igenis, 
hogy tartom a kapcsolatot a szülőkkel, mert mindennapos, hogy az a szülő, akinek problémái 
vannak, az megjelenik. Ez sem valós, hogy nem tartom az SZMK-val a kapcsolatot, jönnek, 
megbeszélünk mindent, ha probléma van. Ha rendezvény van, külön megköszönöm a szülők 
munkáját. A másik az, hogy most is részt vettem a beiratkozásnál több szülői beszélgetésben, 
ahol a szülők elmondták, hogy miért nem hozzák Petőfibányára a gyermekeket. Megdöbbenve 
hallottam,  hogy  a  szülők  elmondták,  nem  szeretnék,  ha  a  gyermekük  négy  évig 
„beskatulyázva” lenne. Én ezt a dolgot ezért szerettem volna meglépni! Senki ellen és senki 
mellett! Nem jogot sértve, hanem az iskola érdekében, a gyerekek érdekében! Azt hiszem, 
ezzel mindent megfogalmaztam! 

Papp Tamás, képviselő
Ha ez az iskola érdekében történik, kérdem én, mi lesz, ha a felháborodott szülők elviszik a 
gyerekeket  az  iskolából.  Összedőlhet  az  egész  rendszer.  Nem érné  meg  átgondolni  ezt  a 
témát? Jobb-e változtatni valamin, ami eddig működött? Én októbertől látom a dolgokat, a 
kinevezés  alkalmával  nem rendeződött  össze a  tanító-tanár  ellentét,  tudom,  hogy ezt  nem 
lehet tíz perc alatt megoldani. De arra kell gondolni, hogy nem a gyermek van a pedagógusért, 
hanem a pedagógus van a gyermekért!

Ruzsomné Németh Anna, szülő, az SZMK elnöke
Az SZMK és az iskola  kapcsolata  eddig olajozottan  működött.  A szülők feladataikat  már 
tudják. Van egy szülői koordinátorunk – jelen esetben Novákné évek óta -, vele folyamatosan 
tartom a kapcsolatot, azonban nagy hiányosságot vélek felfedezni. Az előző vezetés egy szép 
gesztussal volt az SZMK irányába, azokra a vezetőségi ülésekre, ahol a gyerekekről szó volt, 
mindig meghívást  kaptak az alsó és felső tagozatos  munkavezetők,  ez  szeptembertől  nem 
működik. Nem tudom, hogy vezetői ülés most van-e, vagy nincs, de én eddig még egyetlen 
egyre sem kaptam meghívást.  Megkerestek a jelenlegi első osztályos szülők és elmondták, 
hogy ha szükség van rá, akkor ők is csatlakoznak hozzánk, mert ragaszkodnak a nagyfelmenő 
rendszerhez.  Ezen kívül most nagycsoportos szülők is megkerestek, ugyanis nagyon nagy a 
csalódottságuk, mert nem azt a tanító nénit kapták, akit vártak. Ez nem a személy ellen szól. 
Tudjuk azt, hogy a beiratkozást megelőzi egy szülői értekezlet az óvodában, amin a leendő 
tanító néni is részt vesz, ezen a szülői értekezleten nem Novákné volt ott, mint leendő tanító 
néni,  az  óvódás  mesemondó  versenyen  sem  Novákné  volt  ott.  Nagyon  forr  a  hangulat, 
bizonytalan talajra léptünk mind mi,  a már iskolás gyermekek szülei,  mind a leendő elsős 
gyermekek szülei. 
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Mizser László, képviselő
Az igazgatónő védelmében szeretném azt mondani, hogy azok a szülők most nincsenek jelen, 
akik elvitték a gyereket - nem most hanem két-három éve –, hogy megkérdezzük tőlük, ők 
miért vitték el a gyerekeket.

Matula Gábor, szülő
1995-ben költöztünk ide, a feleségem első házasságából született 3 gyerekkel, Tamás az első 
hónap után sírva ment vissza Lőrincibe, azóta már nagyon jó eredménnyel  a Vak Bottyán 
Szakközépiskolát  is  elvégezte,  Balázs  a  7.  osztályig  bírta,  ezután  az  öccsével  együtt 
Zagyvaszántóra kerültek. Addig, amíg ebben az iskolában megkülönböztetések vannak, olyan 
alapon, hogy a gyerek szülője mit  csinál,  és a vállalkozó szülő beviszi  az akármit a tanár 
néninek – mert volt olyan, hogy az ingyen szolárium bérletet vitte a szülő –, és ezáltal vannak 
megkülönböztetve  a  gyerekek.  Az  én  Dávidomról  azt  mondták,  hogy  el  kell  vinni  a 
tanácsadóba,  mert  gondok  vannak  vele.  Hatvanban  azt  mondták,  nincsen  semmi  baj,  a 
tanárnak  úgy  kell  leadni  az  órát,  hogy  ő  is  megértse  és  lekösse  a  gyerek  figyelmét. 
Zagyvaszántón versenyekre ment, és míg itt 2-es 3-as tanuló, Zagyvaszántón 3-as 4-es tanuló 
volt. 

Juhászné Budai Noémi, szülő
Az  előttem  szóló  mondandójától  teljesen  megijedtem,  mert  mi  hála  istennek  nem 
tapasztaltunk,  nem  érezzük  a  kivételezést  ebben  az  osztályban  ezzel  a  tanító  nénivel.  A 
hallottak  után  pláne  szeretnénk,  hogy  negyedikig  ez  a  tanárnő  vigye  végig  az  osztályt. 
Gondoljunk  csak  a  „kisgimnáziumokra”  ahol  a  gyermekek  ötödik  osztálytól  érettségiig 
ugyanoda járnak, itt is az állandóságot próbálják megadni a diákoknak igen jó eredménnyel. 
Az igazgatónőt arra kérem, hogy ha nem gondolta meg magát,  akkor tegye a leendő első 
osztályosokkal  ezt  meg.  Mi,  amikor  beírattuk  a  gyermekünket  az  iskolába,  nagyfelmenő 
rendszer volt. 

Rónai Attila, szülő
Kisfelmenő – nagyfelmenő, hosszan el lehet róla filozofálgatni. A legtöbb pedagógiai irányzat 
szerint az állandóság és stabilitás kell a gyereknek. A kisfelmenőben is az van, hogy legalább 
két évig legyen ugyanaz a tanára. Szeptemberben a második osztály kezdésénél az elsős tanító 
néni  nem  volt  ott.  Folyosói  pletykákból  tudtam  meg,  hogy  megint  nem  ugyanaz  lesz  a 
kisgyermekem  osztályfőnöke,  mint  aki  tavaly  volt.  Megoldható  lenne,  hogy  egy  kicsit 
hosszabb  ideig  legyen  egy  tanítója  a  gyermeknek?  Én,  mint  szülő  kérhetem,  hogy  ne 
szeptember  1-jén találják ki,  hogy mi lesz a gyerekkel?  Nem biztos,  hogy a kétévenkénti 
osztályfőnökváltás nyújt a problémákra megoldást. Ha kérdezek valamit a tanártól, nem tudja 
megmondani, hogy mi lesz a jövő. Szerintem az oktatás is jobban menne a tanárnak, ha nem 
azon kellene gondolkoznia, hogy mit csinál szeptembertől.

Mizser László, képviselő
Három egyszerű dolgot szeretnék mondani. mivel én is oktató vagyok. Nálunk az igazgató azt 
mondta,  hogy  a  legfontosabb  a  gyerek,  utána  az  iskola  és  a  végén  a  tanár.  Ezt  kellene 
mindenkinek betartani. 

Ruzsomné Németh Anna, szülő
Minden  településen  meg  van  ez  a  mozgás.  ugyanúgy  Zagyvaszántón  vagy 
Rózsaszentmártonban is. Nem lehet azt mondani, hogy csak Petőfibányán nem jó az iskola. 
Ezt  nemcsak  az  én  idejáró  gyermekem bizonyította,  hanem többen  is.  Például  Hartyányi 
Arnold,  aki  a  Bajza  Gimnáziumban  az  évfolyamának  első  tanulója,  vagy  Varga  Lilla  és 
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Moldován Krisztián, akik ugyanúgy ott vannak az élvonalban. Ők bizonyítják, hogy nem a 
pedagógusokkal  van  a  gond.  Itt  valószínű  vagy  a  gyerek,  vagy  a  szülő  nem  tudott 
együttműködni az iskolával.

Matula Gábor, szülő
Az a  gond,  hogy nincsenek  itt  azok  a  szülők,  akik  elvitték  a  gyerekeket,  és  nem tudják 
elmondani a véleményüket. Olyan is történt, hogy egy dolgozat a gyereknek nem jól sikerült, 
erre az anyuka bemegy, és a dolgozatot megismételték.

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Én ott voltam a beiratkozásnál és megkérdeztem a szülőket, hogy miért nem ide íratják be a 
gyermeküket első osztályba? Az esetek 90% -ban az indok az alsó tagozatban lévő kivételezés 
volt.

/A jelenlévő  szülők ezt  nem fogadják el,  ennek hangot  is  adnak mindannyian,  egyszerre. 
Matula Gábor elhagyta a termet./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Megkéri a jelenlevőket, hogy egyszerre ne beszéljenek.

Ambrus Zoltán, képviselő
Az előzőekben elhangzott, hogy „nem ilyen iskolában írattam be a gyermeket”. El szeretném 
mondani, hogy én is a Vak Bottyán János Szakközépiskolába írattam be a gyermekemet, ahol 
közölték  velünk,  hogy  szeptembertől  egyházi  iskola  lesz  belőle.  Ezt  tényként  közölték, 
egyházi iskola lesz és kész! Nem akarok senkit bántani, de ez nekem nagyon úgy jött le, hogy 
idejött egy szülői közösség és letettek egy diktátumot: ha nem az lesz, amit akarunk, akkor 
elvisszük a gyereket az iskolából. A következő héten jön a hetedik osztály: ha nem az lesz a 
tanár nénink, akit akarunk, akkor mi is elvisszük és így tovább. Szerintem ez egy szakmai 
kérdés, ebbe sem az önkormányzat,  sem a szülők nem avatkozhatnak bele. Hiba volt nem 
megkérni  a  véleményeket,  ha  a  törvény  engedi,  akkor  törvényes  kereteken  belül  lehet 
beleszólás.

Ruzsom Lajos, képviselő
Erre  reagálva,  az  hogy  most  idejött  egy  szülői  közösség  és  diktátumot  rak  le.  Mi  nem 
diktátumot akartunk letenni, mi felmentünk az igazgatónőhöz beszélni, és diktátumot kaptunk. 
A  szakmai  munkába  természetesen  nem  akarunk  beleszólni,  de  mint  képviselőnek 
kötelességem  felhívni  a  figyelmet,  hogy  törvénysértés  történhet.  Olyan  következményei 
lehetnek, amely az önkormányzatnak súlyos milliókba kerülhet a kompetencia alapú oktatás 
miatt.  Abban az esetben,  ha egy egész osztályt  elvisznek az iskolából,  amely osztályra  az 
iskola vállalta a kompetencia alapú oktatást, szintén vissza kell fizetni a kapott támogatást.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Gondoljuk  végig  józan  paraszti  ésszel!  A  törvényeket  is  úgy  hozzák,  hogy  a  törvény 
visszamenőleg nem érvényesíthető. Az attól fogva él, ahogy azt elfogadták. Nem tudom, hogy 
mi a jobb, a kisfelmenő vagy a nagyfelmenő, de úgy gondolom, hogy a mostani osztályok 
fussanak  ki  úgy,  ahogyan  elkezdték,  és  a  mostani  első  osztályosoktól  kellene  kezdeni  a 
kisfelmenő rendszert. Így a leendő elsős szülők már hozzászokhatnak az új rendszerhez. Ha 
így csináltátok volna, akkor nem lett volna semmi gond. Én, mint fenntartó, nem szeretném, 
ha egy gyerek is elmenne ez miatt az iskolából.
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Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Azt kellene a szülőknek megérteni, hogy ez csak pozitívan hat a gyermekekre.

Ruzsom Lajos, képviselő
Ki  küldte  ki  az  óvodásoknak  a  meghívót  a  nyíltnapra?  Amikor  hétfőn  a  kilenc  szülővel 
felmentünk, azt mondtad, - szó szerint idézem, kilenc szülő a tanúm rá – „nem kötelességed 
az óvodás szülőket értesíteni, titeket sem vagyok köteles értesíteni.” 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Novákné küldte ki a levelet. A mesemondó versenyre pedig én voltam meghívva, de mivel 
nem értem rá, ezért ment Fáczánné Julika helyettem. Ez is egy véletlen egybeesés.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Úgy gondolom, hogy itt kompromisszumra kellene törekedni.

Bicskei Anita, szülő
Úgy érzem, hogy itt már Novákné Katika személye ellen szól a történet. Nem szeretnénk, ha 
azt gondolnák, hogy Novákné buzdította volna a szülőket bármire. 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Az iskolában a személyes ellentétek nagyon kiéleződtek, itt is ez látszik. Fog ez még más 
formát  is  ölteni  valószínűleg.  Itt  ki  kell  mondani,  hogy  ezért  egy  személyben  az  iskola 
vezetője a felelős. Az ő feladata az iskolában rendet tartani! Azt hogy ezt milyen módon teszi, 
az megint az ő dolga.

Ambrus Zoltán, képviselő
Ha hagyják! Sorozatos félreértések vannak a történetben, az a szülő, aki elvitte a gyermekeit 
és felszólalt,  nem a mostani  helyzet  miatt  vitte  el.  A másik,  hogy veszi a bátorságot egy 
képviselő, hogy azt mondja az igazgatónőnek, hogy nem jól dolgozik, meg törvényt sért? Ilyet 
nem mondunk!

Ruzsom Lajos, képviselő
Dehogynem mondunk!  Amikor  azt  mondja  nekem,  hogy ezt  ő eldöntötte  és kész! Kilenc 
ember a tanú rá.

Rónai Attila, szülő
Lesz változás szeptembertől vagy nem?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Arra kérek mindenkit, hogy gondolja át ezt még egyszer. Ez a változás még nem hivatalos, 
nyilván senki nem szeretne konfliktust és tömeges vándorlást. Minden iskolában előfordul, 
hogy  egy-egy  gyerek  elmegy,  de  jön  is  helyette.  Az  alpolgármester  asszony  felhívta  a 
rózsaszentmártoni iskolaigazgatót, akitől megkérdezte az átvitelek okát.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Az igazgató azt mondta, hogy különösebb oka nincs az átvitelnek. Volt olyan is,  akit vissza is 
küldtek, mert nem bírtak vele. Minden átvitelnél más-más ok van, itt nem lehet általánosítani. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Úgy gondolom, hogy itt még semmi nincs eldöntve, újra kell gondolni mindent. 
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Ambrus Zoltán, képviselő
Akkor jól értem, hogy nincs eldöntve?

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
100%-ig nincs.

Ambrus Zoltán, képviselő
Akkor megkérem Ruzsom Lajos képviselőt, vonja vissza a rágalmazást és kérjen bocsánatot, 
azért mert azt mondta, hogy törvénysértést követett el az igazgatónő! Ugyanis ez még nincs 
eldöntve.

Ruzsom Lajos, képviselő
Kilenc szülő előtt azt mondta, hogy „végleges a döntése”. Nem fogok bocsánatot kérni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Ne utasítgassuk egymást semmire! Köszönöm a megjelent szülőknek a részvételt!

/A szülők elköszönnek és elhagyják a termet./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő napirendi  téma a közbeszerzési  terv elfogadása,  ez  a  26.  oldalon található a 
kiküldött testületi anyagban. Ezt fel kell rakni a honlapra. 

Van-e ezzel kapcsolatban vélemény, kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a közbeszerzési tervet elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

107/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya Község Önkormányzata  Képviselő–testülete  a 2003. évi CXXIX. 
törvény 5. §-a szerinti 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal  (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Petőfibánya Község Polgármestere a Jegyző útján

                  
Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal
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                                     Melléklet

Petőfibánya Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve

Ssz
.

     

            Eljárás tárgya
Kbt. 40.§ (2)
bekezdésének
alkalmazása

Eljárás 
rend

A 
beszerzés
Becsült
értéke
(Ft)

Eljárás 
tervezett
indítása

 1. Mini  Manó óvoda bővítése  és 
felújítása  az  Új  Magyarország 
Fejlesztési  Terv  Észak-
Magyarországi  Operatív 
Program  támogatási 
rendszeréhez  benyújtott 
ÉMOP-4.3.1-/A-09-2010-0012 
azonosító  számú  pályázat 
keretében 

  

 Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

97.808.488
2011. 
május
 31-ig

 2. Petőfibányai  Általános  Iskola 
Épületenergetikai fejlesztése az 
Új  Magyarország  Fejlesztési 
Terv  Környezet  és  Energia 
Operatív  Program  támogatási 
rendszeréhez benyújtott KEOP-
5.3.0/A/09-2010-0126 
azonosító  számú  pályázat 
keretében

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend 76.413.732

2011. 
június
 30-ig

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A  következő  a  29.  oldalon  található,  az  általános  iskola  energetikai  pályázatának 
közbeszerzéséhez egy ad-hoc bizottságot kell létrehozni. Az egri projektmenedzser javaslata 
az volt, hogy olyan jellegű szakemberek kellenek, akik végigviszik a projektet, ez az eljárás. 
Javaslom  Ruzsom  Lajost,  mint  pénzügyi  szakembert  elnöknek,  Takács  Péter  műszaki 
tanácsadónak, és mint jogászt, Dr. Gyirán Viktor jegyzőt. 

Kérdés javaslat?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja a közbeszerzési bizottságról szóló határozati tervet elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta:
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108/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a 
Petőfibányai Általános Iskola Épületenergetikai fejlesztése az Új Magyarország 
Fejlesztési  terv  Környezet  és  Energia  Operatív  program  támogatási 
rendszeréhez  benyújtott  KEOP-5.3.0/A-09-2010-0126  azonosító  számon 
nyilvántartott projekt kapcsán – mely beruházás becsült értéke: 76.413.732 Ft,- 
-egyszerű  eljárásrendben  közbeszerzési  eljárás  induljon.  Az  eljárás 
megindulását  megelőzően  bíráló  bizottság  alakuljon,  amely  a  közbeszerzési 
szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

A bíráló bizottság a következő személyekből álljon:

1./ Ruzsom Lajos, önkormányzati képviselő – elnök,
2./ Takács Péter, műszaki tanácsadó,
3./ Dr. Gyirán Viktor, önkormányzat jegyzője.

A közbeszerzési eljárás pénzügyi forrása az elnyert projektben biztosított.

Határidő: 2011. május. 30. (közbeszerzési eljárás indítására)
Felelős: bíráló bizottság elnöke a Jegyző útján

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A  következő  napirendi  anyag  a  Szociális  Ellátó-  és  Gyermekjóléti  Intézményt  Fenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadása.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
A Szociális törvény változása miatt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjait kell 
módosítani a megállapodásban.
 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben  nincs  kérdés,  javaslom  a  Szociális  Ellátó-  és  Gyermekjóléti  Intézményt 
Fenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosításáról  szóló  határozati  javaslatot 
elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

109/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában Petőfibánya község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 

1.) az Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó települések 
önkormányzataival megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
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Fenntartó Társulást létrehozó Társulási Megállapodást a társult önkormányzatokkal 
közös megegyezéssel a következő alponttal egészíti ki: 
12.1.4. A gesztor önkormányzat a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 
által nyújtott ellátásokat, azok igénybe vételét, valamint a fizetendő térítési 
díjakat a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló – 
mindenkor hatályos - helyi rendeletében állapítja meg, melyet évente felülvizsgál. 
A módosítások hatályba lépésének időpontja 2011. április 1.
2.) Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya község 
polgármesterét a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Polgármester 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A  következő  téma  a  közmeghallgatás  időpontjának  kitűzése,  amit  célszerű  a  2012.  évi 
koncepció elfogadása utánra tenni.

/A  testület  megvitatja,  hogy mely  időpont  a  legalkalmasabb  a  közmeghallgatásra.  Abban 
egyeztek meg, hogy 2011. november 24-i napra tűzik ki a közmeghallgatás időpontját. /

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Akkor az előbbiekben megbeszéltek szerint javaslom 2011. november 24-i időpontot.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

110/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  polgármester  javaslatát  a  közmeghallgatás 
időpontjára vonatkozóan és a következő döntést hozta:

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
évben a közmeghallgatást 2011. november 24-én 17.00 órakor tartja 
a Művelődési Ház dísztermében.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás 
időpontjáról tájékoztassa a lakosságot.

Határidő: 2011. 11. 24.
Felelős: Polgármester 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő téma a Heves megyéért díjra való javaslattétel.  Nekem lenne egy javaslatom, 
Kotróczné  Katika,  aki  a  helyi  Vöröskereszt  titkára.  Aki  a  lelkes  munkájával  nemcsak 
Petőfibányáért tesz sok mindent, hanem az egész megyéért. 

Mizser László, képviselő
Támogatom a javaslatot, valóban sokat tesz a közösségért. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Vélemény, kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

111/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Polgármester  előterjesztésében  a  Heves 
Megyei  Közgyűlés  Elnökének  tájékoztató  levelét,  melyben  kéri  a  Képviselő-
testületet,  hogy  tegyen  javaslatot  a  Heves  Megyéért  kitüntető  díjazottjainak 
személyére.

A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  2011.  évben  a  Heves  Megyéért 
kitüntető  díjra  Kotrócz  Józsefnét,  a  Petőfibányai  Vöröskereszt  titkárát 
javasolja.

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

Felelős: Polgármester, felterjesztésre
Jegyző, értesítésre

Határidő: értelem szerint
Értesítésre: április 30-ig.

Ambrus Zoltán, képviselő
Felhívja a testület figyelmét, hogy nemcsak személyre, hanem szervezetre is lehet szavazni. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Van jelölt?

/A testület megtárgyalja, és nem javasolnak jelöltet./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A  következő  téma  az  Év  pedagógusa  díjra  való  javaslattétel,  megkértük  a  két 
intézményvezetőt, hogy gondolkodjanak el rajta. 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Két javaslatom is van, Zsíros Mária és Pappné Lipták Edit.

Martinkovics Sándorné, óvodavezető
Ma reggel tudtam a kollegáknak elmondani,  elég sűrű napunk volt,  ezért  még nem tudok 
senkit mondani, még gondolkozunk rajta. 
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Mizser László, képviselő
Javaslom Oli óvó nénit, azaz Ludvigné Dévai Ilonát.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Mindkét intézményből egy-egy jelöltet kérnénk.

Ambrus Zoltán, képviselő
Szerintem azt a testület döntse el, hogy melyik - az igazgatónő által javasolt - pedagógust 
terjesszük fel a díjra.

/A testület  megvitatja  a kérdést,  és  úgy döntenek,  hogy Zsíros Máriát  és Ludvigné Dévai 
Ilonát jelölik az „Év Pedagógusa” díjra./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javaslom az  előbbi  megbeszélés  alapján  Zsíros  Máriát  és  Ludvigné  Dévai  Ilonát  az  „Év 
Pedagógusa” díjra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

112/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Polgármester  előterjesztésében  az  „Év 
Pedagógusa” díjjal kapcsolatos tájékoztatót.

A Képviselő-testület  úgy döntött,  hogy a  2011.  évben az „Év Pedagógusa” díj 
elnyerésére Zsíros Mária tanárnőt és Ludvigné Dévai Ilona óvónőt javasolja.

A Képviselő–testület a pályázati összeget a lekötött betét terhére biztosítja.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert,  hogy  a  pályázatot  terjessze  fel  a 
Heves Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.

Felelős: Polgármester
Határidő: április 30-ig.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő  a  62.  oldalon  található  rendelet-tervezet,  amely  Petőfibánya  díszpolgára  díj 
alapításáról  szól.  Mivel immáron 20 éve önálló település Petőfibánya,  úgy gondoltuk,  illő 
lenne egy ilyen díjat alapítani.

Ruzsom Lajos, képviselő
Bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy annyiban módosítsuk a rendelet-tervezetet, hogy ne 
egy, hanem maximum két személynek lehessen odaítélni a díjat.

Ambrus Zoltán, képviselő
Minden évben kiosztásra kerül a díj? 
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Ruzsom Lajos, képviselő
Igen, ez a törekvés. De nem kötelező minden évben.

Ambrus Zoltán, képviselő
Lehetne két-háromévente is osztani ezt a díjat.

/A Képviselő-testület megbeszéli a rendelet-tervezetet, illetve a Pénzügyi bizottság módosító 
javaslatát, és úgy dönt, hogy a módosító javaslattal együtt elfogadja a rendelet-tervezetet./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja  a  rendelet-tervezetet  elfogadásra  azzal  a  módosítással  együtt,  hogy „évente  egy 
alkalommal legfeljebb két személy részére”.

Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozta:

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete

„Petőfibánya Község Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről

1. §

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló,  többször  módosított  1949.  évi  XX.  tv.  44/A.  §  (1)  bekezdése  f) 
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a  petőfibányai  közösség 
szolgálatában kiemelkedő  érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, 
valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a 
jelen  és  az  utókor  elé,  „Petőfibánya  Község  Díszpolgára”  címet  alapít,  amely 
adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következők szerint szabályozza:

2. §

(1) „Petőfibánya  Község  Díszpolgára”  cím  annak  a  magyar  állampolgárnak 
adományozható, aki Petőfibánya Község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű 
tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely 
egyértelműen  hozzájárult  Petőfibánya fejlődéséhez,  értékei  megóvásához,  lakosai 
életkörülményeinek  javulásához,  a  község  jó  hírnevének  öregbítéséhez,  továbbá 
példamutató  emberi  magatartása  miatt  egyébként  személye,  vagy  annak  emléke 
köztiszteletben áll.

(2)  „Petőfibánya Község Díszpolgára” címet „Petőfibánya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  adományozza  évente  egy  alkalommal  legfeljebb  két  személy 
részére.
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(3) A  díszpolgári  címet  Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
alkalmanként, nem időponthoz kötötten adományozza.

(4) A  díszpolgári  cím  adományozásáról  a  Képviselő-testület  minden  évben  a 
kezdeményezés  benyújtását  követő  augusztus  20-át  legalább  30 nappal  megelőző 
rendes ülésén dönt és a javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálja 
a  tevékenység  kiemelkedő  mértékét,  és  azt,  hogy  az  mennyiben  szolgálja  vagy 
szolgálta Petőfibánya Község lakosságának közérdekét.

(5) A  díszpolgári  cím  átadására  –  amennyiben  más  időpont  nem  alkalmasabb  –  a 
polgármester által, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.

(6) A  díszpolgári  oklevél  művészi  kivitelezéséről  a  Képviselő-testület  külön 
rendelkezik.

3. §

A díszpolgári cím adományozásának rendje

(1) A díszpolgári cím adományozására ajánlásokat tehetnek:

a) az Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsága, a Képviselő-testület tagja,
b) az önkormányzat köztisztviselői,
c) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek, pártok.

(2) Az ajánlásokat Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére, 
a polgármesterhez kell eljuttatni.

(3) Az ajánlásnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak községi jelentőségének méltatását.

(4) A  képviselő-testület  a  díszpolgári  cím  odaítéléséről  minősített  többséggel 
határozatban dönt.

(5) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére 
a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

4. §

(1) A díszpolgári  címben részesítettnek az adományozáskor  a polgármester  ünnepélyes 
keretek között

- „Petőfibánya Község Díszpolgára” oklevelet és
- nettó 100.000 forintot ad át.
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(2) Posztumusz díj adományozása esetén a polgármester 

- „Petőfibánya  Község  Díszpolgára”  oklevelet  ad  át  a  díjban  részesített 
legközelebbi hozzátartozójának.

(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

- az adományozó megjelölését, címerét
- a határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását,
- az adományozás indokait.

(4) A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.

(5) A díszpolgár nevét és a 4. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat „Petőfibánya Község 
Díszpolgárainak Névkönyve” tartalmazza. A bejegyzést a jegyző írja alá.

5. §

(1) Amennyiben  a  díszpolgárt  jogerősen  bűncselekmény  vádjával  elítélik,  úgy  a 
díszpolgári cím viselésére érdemtelenné válik.

(2) Az  (1)  bekezdésben  említett  okot  a  díszpolgár  köteles  a  Képviselő-testületnek 
bejelenteni, illetve azt bárki bejelentheti.

(3) A (2) bekezdésben említett bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésen a 
Képviselő-testület határozattal köteles visszavenni a díszpolgári címet.

(4) A  (3)  bekezdésben  említett  határozat  meghozatalát  követő  8  napon  belül  az 
érdemtelenné vált díszpolgár nevét „Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve” 
bejegyzéseiből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá.

6. §

Vegyes és záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2011. május 01-jén lép hatályba.

(2) A díszpolgári címmel járó juttatás költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves 
költségvetésében kell tervezni és biztosítani.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva Dr. Gyirán Viktor 
            polgármester jegyző
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő téma a „Kihívás napja” megrendezése? 

Kérdés, javaslat?

Ambrus Zoltán, képviselő
Ez egy szerdai napon van mindig, ugye általában – aki még teheti-, az szerdán dolgozik. Úgy 
gondolom, ezért felesleges megrendezni.

/A  testület  egyetért  azzal,  hogy  ne  jelentkezzenek  a  „Kihívás  napja”  rendezvény 
megszervezésére./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő napirendi anyag a tájékoztató jogszabályváltozásokról. Ez is a kiküldött testületi 
anyag részét képezi.

Kérdés, javaslat?

Amennyiben nincs, javaslom a tájékoztatót számozás nélküli határozatban elfogadásra.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt  követően a Képviselő-testület  7 igen szavazattal  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  a 
legfontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
A következő napirendi anyag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató. 
Ez is a kiküldött testületi anyag részét képezi.

Kérdés, javaslat?

Amennyiben nincs, javaslom a tájékoztatót számozás nélküli határozatban elfogadásra.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt  követően a Képviselő-testület  7 igen szavazattal  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Az  előző  testületi  üléseken  már  volt  szó  a  következő  témáról.  Kamatmentes  kölcsön 
biztosítása a Fenyőfa úti állandó lakosoknak a telek földdel való feltöltéséhez. A lakásalapban 
van rá fedezet.
Vélemény?

Ambrus Zoltán, képviselő
Kéri, hogy pontosítsunk a javaslaton, mivel nem érinti a probléma a Fenyőfa úton élő összes 
lakost, csak a páros oldalt. Szerintem a páros oldalra korlátozzuk le!
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Mizser László, képviselő
Legyen  úgy  megfogalmazva,  hogy  „Fenyőfa  utca  belvízzel  elöntött  ingatlantulajdonosai 
részére”

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Javaslom  a  határozatot  elfogadásra  azzal  a  módosítással,  hogy  „Fenyőfa  utca  belvízzel 
elöntött ingatlantulajdonosai részére”.

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

113/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Polgármester javaslatát kamatmentes kölcsön nyújtásáról.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Petőfibánya Község Önkormányzata a 
Fenyőfa  utca  belvízzel  elöntött  ingatlantulajdonosai  részére,  azok  kérelmére 
200.000.-Ft, azaz kettőszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosít az ingatlan 
földdel való feltöltéséhez.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert,  hogy  a  kérelmek  beérkezését 
követően a megállapodás megkötéséről és a támogatás összegének átutalásáról 
gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A következő téma a 74. oldalon található, a száraz fák kivágása. A következő testületi anyag 
Ambrus Zoltán képviselő előterjesztése a település közterületén lévő fákkal kapcsolatban. Az 
érintett fákról jegyző úr és a műszakis kolléga fotókat készített, amelyen valóban látszik, hogy 
a fák balesetveszélyesek. Ezeket vagy ki kell vágni, vagy le kell gallyazni, ezt viszont csak 
engedéllyel rendelkező fakitermelő teheti meg.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Átküldtem a képeket a testületi anyagban.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Miért nem jön be a vállalkozó? Nem kellene ezt testületi ülésen tárgyalni. Ez miért nem a 
szokásos módon történik? Gyakorlatilag ez jegyzői hatáskör.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Szerintem ezen a gyakorlaton változtassunk, ne az kapjon engedélyt a fakivágásra, aki kéri, 
mert  emiatt  sok a  visszaélés.  A mostani  fakivágási  rendszer  nem tetszik  a  lakosoknak és 
személy szerint nekem sem. 
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Dr. Gyirán Viktor
Ha veszélyes a fa, akkor azt haladéktalanul ki kell vágni.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Kössünk szerződést egy vállalkozóval, aki ezt a feladatot folyamatosan ellátja. Az illegális 
favágókat pedig büntessük meg.

Papp Tamás, képviselő
Az életveszélyeseket vágjuk ki, de ültessünk helyette másikat!

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Hívjuk be a vállalkozót és beszéljük meg vele. 

Ambrus Zoltán, képviselő
Mielőtt  bárki  azt  gondolná,  hogy saját  részre  kell  a  fa,  ezzel  az  igénnyel  keresett  meg  a 
lakosság.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Az  a  javaslatom,  hogy  mivel  minden  képviselőnek  van  területe,  mindenki  nézze  meg  a 
területén  lévő fákat  és  jelezze,  ha van veszélyes  fa.  A másik  javaslatom,  Ambrus  Zoltán 
képviselő fákkal kapcsolatos javaslatát fogadjuk el.

Vélemény, kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben nincs kérdés, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

114/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület  megtárgyalta  Ambrus  Zoltán önkormányzati  képviselőnek a település 
közterületen lévő fákkal kapcsolatos előterjesztését, illetve javaslatát.
A megtartott helyszíni szemle alapján megállapítást nyert, hogy az előterjesztésben foglaltak 
megalapozottak,  és  a  helyszíni  szemle  tapasztalata  alapján  a  fák  kivághatók,  illetve 
gallyazásuk szükséges.
A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  engedélyezi  az  Ambrus  Zoltán,  önkormányzati 
képviselő által javasolt közterületen álló alábbiakban felsorolt kiszáradt vagy balesetveszélyes 
fák kivágását, illetve gallyazását a felsorolt feltételek betartása mellett:

- Deák Ferenc út 4. szám előtt, a kuka melletti 1 db fa kivágása
- Petőfi tér 3. szám előtt lévő 1 db fa kivágása
- Hatvani út villanyoszlopára tekeredő fa kivágása
- Hatvani úton lévő fák útra hajló ágainak gallyazása
- Mária út és a Lehel út közötti fa útra hajló ágainak gallyazása
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1.)  A  felsorolt  fák  kivágását,  illetve  gallyazását  csak  hivatalos,  engedéllyel  rendelkező 
fakitermelő személy vághatja ki, a balesetvédelmi és biztonsági előírások betartásával.

2.) A fák kivágásáért  a fa kivágását végző személy az élet,  a baleset,  és vagyonbiztonság 
betartásáért teljes felelősséggel tartozik.

3.)  A fák  kivágásáért  a  fa  kivágását  végző személy  ellenszolgáltatást  nem kér,  viszont  a 
kivágott fát szabadon felhasználhatja saját céljaira.

4.) A fák kivágását végző személy köteles a 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet  - a fás 
szárú növények védelméről –  szabályainak betartására.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A  határozat  felülvizsgálatát  –  a  határozat  kézhezvételét  követő  30  napon  belül  – 
jogszabálysértésre hivatkozással – az Egri Városi Bíróságtól lehet kérni.
           

Felelős: Jegyző
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Most következik a templom tervének határozati-javaslata.

Vélemény?

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Nekem nagyon tetszett! Menjünk vele tovább.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben nincs több vélemény, kérdés, javaslom a tervezőmérnök által készített terveket 
elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta:

115/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Polgármester javaslatát  a Petőfibánya  Községben építendő katolikus templom 
terveiről.

A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  támogatja  a  kezdeményezést  és 
elfogadja a tervezőmérnök által javasolt terveket.

Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert,  hogy  a  templom  építéséhez 
szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve intézkedéseket tegye meg, pályázati 
úton szerezzen pénzügyi támogatást a megvalósításhoz.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Következő téma a két ülés közötti polgármesteri tájékoztató, amit külön küldött a jegyző úr.

Van-e a tájékoztatóval kapcsolatos kérdés?

Ambrus Zoltán, képviselő
A tegnapi közútkezelővel való találkozóval kapcsolatban van kérdés.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Írtunk a közútkezelőnek egy levelet,  amelyben kértük, hogy jöjjenek ki. Tegnap itt voltak, 
felvettünk  egy  jegyzőkönyvet,  amelyben  azt  írták  le,  hogy nem kötelességük  a  híd  alatti 
területet takarítani.  A mi saját költségünkre lesz az árok kitakarítva, ami közel 500 eFt-ba 
kerül,  ez  rossz  hír.  Volt  egy  jó  hírük  is,  jövőre  a  21-es  főút  és  Gyöngyöspata  közötti 
útszakaszt elkezdik teljesen felújítani, és ebben a tervben a híd felújítása is benne van. Ami 
azt jelenti, hogy az út mindkét oldalától 5m-re teljes szilárd medret fognak kialakítani. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Következő napirendi anyag a CIT-CAR Tánccsoport Egyesület kérelme.

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Annak,  aki  nem ismeri  őket,  elmondom,  hogy kik  ők.  Ez  a  tánccsoport  az,  akik  minden 
petőfibányai rendezvényen ingyen adnak táncos műsort. Eddig itt tartották a záróvizsgájukat, 
azért adták ingyen a műsorokat, most hogy már nem itt tartják, így is ingyen kapjuk tőlük a 
színvonalas műsorukat. Sok petőfibányai tagja van az egyesületnek.

Ruzsom Lajos, képviselő
Kevés  olyan  rendezvény  van  a  környékünkön,  ami  országos  hírű,  az  övék  az.   Ők  már 
öregbítették Petőfibánya nevét egy jó párszor. Bárhol az országban fellépnek, Petőfibányát 
megemlítik. 

/A  testület  megvitatja  a  támogatás  mértékét,  és  arról  döntenek,  hogy a  nem várt  bevétel 
terhére 25.000 Ft-tal támogatják az egyesületet./

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Javasolja, a megbeszélt 25.000 Ft-os támogatást elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta:

116/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  CIT-CAR  Tánccsoport  Egyesület  (1154 
Budapest, Dessewffy A. u. 18.) kérelmét.
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Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kérelemben 
foglaltakat mérlegelve úgy döntött, hogy 25.000,- Ft összeggel támogatja a CIT-
CAR Tánccsoport Egyesületet.

A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2011. évben a nem betervezett bevétel 
terhére biztosítja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: Jegyző
Határidő: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Következő az Általános Iskola Kollektív Szerződésének módosítása.  Az a kérdésem, hogy 
minek kell kollektív szerződésbe foglalni ezeket, ha a törvény erejénél fogva járnak ezek a 
juttatások. Szerintem inkább ki kellene venni azokat is belőle, amit a törvény úgy is előír.

Szőllőskey Szilvia, pedagógus
A változásokat a jogszabályváltozások értelmében tettük. Ettől nem lesz változás, mert eddig 
is így volt a gyakorlat. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Véleményem szerint most csak az iskolatitkár munkaideje legyen módosítva. 

Vélemény, kérdés?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Amennyiben nincs kérdés, javaslom az iskolatitkár munkaidejének módosítására tett kérelmet 
elfogadásra.
Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

117/2011.(IV.20.) Képviselő-testületi határozat

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  az  Általános  Iskola  Kollektív 
Szerződése módosítására vonatkozó kérelmet.

Az intézmény költségvetését érintő kérdésekben fenntartói hozzájárulását 
az alábbiak szerint adja meg:

1. A  módosított  egységes  szerkezetű  KSZ  II.  sz.  melléklet  „Nem 
pedagógus  dolgozók  munkaideje  résznél  az  Iskolatitkár  munkaideje  a  következőre 
módosul 2011.05.01-jei hatállyal.:

„7,00-15,00 óráig”

Felkéri a Képviselő-testület az Általános Iskola Igazgatóját, hogy a fentiek 
szerint  módosított  Kollektív  Szerződés  hatályos,  aláírt,  egységes 
szerkezetű példányát a Jegyző részére juttassa el.
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Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse.

Felelős: KSZ megküldésére: Általános Iskola Igazgatója
értesítésre: Jegyző

Határidő: KSZ megküldésére: értelem szerint
értesítésre: 15 nap

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Az  utolsó  napirendi  anyag  következik,  egy  tájékoztató.  Van  12  vállalkozó,  19  helyrajzi 
számmal, akinek jelzálogot kell tenni az ingatlanára, ez 12.600 Ft/db helyrajzi számonként. 
Eddig ez nem volt illetékköteles, ez most 239.400 Ft-ba kerül összesen.

Van-e még kérdés, indítvány?

Papp Tamás, képviselő
Iskolában leselejtezett elektronikai felszerelésekkel mi történt? A múlt héten volt elektromos 
hulladékgyűjtés. 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató
Jövő hétre terveztük a selejtezést, jövő héten lesz Apcon hulladékgyűjtés, majd átviszem.

Papp Tamás, képviselő
Liszt Ferenc úti garázssoron lévő hulladék?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Fel fogjuk őket szólítani, hogy takarítsák el.

Papp Tamás, képviselő
Orvosi rendelő tetejének javítása miért nem helyi vállalkozóval van csináltatva.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Én személyesen szorgalmaztam, hogy helyi vállalkozó kapja a munkát. De sajnos az ÁNTSZ 
előírja,  hogy egészségügyi  intézmény javítását  csak mestervizsgával  rendelkező vállalkozó 
csinálhatja.  A  helyi  vállalkozónak  nincs  mestervizsgája.   Négy  árajánlatot  kértünk,  a 
legolcsóbb nyert.

Papp Tamás, képviselő
Telepi hangos híradó használatát kéri sok lakó. 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester
Szerintem ez megoldható, csak azt kell megbeszélni, hogy ki az, aki a híreket beolvassa.

Sulyok Zoltánné, közös képviselő
Annyit szeretnék csak hozzászólni, hogy a Liszt Ferenc út 8. szám alatti (ahol az orvosi és 
fogorvosi rendelő van) lakók kérik, hogy az oldalrésznél a füvet az önkormányzat vágassa le.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Attól is függ, hogy egyáltalán lesz-e kaszásunk a nyáron.
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző
Pénzügyi bizottsági ülésen felvetődött a szúnyogirtás kérdése.  Kértem árajánlatokat, milliós 
nagyságrendű  összegről  van  szó,  ha  repülővel  oldják  meg,  de  nincs  értelme,  ha  csak  a 
külterületet szórják le, és csak Petőfibányán. Ha pedig permetezőtraktorral éjszaka csinálnák, 
akkor csak a belterület irtása lenne megoldva, de az is csak időlegesen.

Ambrus Zoltán, képviselő
Mi a helyzet a játszóházi ügyelettel? 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Már április 1-jétől van.

Ambrus Zoltán, képviselő
A gumigyűjtés óta szanaszét vannak a gumiabroncsok, ezeket össze kellene szedni. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
A gumiabroncsokat le kellett volna vinni a vízműhöz.

Ambrus Zoltán, képviselő
Az előző testületi ülésen született HPV vírus elleni oltásról szóló határozattal kapcsolatban 
van még mondanivalóm. Megkaptam a választ a kérésünkre.

/Felolvassa a Magyar Rákellenes Liga válaszát, melyből kiderül, hogy a Ligának sajnos nem 
módjában támogatni a HPV vírus elleni oltást./

Ambrus Zoltán, képviselő
Az előző  testületi  ülésen  volt  egy vitánk  a  Fenyőfa  út  egyirányúsításával  kapcsolatban  a 
jegyző  úrral.  Én nem használnák  olyan  erős  kifejezést,  mint  a  törvénysértés,  helyette  azt 
mondom, lehet hogy elkerülte a jegyző úr figyelmét ez a dolog. Az 1988. évi I. törvény a 
közúti közlekedésről  közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatok fejezetben kimondja: 
„A  közúti  közlekedéssel  összefüggő  önkormányzati  feladatok  ellátásáról  a  helyi 
önkormányzat  képviselő-testülete  gondoskodik.” Az  Út  építése,  kezelése,  fenntartása, 
megszüntetése és elbontása című fejezetben „A közút kezelői:  a helyi közutak tekintetében a 
helyi önkormányzat;” „A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 
közút  kezelője  alakítja  ki.”  Jelen  esetben  az  önkormányzat.  Szeretném kérni,  hogy az  én 
november 10-i kérelmemet szavazzuk meg. Ez a törvény azt is kimondja, hogy a forgalom 
rendjének rossz kialakítása miatti balesetekért a közút kezelője a hibás. Csupán jóindulatból 
mondom, hogy ezen változtassunk, mert a most kialakított forgalmi rend nagyon veszélyes.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Jó, majd a májusi testületi ülésre visszahozzuk, mert most nincs előkészítve.

Dr. Gyirán Viktor, jegyző
A rendőrség javaslata alapján vannak kihelyezve a táblák, most újra megnéztük a rendőrrel 
együtt, javaslatára a holnapi nap folyamán ki lesz helyezve még egy tábla, illetve ezen felül 
még két tábla kell, ezeket megrendeljük.
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Ambrus Zoltán, képviselő
Még egy észrevételem van. A brigád túlnyomó része nyugdíjas, mi az oka, hogy nem aktív 
dolgozókkal látjuk el a feladatot?

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Csupán csak azért, mert nincs hirtelen olyan ember, aki eljönne ennyi pénzért dolgozni. Nincs 
olyan sok szakember, aki ennyi fizetésért ezt csinálná, például hajnalban a havat lapátolni, 
szemetet  szedni.  Volt  már  jelentkező,  de  ő  kijelentette,  hogy  csak  villanyt  szerel.  A 
karbantartóknak minden feladatot meg kell csinálniuk, mindenhez kell érteniük, és nem utolsó 
sorban megbízhatónak kell lenni. A mostani brigád pont ilyen, a kisujjukban van minden és 
megbízhatóak. Nem azt mondom, hogy életük végéig itt lesznek, de egyelőre nincs más, aki 
ezt meg tudná csinálni.  

Ambrus Zoltán, képviselő
Betöltött állásra persze, hogy nem jelentkeznek. Senki nem fog bejönni azzal,  hogy tessék 
már elküldeni a Tamásit vagy a Juhász Gyurit, mert én szeretnék a helyére jönni.  De ha ez 
jobban bekerül a köztudatba, hogy lehet jelentkezni, akkor lenne jelentkező is.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester
Sajnos a mostani munkanélküliek közül nem találtunk olyat,  aki alkalmas lenne bármelyik 
karbantartó helyére. Az, aki itt szeretne dolgozni, adja be a pályázatát.

Kérdés, vélemény?

Ruzsom Lajos, képviselő
Zárt ülést szeretnék kérni.

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester,
Mivel több nyílt ülésen megtárgyalandó ügy nincs, megköszöni a jelenlévők munkáját és a 
nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 
     Polgármester                    Jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit
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