
 299 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. május 25-én tartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     
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147/2011. (V.25.) Gyiv beszámolók elfogadása 
148/2011. (V.25.) Védőnő beszámolójának elfogadása 
149/2011. (V.25.) Kistérség feladatköréből az orvosi ügyelet működtetésének törléséről 

szóló határozat 
150/2011. (V.25.) 2010. évi közbeszerzésekről szóló statisztika elfogadása 
151/2011. (V.25.) Állatmentő Alapítvánnyal megbízási szerződés kötéséről szóló 

határozat 
152/2011. (V.25.) Jobbik alapszervezetének kérelme 
153/2011. (V.25.) Tóth Mihály kérelme 
154/2011. (V.25.) Kutyasétáltatás tilos tábla kihelyezéséről szóló határozat 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 25-én 

megtartott soros nyílt üléséről. 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 
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Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 
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 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Fekete-Novák Emese, családgondozó 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Molnárné Szatmáry-Révay Erzsébet, iskolaigazgató helyettes 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Ócsai Hajnalka, városi gyámhivatal ügyintézője 

Székely Ernőné, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

Városi Marianna, védőnő 

Zsíros Mária, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

 

Jelenlévő vendégek: 

 

Balázs Tamás 

Hoszpodárné Gócza Andrea 

Ocsovai József 

Takácsné Hornyák Mónika 
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II. NAPIREND 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Köszönti Ócsai Hajnalkát, a Lőrinci Városi Gyámhivatal képviselőjét.  Megkérdezi van-e az 

előterjesztett írásos anyaghoz hozzáfűzni valója. 

 

Ócsai Hajnalka, gyámhivatali ügyintéző 

Nincs szóbeli kiegészítésem a beszámolóhoz. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Van-e valakinek kérdése? 

 

/Nincs kérdés./ 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ha más nem kérdez, akkor én szeretném megkérdezni, hogy az otthonteremtési támogatás 

hogyan működik? 

 

Ócsai Hajnalka, gyámhivatali ügyintéző 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal 

felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. A támogatás felhasználható 

részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, lakás, családi ház, 

vásárlására, illetve építésére, felújítására vagy lakás-előtakarékossági programban való 

részvételre Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást 

követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be. A maximálisan igényelhető 

összeg 1.710 eFt. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Köszönöm a választ és a beszámolót. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő a Petőfi Sándor Általános Iskola beszámolója, amit Zsíros Mária készített. 

Van-e hozzáfűzni való? 

 

Zsíros Mária, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

Nincs. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Van-e valakinek kérdése? 

/Nem tesznek fel kérdést./ 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő a Mini Manó Óvoda beszámolója, amit Székely Ernőné készített. 

Van-e hozzáfűzni való? 
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Székely Ernőné, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

Kiegészítést nem kívánok tenni, a kérdésekre szívesen válaszolok. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Van-e kérdés? 

/Nem tesznek fel kérdést./ 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozójának, Fekete-Novák 

Emesének az írásos beszámolója. 

Van-e kiegészítés? 

 

Fekete- Novák Emese, családgondozó 

Nem tennék szóbeli kiegészítést. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A beszámolóban olvastam, hogy nagyon sok az adminisztrációs teher rajtatok. Hadd 

kérdezzem meg, hogy a munkád hány százalékát teszi ki az adminisztráció? 

 

Fekete-Novák Emese, családgondozó 

Hivatalos álláspont szerint 50-50%-ban oszlik meg az effektív munka és az adminisztráció. A 

jogszabályváltozások után még több „macis lap” sorozatot kell kitölteni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor ezt vehetjük úgy, hogy az effektív munka hátrányára megy az adminisztrálás? 

 

Fekete-Novák Emese, családgondozó 

Nem, ezt azért így nem mondanám. Viszont azt el kell mondanom, hogy a nemrég lezajlott 

ellenőrzés során azt vizsgálták, hogy a különböző nyilvántartások és adatlapok megfelelően 

vannak-e vezetve, kitöltve. A naprakész adminisztráció elkészítéséhez túlmunkára van 

szükség. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az anyaotthonokkal kapcsolatban lenne kérdésem, azt olvastam a beszámolóban, hogy 

szerinted kistérségi szinten jó lenne működtetni egy anyaotthont. Hol és hogyan működik az 

anyaotthon? 

 

Fekete-Novák Emese, családgondozó 

Gyöngyös kistérségben van anyaotthon a legközelebb. Ezzel az a probléma, hogy ide nem 

vehetnek fel innen krízishelyzetben lévő kismamát. A jó szakmai kapcsolat révén sikerült egy 

anyukát bejuttatni. Nem csak az anyaotthon, hanem családok átmeneti otthona is nagyon 

kellene a kistérségen belül. Ezzel megelőzhetnénk a gyermekek átmeneti nevelésbe kerülését.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ezt az ügyet nem felejtem el, és mindenképpen támogatni fogom a magam részéről. 

 

Fekete-Novák Emese, családgondozó 

Köszönöm. 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő beszámoló az I. fokú Gyámhatóság, Jegyző úr beszámolója. 

Van-e kiegészítés? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a beszámolóból kiderül, hogy sajnos láthatóan csökken a 

lakosság létszáma. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb munkánk van, a gazdasági helyzet 

következtében inkább egyre több. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 

a jelenlévőknek az egész éves munkáját. Nekik nagyon oda kell figyelniük, mert sokszor csak 

pici jelek utalhatnak arra, hogy esetleg baj van a családban. Ha ezeket nem vesszük 

komolyan, sajnos az tragédiához is vezethet. Mindenkinek köszönöm az egész éves munkáját 

és további jó munkát kívánok! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nekem lenne egy kérdésem, a Vöröskereszt nyári életmód tábor anyagi támogatása. Melyik 

tábor ez? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Évek óta az önkormányzat a reprezentációs keretéből támogatja ezt a tábort, idén két fő kapott 

támogatást. Kotróczné Kati néni szervezésében zajlik, nem helyben zajlik a táboroztatás. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Én csak szeretném megköszönni a tartalmas mindenre kiterjedő beszámolót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Köszönöm, de csak részben érint engem a dicséret. Szerencsémre át tudtunk hidalni egy olyan 

problémát, hogy volt egy gyámügyesünk, azután lett egy új gyámügyesünk, aki mintha mi 

sem történt volna, át tudta venni a munkát. Ritka az ilyen dolog, de meg kell dicsérjem 

Pollákné Vanicsek Juditot. Nem veszem észre a változást, minden szépen folyik abban a 

mederben, ahogy eddig megszoktam. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Javasolja a beszámolók elfogadását. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

147/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról a Lőrinci 

Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Petőfi Sándor Általános Iskola gyiv-felelőse és 

a Napköziotthonos Óvoda gyiv-felelőse, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

valamint az I. fokú Gyámhatóság beszámolóját megtárgyalta, azokat a Gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése 

szerinti átfogó értékelésként elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott értékelést küldje meg 

az Észak-magyarországi Regionális Szociális és Gyámhivatal (Eger) részére. 
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 Felelős: jegyző értékelés megküldésére 

Határidő: 15 nap 

 

 

III. NAPIRENDI PONT 

ANYA-, GYERMEK- ÉS CSECSEMŐVÉDELEM BESZÁMOLÓJA 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Szeretném megköszönni az egész éves munkátokat és a beszámolók elkészítésébe befektetett 

időt és energiát. Az elkövetkezendőkhöz kitartást, erőt és sikeres munkát kívánok! 

A következő beszámolót Városi Mariann készítette. Van-e hozzáfűzni valód? 

 

Városi Marianna, védőnő 

Köszönöm, nincs hozzáfűzni valóm. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Kérdés? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hadd kérdezzem meg, hogy a te munkád hány százalékát teszi ki az adminisztráció? 

 

Városi Marianna, védőnő 

Hát úgy hat a munkámra, hogy sajnos nem tudom tartani a látogatások előírt számát. Tehát 

sajnos a terepmunka rovására megy az adminisztrációs munka. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ha százalékban ki tudnád fejezni, akkor ez mit jelentene? 

 

Városi Marianna, védőnő 

70% az adminisztrációs munka. 

Terepre gyakrabban kellene menni, nagyobb haszna lenne. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor tulajdonképpen 30% az, amit terepmunkával töltesz. Ez nagyon nem jó így.  

 

Városi Marianna, védőnő 

Sajnos így van, pedig sokkal nagyobb haszna lenne, ha terepen többet tudnék kint lenni, és 

nem a papírmunkával szöszmötölnék. Nagyon oda kell arra figyelni, hogy amit elmondtam az 

ügyfélnek, az le is legyen rögzítve, mert ha nincs, akkor hiába mondtam el.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor az is előfordul, hogy túlmunkára kerül sor? 

 

Városi Marianna, védőnő 

Sajnos igen. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hadd kérdezzem meg, a „bogarakkal” kapcsolatban mi a helyzet? 
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Városi Marianna, védőnő 

A tavaszi időszakban és iskola kezdéskor is előfordul, van, amikor több gyereknél is 

előfordul, van, amikor van egy góc, akkor tudjuk, hogy abban a gyerekben mindig van. A 

gyerekeket le kell kezelni, ennyit tudunk tenni. Iskolába járni kell. Van olyan, hogy a szülő 

nem tudja ezeket a szereket megvásárolni, akkor mi adunk neki Pedexet.  

 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Igaz az, hogy a szülők beleegyezése nélkül a gyermeket nem lehet lekezelni? Azoknak a 

szülőknek a gyermekeit, aki nem tudják megvásárolni a szereket? Ha azt mondja a szülő, 

hogy ne kenjék be a gyermeket, akkor továbbra is járhat iskolába? 

 

Városi Marianna, védőnő 

Igen, ez így van, beleegyezés nélkül nem lehet kezelni a gyermeket. Ki lehet egy napra tiltani 

az iskolából, de többre nem.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Helyi viszonylatban ez jellemző? 

 

Városi Marianna, védőnő 

Elutasítás még nem volt Petőfibányán. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Köszönöm a válaszokat! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Még egy kérdést én szeretnék feltenni. Azt írtad a beszámolóban, hogy az összes 

családlátogatások száma 628, a szaklátogatások száma 910. Ez mit takar? 

 

Városi Marianna, védőnő 

A szaklátogatás azt jelenti, hogy korosztályok szerint vannak csoportosítva a gyermekek. 

Vannak az újszülöttek, az 1-3 évesek és a 3-6 évesek. Egy családon belül lehet akár minden 

korosztály is, akkor ezeket külön szaklátogatásokra kell szétbontani. Ezért több a 

szaklátogatások száma, mint az összes családlátogatás száma. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 
Még egyet szeretnék kérdezni. A HPV elleni oltásról mi a személyes véleményed? 

 

Városi Marianna, védőnő 

Az a személyes véleményem, hogy minél több lánygyermek hozzájuthatna. A fiúk csak 

hordozók, ők tünetmentesek, míg a lányoknál a vírus méhnyakrák kialakulását okozhatja. 

Vannak olyan kampányok, amikor a gyártó olcsóbban adja a vakcinát. Ezt legkönnyebben a 

háziorvoson keresztül kaphatják meg az igénylők. A környéken van néhány olyan 

önkormányzat, amelyek megengedhetik maguknak, hogy anyagilag támogassák az 

oltássorozatot. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

148/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Védőnő Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem 2010. évi 

feladatellátásáról készült beszámolóját elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a védőnőt értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Köszönjük a beszámolókat. 

 

/Az oktatási intézmények gyiv-felelősei, a családgondozó és a védőnő elköszönnek és 

elhagyják a termet./ 

 

 

IV. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az egyebek napirendi pont első anyaga a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás 

átszervezéséről szóló előterjesztés. Mindenki megkapta az írásos anyagot. Két határozati 

javaslatot kellene megvizsgálni. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Kétszer is átolvastam, hogy Pusztamonostor, Jászfényszaru, ki akarják venni az ügyeletből. 

Aztán meg úgy értelmeztem, hogy mégsem veszik ki. A betegek védelmében mondom, hogy 

mondjuk  Apcon van egy mellkasi fájdalom, és mondjuk Pusztamonostoron van az autó - azaz 

a Jászságban -, legalább egy óra hossza, hogy a mentő kiérjen Apcra. Szerintem ezt nem 

kellene elfogadni, mert sem Jászfényszaru, sem Pusztamonostor nem tartozik területileg ide. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A 2. határozati javaslat mellékletének 6. pontját szeretném felolvasni. 

„Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a háziorvosi (ezen 

belül gyermekorvosi) központi ügyelet működtetésével járó költségek fedezésére az OEP nem 

nyújt elégséges fedezetet, úgy lakosság számuk arányában hozzájárulnak a központi 

háziorvosi ügyelet működési kiadásainak fedezéséhez.” 

Ez idáig még el is fogadható, de itt van a 10. pont ezt is felolvasnám 

„Hatvan Város Önkormányzata jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosult 

azzal az önkormányzattal szemben, amely a 6. pontban leírt kötelezettségének írásbeli 

felszólítás ellenére annak kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget.” 

 

Most nem kell fizetni, mert olcsóbban ellátják ezt a feladatot pillanatnyilag. Úgy tudom, hogy 

- még most - akinek van biztosítása, az mindenképpen jogosult orvosi ellátásra. Na most, ha 

Petőfibánya Önkormányzatának felmondanak – amit nem tartok valószínűnek –, akkor, ha én 



 307 

bemegyek az ügyeletre, azt fogják mondani, hogy „Viszontlátásra” azért, mert az 

önkormányzat nem tudta befizetni a rá eső részt. 

  

Mi alapján számolják ezt ki? Most mondok egy nagyon rossz példát. Ha holnap úgy dönt ez a 

Kft., hogy szerveznek konferenciát, és akkor mindjárt nem elég a fedezet, és szétdobják a 

költségeket az önkormányzatok között. Az a javaslatom, hogy a társult önkormányzatoknak el 

kéne fogadni azt is, hogy ezért és ezért emelkedett meg a díj pl.: drágább lett a benzin, vagy új 

kocsit kellett venni, és ezt mind el kellene fogadtatni a társult önkormányzatoknak. Nem 

akarok ördögöt festeni a falra, de a következő lépcső az lesz, hogy a kórház fenntartásába is 

lakosság létszám arányában az önkormányzat járuljon hozzá, vagy nem fogadjuk a beteget a 

kórházban.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Egyetértek azzal, hogy ez a megállapodás nagyon egyoldalú. Én ezt nem fogadnám el, ezt ki 

kellene egészíteni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ebben a határozati javaslatban azért az is benne van, hogy „A jogszabályi és működési 

feltételek időközbeni változása esetén a megállapodó felek a jogszabályi változás hatályba 

lépésétől, illetve a működési feltételekben bekövetkezett változás bekövetkeztétől számított 

30 napon belül írásban a szerződés módosítására és kiegészítésére javaslatot tehetnek.” 

Abban egyetértek, hogy ez lehet egy mézes madzag, hogy most olcsóbban vállalja a Nonprofit 

Kft., de ez egy fél év múlva akár meg is változhat. 

 

Javaslom a 7-es pontot egészítsük ki, hogy egyoldalúan egyik fél sem módosíthatja a társulási 

megállapodást. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem feltételezném, hogy nem működik a rendszer. Itt mindenkinek az a célja, hogy ez a 

rendszer működjön. Ez nem borulhat fel, mert a polgárok ellátásáról van szó. Hátsó szándékot 

nem feltételeznék. Ha most variálunk, legfeljebb lassíthatjuk ezt a folyamatot. Nem 

feltételezném senkiről, aki ebben az ügyben dolgozik, hogy ez csak egy mézesmadzag, és 

nem egy feladatellátásra irányuló döntés. Úgy néz ki, hogy most kevesebből több szolgáltatást 

tudnak biztosítani ebben a megállapodásban. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A megfogalmazással van a gondom. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Aki a 10 pontot megfogalmazta, az feltételezi, hogy valaki nem fog fizetni, és beépítette a 

szankciót. Ha ezt megtette, akkor mi is feltételezhetünk bizonyos dolgokat. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor a 60. oldalon lévő határozati javaslatot mindenki alaposan olvassa át. 

Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

149/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 
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1.) Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan Körzete 

Kistérségi Többcélú Társulás alapítója úgy dönt, hogy a társulás közösen ellátandó 

feladatainak sorából 2011. június 30. hatállyal törli az „Egészségügyi feladatok ellátása, a 

kistérségben összehangolt hétközi illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése” 

feladatot.  

2.) A feladat törlésével egyidejűleg módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodását és elfogadja a társulási megállapodás 

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, mely jelen előterjesztés 1. 

mellékletét képezi az alábbiak szerint: 

- Törli a társulási megállapodás 7.3. pontját. 

„7.3. Egészségügyi feladatok ellátása terén:  

a kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet 

működtetése 

A háziorvosi ügyelet feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő települések a 

következőek: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 

Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó valamint 

Pusztamonostor, Jászfényszaru.” 

- A törlés következtében a 7.4.-7.10. pontok számozása 7.3.-7.9.-ra változik. 

3.) Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen határozati 

javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodás szövegét, úgy Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét a Társulási Megállapodás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének aláírására. 

4.) Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen 

határozat hiteles kivonatát a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 

munkaszervezetéhez juttassa el. 

Határidő: 2011. május 26. (határozat megküldésére) 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor most mindenki olvassa el a második határozati javaslatot. 

Kéri, aki a második határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 

határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő napirendi pont a 81. oldalon beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 
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Kérdés, észrevétel? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hogyan lett kihirdetve a 113. számú határozat? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A hirdetőre ki lett rakva a helyben szokásos módon. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Szerintem, mindenki kapja meg a határozatot. Dobják be a postaládába. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Javaslom a beszámolót számozás nélküli határozatban elfogadásra. 

 

Kéri, aki a beszámolót elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő napirendi anyag tájékoztató a jogszabályváltozásokról. Ez is a kiküldött testületi 

anyag részét képezi. 

 

Kérdés, javaslat? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A Gyöngyöspatán történtek következménye jogszabályváltozáshoz van egy kérdésem. Ez a 

változás mindkét félre egyenlően vonatkozik? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezt majd a joggyakorlat kialakítja. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Javaslom a tájékoztatót számozás nélküli határozatban elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

legfontosabb jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő napirendi anyag a 2010. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 

összegzés. Az írásos anyagot mindenki megkapta. 

 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs kérdés, javaslom a beszámolót elfogadásra. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

150/2011.(V.25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2010. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2011. május. 31. (éves statisztikai összegzés megküldésére) 

Felelős: Petőfibánya község polgármestere a jegyző útján 

 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő téma tájékoztatás a belső ellenőrzésről. Ez is a kiküldött anyag részét képezi. 

 

Kérdés, vélemény? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Adókkal kapcsolatban lenne kérdésem, a javaslat 1. pontjában az van, hogy „vizsgálják át 

részletesen és elemezzék az adósságállományt az egy évnél régebbi esetekben, az elévült 

követeléseket írják le a gépjármű adó esetében.” Ez mit jelent?  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Akkor évül el egy követelés, ha 5 éven túl nem történik semmi, akkor elévül. Ha közben 

folyamatosan történik a felszólítás, akkor ez nem évül el.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor itt nem az egy évnél régebbi esetekről van szó, csak megtévesztő volt a mondat. A 

másik kérdésem, a 3. pontban rendszám bevonás alkalmazását javasolják.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezeket folyamatosan alkalmazzuk. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Miért javasolta, ha működik? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Mert ez így szokás, hogy azt is javasolja alkalmazni, amit egyébként rendszeresen 

alkalmazunk, mert ha nem, akkor mondjuk a jelentés egy mondat lett volna. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor azt írta volna, hogy „továbbra is javasolja”. Így most elég szerencsétlen a 

megfogalmazása. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

A belső ellenőr általában több oldalon át részletezi, ha hiányosság van. A hiányosságokat 

nagyon kidomborítja. Ha nincs hiányosság, általában akkor szokott javasolni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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A belső ellenőrnek kötelező javaslatokat tenni. Ha azt írná, hogy mindent csináljunk úgy, 

mint eddig, magunktól, akkor értelmét vesztené a belső ellenőrzés.  Meg is fogadjuk a 

javaslatait, ez már egy kiforrott munkamódszer.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Köszönöm a választ, ezt a kérdést azért tettem fel, mert az én olvasatomban (mivel még nem 

láttam sok belső ellenőri jelentést) nem ezt jelenti. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő téma a kóbor kutyák helyzetének megoldása a településen. Az eddigi módszert 

sokan nem tartották állatbaráti megoldásnak. E helyett szeretnénk másképp megoldani a 

problémát. A Lőrinci Kutyahűség Állatmentő Közhasznú Alapítvánnyal szeretnénk 

megállapodni, ha ez működik. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, ez már más településeken jól működik, pozitív tapasztalatok vannak. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Akkor tulajdonképpen egyszer a kennel 30 eFt, és egy kutya 10 eFt, és más költség nincs? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Javaslom, hogy a határozatban a kennel árát fixáljuk le! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Aki a határozati javaslattal egyetért azzal a kiegészítéssel, „1 darab kennelt legfeljebb 40.000 

Ft értékben a nem várt bevételek terhére”, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

151/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Petőfibánya 

Község polgármesterét, hogy Petőfibánya község közigazgatási belterületén talált, gazdátlan, 

kóbor kutyák befogásával megbízza a Lőrinci Kutyahűség Állatmentő Közhasznú Alapítványt 

(a továbbiakban: Alapítvány). A befogott kutyák 14 napos tartásának céljából a Képviselő-

testület saját költségén építtet az Alapítvány telepén az Alapítvánnyal a petőfibányai kutyák 

számára 1 darab kennelt legfeljebb 40.000Ft értékben a nem várt bevételek terhére, amelyet az 

Önkormányzat támogatásként ajánl fel az Alapítvány részére. 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

megbízási szerződést kösse meg. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a jegyző útján 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő téma a 109. oldalon található. A Jobbik helyi alapszervezet elnökének a kérelme, 

ez a kérelem a kiküldött anyag részét képezi. 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

/kiosztja a határozati javaslatot a testület tagjainak/ 

 

Ocsovai József, a Jobbik helyi alapszervezetének elnöke 

Szeretnénk a június 4-i gyásznap emlékére emlékművet állítani, nem egy nagy horderejű 

dolog lenne, csak egy megemlékezés. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Hol szeretnétek elhelyezni? 

 

Ocsovai József, a Jobbik helyi alapszervezetének elnöke 

A Petőfi téren, vagy itt a park mellett. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Alapvetően egyet tudok érteni ezzel a kezdeményezéssel. A Petőfi téren jobban meg lehet 

mozgatni a tömeget egy megemlékezés alkalmával. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ezt a napot  a nemzeti összetartozás napjának minősítették, én is szerencsésebbnek tartanám a 

Petőfi téren elhelyezni, ott könnyebb megemlékezést szervezni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Polgármesteri Hivatal melletti terület magánterület, azon csak szolgalmi jogunk van az 

átjárásra vonatkozóan, az épület pedig az Alapítvány tulajdona, annak területére helyezni 

bármit csak az Alapítvány kuratóriumának hozzájárulásával lehetne. A Petőfi tér viszont már 

egyértelműen az Önkormányzat területe. Egyszerűbb és gyorsabb lenne a döntés erre a 

területre. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ez egy történelmi emlékmű, nem egy párt jelképe. Én javasolnám az anyagi támogatást.  

 

Ocsovai József, a Jobbik helyi alapszervezetének elnöke 

Ennek az emlékműnek a költsége kb. 50e Ft. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Rózsaszentmárton is megépítette az 56-os emlékművet, mi ebben nyújthatnánk támogatást. 

 

Ocsovai József, a Jobbik helyi alapszervezetének elnöke 

Az 56-os emlékműhöz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy 56-os hősi halottat találtunk a 

temetőben, Gyöngyösi Ede sírját. A sírja elhanyagolt állapotban van, felvállaltuk ennek a 

sírnak a gondozását, október 23-án szeretnénk egy koszorúzással itt is megemlékezni. Egy 

ismeretlen szovjet katona sírját is gondozzuk, szeretném kinyomozni, hogy ki volt az. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Javaslom, hogy az emlékmű környékét kavics vagy díszburkolat biztosításával támogassa. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Javaslom, hogy az anyagot bocsássuk rendelkezésre. 
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Papp Tamás, képviselő 

Maximálisan kell támogatni, mert ez egy nemzeti emlékmű lesz. Határozzunk meg egy fix 

összeget. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Támogatom az emlékművet, csak felkészületlenek vagyunk, hogy mivel támogassuk még. 

Állapítsunk meg egy összeget. 

 

Mizser László, képviselő 

Egy akkora területet szerintem kb. 50 eFt értékű anyaggal lehetne leburkolni vagy kavicsozni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az a javaslatom, hogy legfeljebb 30 eFt értékű anyaggal járuljunk hozzá. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor először szavazzunk arról, hogy milyen összeg legyen, akkor aki a 30 eFt-os 

támogatással ért egyet, azt kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 30 

eFt-os összeget elfogadja. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kiegészítve, hogy „melyhez az önkormányzat 30 eFt-os 

támogatást biztosít”, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

152/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Jobbik helyi alapszervezetének kérelmét, és úgy 

döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 10. § (1) h) 

pontja által ráruházott hatáskör birtokosaként Trianoni emlékművet állíttat fel.  

Az emlékmű politikailag semleges, helye a Petőfi téren a Képviselő-testület által 

meghatározott területen lesz megépítve fából, melynek magassága: 2,5 m, szélessége: 

2 m. A Képviselő-testület felkéri a kezdeményező Jobbik helyi alapszervezetet, hogy 

az emlékmű elkészíttetéséről és felállításáról gondoskodjék, melyhez a Képviselő-

testület 30.000Ft-ot biztosít a nem várt bevételek terhére. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a településen a megemlékezésre 

nem méltó emlékművet lebontassa. 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az emlékmű helyét jelölje ki. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: 15 nap 
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Ocsovai József, a Jobbik helyi alapszervezetének elnöke 

Köszönöm az együttműködést. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A következő téma is egy kérelem. Tóth Mihály Apci út 24. szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult hozzánk, hogy a 0269. helyrajzi számmal rendelkező területre a temetőhöz vezető úton 

lévő áramforrásról Havellant László villanyszerelővel az áramot leköttesse. Ezt már mások is 

igénybe veszik. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Támogatom, de ezt már más is szerette volna igénybe venni, nekik nem engedélyezték. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Adjanak be újra kérelmet. Én is támogatom a kérelmet, viszont azt javaslom, hogy kérjünk 

legalább kéthavi kauciót. Így biztosítva vagyunk, hogy ha nem fizet, akkor van miből fedezni 

az elmaradást. Kérjünk el előre kéthavi áramdíjat. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem tudod előre felmérni a fogyasztást, mivel ez egy vendéglátó-helyiség. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Ha ez egy határozatlan időre szóló szerződés és szerencsés esetben több évig is tart, akkor ezt 

az összeget én folyamatosan viszem tovább évről évre, aztán majd az utódom is viszi évről 

évre. Szerintem ez nem szerencsés dolog. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Szerintem havonta előre fizessen egy meghatározott összeget. Év végén pedig legyen 

elszámolás. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Igen, és havonta jelentse az óraállást.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor a megbeszélteket beletesszük a szerződésbe.  

/felolvassa a határozati javaslatot/  

Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

153/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta Tóth Mihály, Petőfibánya, Apci út 24. szám alatti 

lakos kérelmét, és hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező a 0269. hrsz-ú területére az 

önkormányzat által megkötött egyedi szerződés alapján leköthessen az Önkormányzat 

tulajdonában lévő temetői áramforrásról.  

Hozzájárulásának feltételéül a Képviselő-testület kiköti, hogy a szerződő félnek 

minden hónapban eleget kell tennie a szerződésben általa vállalt fizetési 

kötelezettségnek. Amennyiben a vállalt kötelezettség teljesítése bármilyen oknál fogva 
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meghiúsulna, akkor az a szerződés azonnali megszűnését eredményezi. 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről 

gondoskodjék. 

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

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A villanyóra díj hogyan kerül megállapításra? Tudomásom szerint az önkormányzatoknak a 

lekötött áramért is fizetni kell.  

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Ez eddig nem volt gyakorlat. Ha nem kötnék le az áramot, és nem vennék igénybe, akkor is ki 

kellene fizetni az önkormányzatnak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az utolsó havi elszámolásnál már tudni fogod. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Van-e még valakinek kérdése, bejelentése. 

 

Takácsné Hornyák Mónika, Jókai út 1. szám alatti lakos 

Engem küldött a Jókai utca 1. szám lakóközössége, Az egyik probléma az, hogy a 

szennyvízcsatorna nincs rendesen karbantartva, legalább havonta egyszer elönt bennünket a 

szennyvíz. A vízművel nem tudunk megegyezni, az lenne a kérdésünk, hogy nem lehetne-e a 

lakóknak egyéni szerződést kötni a vízművel.  

 

Mizser László, képviselő 

Csak akkor, ha mindenkinek saját vízmérője van a ház előtt egy aknában. 

 

Hoszpodárné Gócza Andrea, 

A vízmű azt mondta, hogy csak úgy lehet szerződést kötni egyénileg, ha mindenki saját 

költségén leviszi a vizet a ház elé az aknába. 

 

Takácsné Hornyák Mónika, Jókai út 1. szám alatti lakos 

A következő gondom a közvetlenül a lakásom alatt működő üzemi konyha. Minden nap 

folyamatosan a keleti konyha jellegzetes fokhagymás szaga jön fel a lakásomba. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Tavaly már foglalkoztunk ezzel a dologgal, sajnos nincs jogalapom egy nem létező 

vállalkozás ellenőrzésére. Azt mondják, hogy saját részre főznek, azt pedig mindenki 

megteheti a saját konyhájában. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A közös képviselőnek kell szólni, és a társasház Szmsz-ét kell megváltoztatni, abban le lehet 

ezeket a tevékenységeket szabályozni.   
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Van-e még kérdés, bejelentés? 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Annyi lenne a bejelenteni valóm, hogy az Akácfa 3. számnál a Tárna útra vezető egyik 

lépcsőfok életveszélyes. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A karbantartóknak szólok, hogy javítsák meg. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A Deák Ferenc útnál a fű már derékig érő. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A közfoglalkoztatás változása miatt nem haladnak a kaszások. Amint tudnak, odaérnek.  

Mindenki, aki él és mozog, az füvet vág.  

 

Papp Tamás, képviselő 

A régi úttörő parkból elzavarták az ebtulajdonosok a gyerekeket. El kell dönteni, hogy a 

gyerekek játszanak ott, vagy kutyasétáltató az a terület. Az a javaslatom, hogy tegyünk ki egy 

kutyát sétáltatni tilos táblát. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Hova legyen a tábla téve? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az a javaslatom, hogy az óvoda melletti térre 2 kutyasétáltatás tilos táblát állíttassunk, 15.000 

Ft önerőből a nem várt bevételek terhére. 

 

Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

154/2011. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Petőfibánya községben kialakult kutyasétáltatási 

szokásokat és úgy döntött, hogy a Mini Manó Óvoda melletti térre 2 táblát állíttat fel a 

kutyasétáltatás tiltására, melyhez a Képviselő-testület bruttó 15.000Ft-ot biztosít a 

nem várt bevételek terhére. 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a tábla állíttatásáról 

gondoskodjon. 

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

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Ocsovai József, a Jobbik helyi alapszervezetének elnöke 
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Annyit szeretnék még mondani, hogy a buszmegálló nagyon elhanyagolt állapotban van. Sok 

a csikk és össze van firkálva a fal. Ezt kellene megszüntetni. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Igen, meg fogjuk szervezni, hogy naponta egy ember takarítsa ki. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Még lenne egy kérdésem.  Láttam, hogy a híd alatt kitakarították a medret, a nálunk lévő 

árokban lévő pangó büdös vízzel mi a helyzet? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Azt fel kell tölteni, de nem földdel, mert azt egy nagyobb vihar kimoshatja. Ezt mondta a 

vízügyi szakember. Az a gödör anno nagyon ki lett markolva így alacsonyabban van, mint a 

híd alja, ezért áll meg benne a víz. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját, és az ülést bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Székelyné Szécsy Judit       Dr. Gyirán Viktor  

      alpolgármester                 jegyző  

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit     

                                          jegyzőkönyvvezető 


