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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 22-én 

megtartott soros nyílt üléséről. 

 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Ludvigné Dévai Ilona, pedagógus 

Molnárné Szatmáry-Révay Erzsébet, pedagógus 

Varga Angelika, pedagógus 

Szőllőskey Szilvia, pedagógus 

  

 

 

II. NAPIREND 

BESZÁMOLÓK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a megjelent vendégeket. A következő napirendi téma a Petőfi Sándor Általános 

Iskola 2010-2011 évi beszámolója. Megkérdezem Hegedűsné Ivády Gabriella igazgatónőt, 

kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Nem kívánok. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e a testületnek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?  

 

/Nem tesz fel senki kérdést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs, én annyit tennék hozzá, hogy igen szép, mindenre kiterjedő terjedelmes 

anyag. Megköszönném a beszámolót, tényleg átfogó képet adott az iskola életéről, de ami 

nekem szemet szúrt, az a beszámoló végén található, a 2011/2012. tanévre vonatkozó 
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ellátandó óraszámok alakulása táblázat. Nyilván, ha ezt a beszámolót így elfogadja a testület, 

akkor elkötelezi magát a táblázat tartalmát tekintve is. Ahogy a beszámolóban le van írva, 

négy pedagógus távozott az iskolából, ebből egy közös megegyezéssel és három pedagógus 

nyugdíjba ment. Ezzel szemben két pedagógusállás lett meghirdetve, egy számítástechnika-

fizika és egy német - tanító szakra. Ezeket az álláspályázatokat az igazgatónő velem 

megbeszélve hirdette meg.  Az ellátandó órákkal kapcsolatosan vannak problémáim, 

rettenetesen soknak tűnik az óraszám az anyagi helyzetünkhöz képest. A kötelező óraszámmal 

nincs gondom, annyi amennyi. Minden évfolyamon csak egy osztály van az iskolában, sajnos. 

A közoktatási törvény szerinti létszámok messze elmaradnak az elvárt létszámoktól.  Ez a terv 

tényleg csak terv, mert nem tudjuk, mi lesz szeptemberre, nem tudjuk, mennyi lesz a kötelező 

óraszám, ez igen képlékeny dolog most. A nem kötelező óraszámok, választható órák 

számában az igazgatónő a százalékos mérték maximumát határozta meg minden évfolyamra, 

ez 34,5 óra, gyakorlatilag 1,5 pedagóguslétszám. Itt kívánom megjegyezni, hogy a táblázat 

tartalmazza a közoktatási törvény 124. § (24) bekezdését, ezt már hatályon kívül helyezték. 

Az egyéni fejlesztésre fordított óraszám az szintén 1 pedagógus létszám, ami 21,3 óra. A 

következő táblázat a napközis létszám, beszéltünk arról, hogy a belső ellenőrzés javaslata az 

volt, hogy egy harmadik napközis csoport induljon az iskolában. Ezt nagyon át kell nézni, az 

a gond, hogy finanszírozás szempontjából nem tudjuk ellátni a harmadik napközis csoportot. 

Ebben a tanévben két napközis csoport volt, ennek az éves normatívája 1,4 mFt, ezzel 

szemben a bér és közteher igénye a  dologi és egyéb kiadásokat levéve 4,4 mFt volt. Az 

önkormányzatnak alapból 3 mFt-ot kellett hozzátenni éves szinten. Ha most egy harmadik 

napközis csoportot is elindítunk, akkor a 15 óra az 2/3 pedagógus, annak a bérét és közterhét 

hozzá kell tenni. A finanszírozás pedig a jelenlegi normatívával számolva – a technikai 

együttható miatt összesen 235eFt éves szinten. Én úgy gondolom, ez nem valószínű, hogy 

finanszírozható. Itt van még a fenntartói többletóra, ami 26 óra, a fejlesztőpedagógus 6 óra, és 

az óraadó pedagógusokról nem beszéltem. Gyakorlatilag 15 fő pedagógusigényt állított elénk 

az iskola. Van egy tanulmány, amelyben van egy képlet, ami megmutatja, egy iskola 

finanszírozhatóságát. A képlet a tanulólétszám és a pedagóguslétszám aránya (T/P), ha ennek 

az eredménye 14-15 között van, akkor finanszírozható egy iskola, ez alatti hányadosnál már 

kérdéses a működés. Nálunk, ha 15 fővel számolunk ez a mutatószám 10 alatt van, ha 14 

fővel, akkor 10,4. Ebből látszik, hogy az iskola mennyire alulfinanszírozott. Én úgy 

gondolom, hogy ez a 2011/2012. évi óraterv nem finanszírozható. Meg kell érteni, hogy nincs 

pénzünk, nem tudjuk kigazdálkodni ezeket a plusz – biztosan szakmailag jogos - igényeket.  

Kérném erről a testület véleményét! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Egyébként van igény a harmadik napközire? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Van, eddig is volt. Gyakorlatilag eddig be voltak integrálva az alsósok közé a felsősök. Ebből 

voltak is problémák. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mettől meddig tart a napközi? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A tanulási idő fél kettőtől tart négyig, fél ötig, ameddig van rá igény, és a napközis pedagógus 

ebédeltet. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én már most mondom, hogy a harmadik napközis csoportra nem lesz pénz. Tudom, hogy ezt 

a belső ellenőr javasolta, de nem finanszírozható. Hányan voltak napközisek? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

18 felsős és 35-35 fővel menne a másik két csoport. Annyit szeretnék még mondani, hogy mi 

pedagógusok is letesszük az asztalra azt, hogy a gyermekek számára jobb és több lehetőség 

legyen a tanulásra, ugyanis a heti 12 óra kedvezményről lemondtunk, és azt letanítjuk. Mi is 

megpróbálunk spórolni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én megkérdeztem Mizser Lászlót, és azt mondta, hogy a Március 15. Szakközépiskolában 

620 tanulóra jut 44 tanár. Ellentétben velünk, ahol 145 tanulóra jut 14 tanár.  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A két iskolát nem lehet összehasonlítani. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem lehet összehasonlítani, de annyi pénzből lehet gazdálkodni, amennyi van Gabika… 

 

Mizser László, képviselő 

Az a javaslatom, hogy üljünk össze, és valamit találjunk ki, mert egy idő után nem lesz miből 

finanszírozni az iskolát. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az a javaslatom, fogadjuk el a beszámolót az utolsó két oldalt kivéve. Azokról a következő 

testületi ülésre részletes indoklásokkal ellátva nyújtson be az iskola egy táblázatot. Úgy, hogy 

minden egyes táblához tegye hozzá, hogy azok az órák mit takarnak, mit tartanak azokon az 

órákon. Azért, hogy lássuk, mi az, amit le lehet faragni, mert ezt most megmondom, hogy ez 

az óraszám nem finanszírozható, nem lesz annyi normatívánk. Az iskola vezetősége a 

Pénzügyi Bizottsággal majd összeül és eldönti, hol lehet spórolni. Most majdnem ott tartunk, 

hogy nem csináltunk semmi csökkentést, annak ellenére, hogy négyen elmentek és ketten 

jönnének csak helyettük.  

Az is lehet, ha nem tudunk változtatni a terven, hogy így el lesz fogadva. Az is lehet, hogy 

most úgy megváltozik a közoktatási törvény – és most nagyon durvát mondok –, hogy nem 

két embert kell majd felvenni, hanem két embert kell elküldeni. Szeptembertől lehet, hogy 

minden teljesen felfordul, nem látjuk még előre. Nagyon át kell gondolni, meg kell nézni, ki 

mit tanít, ki milyen szakon van. 

 

Javaslom, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola beszámolóját az utolsó két oldalt kivéve 

fogadjuk el.  

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 
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171/2011.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola 2010/2011-es tanévének 

nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja a beszámoló utolsó 2 oldal 

ának kivételével, amely tartalmazza az iskola 2011/2012-es tanévben ellátandó 

óraszámokat. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy a 

következő Képviselő-testületi ülésre (2011.07.19.) nyújtsa be az iskola 2011/2012-es 

tanévben ellátandó óraszámainak alakulására vonatkozó tervezetét. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az általános iskola 

igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Lenne még két kérdésem, az egyik az, hogy az ingyenes tankönyvellátáshoz a hozzájárulás 

ebben az évben 12 eFt/fő, sajnos van olyan osztály, ahol a tankönyv 18 eFt lenne. Mi lesz a 

fennmaradó 6 eFt-tal? Ezt az ingyen tankönyvhöz jutóknak kellene befizetni? A másik kérdés, 

mi lesz az éves egészségügyi festéssel? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tankönyvre még nem tudok válaszolni. Sajnos a bevételek nem úgy jönnek, ahogy 

terveztük, pl. az iparűzési adók májusi bevallásának feldolgozása után nem befizetést, hanem 

mintegy 3 mFt- visszafizetést kellett eszközölnünk 

 

Mizser László, képviselő 

Ha Jambrik tanár úr lesz az igazgató, akkor szeptembertől végig ki tudjuk az iskolát festeni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Annyit még elmondanék tájékoztatásul, hogy az iskola felújítását egy kartali cég nyerte, 

szeptember 30-a a befejezési határidő.  

 

A következő napirendi anyag a Mini Manó Óvoda beszámolója. Nagyon szép, nagyon 

terjedelmes, minden részletre kiterjedő munka.  

Ildikó, megkérdezném, van-e szóbeli kiegészítésed? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Két dolgot szeretnék elmondani, az egyik egy javítás a beszámolóban, a kedvezményes 

ellátásban részesülők című táblázat a 2010/2011. évre vonatkozik. A másik dolog az a két 

álláshelyre meghirdetett pályázattal kapcsolatos. A nevelői állásra 6 pályázat, az óvónői 

állásra 8 pályázat érkezett. A felvételi elbeszélgetésre 2-2 pályázót hívunk be, ami holnap 

lesz. Az egyik kisgyermeknevelői állásra pályázónak gyógypedagógiai végzettsége is van. 

Javaslatom van a beszámolóban a fejlesztő pedagógusi közreműködésre, ami 2-szer 20 perc, 

azóta kaptam még egy javaslatot a fejlesztőpedagógusi foglalkozásra. Nem tudom, hogy nem 

célszerűbb lenne-e ezt a pályázót felvenni, és így megoldanánk a speciális fejlesztést is az 

óvodán belül. De ennek anyagi vonzata is van, mivel ő felsőfokú végzettségű.  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha 2-szer 20 percért kellene, akkor nem kell két felsőfokú végzettségű. Gondoljuk át, 5 fő 

bölcsődésért vegyünk fel két felsőfokú végzettségű dolgozót? A normatíva még ki sincs 

számolva, itt is lehet, hogy finanszírozási gondok lesznek.  Ez is olyan igény, mint a harmadik 

napközis csoport, jó lenne, de nem finanszírozható.  

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Az autista gyermek - aki a közoktatási statisztikában szerepel - speciális fejlesztésével mi a 

helyzet, megoldott az előírt fejlesztés? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Eddig csak logopédus volt előírva neki, szeptembertől kell neki gyógypedagógusi fejlesztés. 

Erre kértem segítséget az iskolából. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nincs még megoldva, nincs betervezve a költségvetésbe. 

Javaslom a Mini Manó Óvoda beszámolóját elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

172/2011.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Mini Manó Óvoda 2010/2011-es tanévének nevelési 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Mini Manó Óvoda 

vezetőjét értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi anyag a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány beszámolója.  

Van-e kiegészíteni való? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Nincs hozzáfűzni valóm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tájékoztatásként mondom el, hogy a játszótéri támogatásról megjött a határozat. Most küldte 

a projektmenedzser a számláját, amit még ki kell fizetni, ezután adhatjuk be az elszámolást, 

amit az alapítványnak kell beadni. Úgyhogy végre visszajön a pénzünk. Persze az önerőt 

leszámítva. 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, javaslom a beszámolót elfogadásra. 
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Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

173/2011.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 2010. évi 

önkormányzati támogatásáról és végzett tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról az Alapítvány Elnökét 

értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megköszöni a jelenlévő vendégek munkáját, jelenlétét. 

 

/A vendégek elköszönnek és elhagyják a termet./ 

 

 

III. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A nyári gyermekétkeztetésről szóló határozathoz szólnék hozzá. Megkaptuk a pályázott 

támogatást és a minisztériumtól kaptunk még 203.500 Ft-ot pluszban. Így a tervezett 30 

gyermek helyett, 42 gyermek kaphat támogatást. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester  

Bővült a kör? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

beszámoló elfogadta. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi anyag a tájékoztató a jogszabályi változásokról. 

Kérdés? 

Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a beszámoló a két ülés közötti eseményekről. 

Kérdés? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Arról szeretnék kérdezni, hogy Mezőkeresztesen miről volt szó? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Végül is ez egy olyan fórum, amit a TÖOSZ indított, hét régióra osztotta szét az országot. Mi 

voltunk az elsők, akik ezen résztvettek. Az önkormányzati törvény módosításával 

kapcsolatosan kérdezték a résztvevők véleményét. A mi közreműködésünkkel szeretnének 

javaslatokat adni a törvényalkotásnak, remélve ezeket elfogadják.  

Kb. 60-70-en voltunk, mindenki elmondhatta a saját sirámait. Voltak kis település 

polgármesterei és voltak városi polgármesterek is, elég nagy nézetkülönbségek voltak. Ami 

szóba jött, az a közcélú munka. Nagyon nem elégedettek a jelenlegi felállással. Ebben a 4 órás 

foglalkoztatásban gyakorlatilag éhbérért dolgoznak az emberek. Ennek a változását kérnék a 

jövőre tekintettel. A közcélú foglalkoztatásnál még arról is szó volt, hogy évek óta 

megbízható visszatérő munkásokat alkalmazhassák az önkormányzatok. Ne kelljen bevonni a 

munkaügyi központot. Ez volt a fő hangsúly. A korkedvezményes nyugdíjról is szó volt. A 

pedagógusok finanszírozása témánál 3 felé szakadt a társaság, valaki a központosítás mellett 

volt, mások szerint adják a pénzt az önkormányzatoknak, és valakinek egyik sem jó.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Milyen településeken marad polgármesteri hivatal? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt mondták, hogy 2000 főnél akarják megvonni a határt. Itt is megoszlott a társaság, a közös 

álláspont az, hogy 1000 fő alatt ne legyen hivatal. Még nem lehet tudni, mit visznek el, sokan 

ragaszkodtak a szociális ügyekhez, az építésügyeket engednék. Nem is mindennapos dolog az 

építésügy. Az igazgatás része, pl. szabálysértés ezt nem bánnánk.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A híradásokból azt hallani, hogy csak 1-2 fő lenne a hivatalban. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

 A szociális ügyeket nem vinnék el, pl. átmeneti segélyt nem lehet járásban megcsinálni, mert 

ezt mérlegelni kell. Például a bpj-t lehetne, ott viszik az igazolást és a törvény előírásai 

alapján meg lehet állapítani. Azt mondták, hogy az önkormányzati szféra 36 milliárddal 

kevesebbet kap. Gondolom a pedagógusok bére kikerül. 

 

Javaslom a beszámoló elfogadását számozás nélküli határozatban. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a beszámoló 

elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi anyag Lőrinci Város Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény 

alapító okiratának módosítása. Egyébként ez kistérségi feladat, csak Lőrinci a gesztor. 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, javaslom a 74. oldalon lévő határozati javaslatot elfogadásra 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

174/2011.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és 

Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést 

megismerte.  

 

A Képviselő-testület az alapító okirat módosítását a következők szerint elfogadja, illetve 

hagyja jóvá: 

 

1. A jogszabályi változások következtében az alapító okirat 5.2. pontjából 

törlésre kerül az 5.2. számozás és „A költségvetési szerv kiegészítő 

tevékenysége:” szövegrész. 

 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény 

operatív gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és szolgáltatási 

tevékenységet ellátó szerve és címe: Polgármesteri Hivatal 3021 Lőrinci, 

Szabadság tér 26.” 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról Lőrinci Polgármesteri 

Hivatalát értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:   15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő anyag a 75. oldalon található, javaslat a piactartás szabályiról szóló rendelet 

módosítására. 

Mivel ez egy rendeletmódosítás, illetve egy új egységes szerkezetbe foglalt rendelet, ezért a 

Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülést tartott és az ügyet megtárgyalta. Szeretném, ha Jegyző úr 

mondaná el, miért van erre szükség. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Röviden az előzményről, ez egy nagyon régi rendelet, 2004-ben készült, amikor a piac 

létrejött. Ezután nagyon sok jogszabályi változás történt, azt a jogszabályt meg is szüntették, 
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amelyre a rendelet épült.  Az utóbbi időben sok probléma merült fel a piaccal, pontosabban a 

piacon árusítókkal kapcsolatban. Nagyon sok igényük volt, pl. illemhelyre, árusítóhelyekre, 

díjakra vonatkozóan. Ezeket a problémákat gyűjtögettük, jártunk rendszeresen a piacra 

ellenőrizni. Az itt felmerült problémákat figyelembe véve megbeszéltük a módosításokat és 

igyekeztem a mai jogszabályoknak megfelelően létrehozni a rendeletet. Tulajdonképpen 2004 

óta nem változott a rendelet, csak annyiban, hogy 2007-ben emelkedtek az árak, 2007 óta 

pedig semmilyen változás nem történt. Ezért javasoltuk a bizottságnak az emelést. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Éveken keresztül a piacfelügyelők közcélúak voltak, állandóan cserélődtek az emberek.  Nem 

igazán úgy szedték a pénzt, ahogy kellett volna. Idén a szociális gondozók átvették ezt a 

feladatot. Mindkét gondozónő nagyon szépen, jól ellátja a feladatot. Rendesen dolgoznak. A 

féléves elszámoláskor kíváncsi vagyok a különbségre.  A piaci tarifák a következőképpen 

alakultak, 2004-ben még a mezőgazdasági terméket árusítók 90,- Ft/m/nap a nem 

mezőgazdasági terméket árusítók 120,- Ft/m/nap helypénzt fizettek. Ez 2007-ben 

megemelkedett, azóta a mezőgazdasági terméket árusítók 100,- Ft/m/nap a nem 

mezőgazdasági terméket árusítók 150,- Ft/m/nap fizetnek a mai napig. A bérelt elárusítóhely 

díja 2007-ig 1900,- Ft/m/hó, majd 2200,- Ft/m/hó.  

A tervezett módosítások szerint a mezőgazdasági terméket árusítóknak 150,- Ft/m/nap, a nem 

mezőgazdasági terméket árusítóknak 200,- Ft/m/nap helypénzt kellene fizetni, a bérelt 

elárusítóhely tervezett díja 2500,- Ft/m/hó. Ezen kívül lenne még egy kategória, ezt is a 

felmerült igények szerint alakítottuk ki. Van olyan árus, aki rendszerint mindent, ami a 

kertjében megterem, kipakolja az asztalon kívül, maga elé a földre is. Egyébként meg is váltja 

és fizeti rendszeresen a helypénzt. Viszont a földre is elég terjedelmesen kipakol, ezért 

gondoltuk, hogy ha nem is olyan mértékben, de valamennyit fizetni kellene a földön elfoglalt 

helyért is. Arra gondoltunk, hogy a régi tarifa lenne a földön négyzetméterenként, tehát a 

mezőgazdasági terméket árusítók 100,- Ft/m²/nap a nem mezőgazdasági terméket árusítók 

150,- Ft/m²/nap. Ez 2011. július 1-jétől lépne életbe. Úgy gondolom, hogy ez nem nagy 

emelés. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Az emelés 13,6%-os, még így is az infláció alatt marad az emelés, ami a négy évre 

visszamenőleg 24% lenne, ha csak az éves infláció minimumával számolunk is. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem nagy tétellel érinti. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Igen, azt helyesnek tartom, hogy aki nem asztalra pakol, az is fizessen. Ő utána is ki kell 

takarítani, ugyanúgy ki kell nyitni a piacot. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, javaslom a piactartás szabályairól szóló, egységes szerkezetbe foglalt 

rendelet-tervezetet elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

következő rendeletet hozta. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete 

A piactartás szabályairól 

 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a 

piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendeletre figyelemmel 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Községben önkormányzati tulajdonú területen 

tartandó helyi piacra. 

 

(2) A rendelet szabályait köteles betartani: 

 

a) mindenki, aki a piac területén tartózkodik, értékesít, vásárol, vagy egyéb – a piac 

jellegének megfelelő - tevékenységet végez, 

 

b) piacot fenntartó, üzemeltető. 

 

A piac fenntartása, üzemeltetése 

 

2. § 

 

(1) Petőfibánya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó, illetve üzemeltető) a 

lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében – e 

rendeletnek megfelelően piacot tart fenn. 

 

(2) A piac üzemeltetése Petőfibánya Község Önkormányzatának a feladata. 

 

(3) Az Üzemeltető köteles a piac területének üzemeltetésével, a piac tartásával és a 

helyhasználattal kapcsolatos feladatokat e rendeletben foglaltak alapján ellátni. 

 

(4) Az üzemeltetés költségeit az Üzemeltető biztosítja. 

 

(5) Az Üzemeltető köteles a piac e rendelettel megállapított rendjéről a piac bejáratánál jól 

látható helyen közétett hirdetményben az árusokat és vásárlókat tájékoztatni. 

A piaci árusítás szabályai 

 

3. § 

 

(1) A piac nyitvatartási ideje hétfőtől szombatig 6,00 órától 13,00 óráig terjed a piac tartására 

kijelölt helyen. 
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(2) Árusítani elsősorban a piac területén elhelyezett árusító standokon lehet.  

 

(3) Tilos az árusítás a közúti közlekedés veszélyeztetése miatt a járdákon és a 

parkolóhelyeken. 

 

(4) Amennyiben az áru jellege megengedi és indokolt, a nagyobb mennyiségű árut a földön is 

el lehet helyezni a piacfelügyelő által kijelölt helyen, úgy hogy azzal ne akadályozza a 

közlekedést, és más árusokat ne zavarjon. 

 

(5) A piacon szakellenőr nem működik, így a gombaárusítás tilos az 55/2009.(III.13.) 

Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésére figyelemmel. 

 

(6) A piac területén az árusok a kijelölésnek megfelelően, illetve a vásári, piaci és 

vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.(XI.26.) Eüm 

rendeletben foglaltak figyelembevételével árulhatnak. 

 

4. § 

 

(1) A köztisztasági előírások betartása érdekében köteles az árus az árusítóhelyét és annak 

környékét tisztántartani, az árusítás után keletkezett szemetet elvinni, vagy a piacnál 

elhelyezett konténerbe elhelyezni. 

 

(2) Az árus köteles betartani az elárusítóhelyre és az árusított termékekre vonatkozó 

kereskedelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, köztisztasági előírásokat. 

 

(3) A piaci árusítás szabályainak megtartását a jegyző rendszeresen ellenőrzi. 

 

(4) Az árusok a piac területén sátrat, standot nem létesíthetnek. 

 

(5) Elárusítóknak, vásárlóknak a piac területére motorkerékpárt, személygépkocsit és 

munkagépet bevinni nem szabad. 

 

(6) Az árusító köteles a piac felügyeletét ellátó személynek az áru származása, minősége, 

mennyisége, valamint az ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni. 

 

5. § 

 

(1) Az az árusító, akinek a hatályos jogszabály előírja az általa árusított termék eredetének 

igazolását, illetve a jogszerű eladásra és vásárlásra igazoló okiratot, a hiteles igazolásokat 

mindig magánál kell tartani, és felszólításra köteles bemutatni az ellenőrzésre jogosult 

személyeknek. 

 

(2) A kultúrált és biztonságos üzemeltetés érdekében tilos a piac területén: 

a) az építményeket, berendezéseket rendeltetésétől eltérő módon használni, rongálni, 

b) állatot bevinni, 

c) romlott, vagy romlásnak indult anyagot a piac területére bevinni, otthagyni, 

d) a piac területén lévő gyalogos közlekedési utakon a forgalmat akadályozni, 

e) a piac területén kerékpárral közlekedni, 

 

(3) Az el nem adott árut az árusítási idő befejezésével a piac területéről el kell szállítani.  
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(4) A tűzrendészeti követelmények betartása a piac területén mindenkire nézve kötelező. 

 

(5) Az árusítóhelyet minden árusító köteles az árusítás befejeztével megtisztítani. 

 

(6) A helyhasználó az általa okozott kárért a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel az 

Üzemeltető felé. 

A helypénzfizetés szabályai 

 

6. § 

 

(1) A piacon történő árusításért – a hadigondozottak kivételével – az árus helypénz fizetésére  

kötelezett. A hadigondozott mentességét hadigondozotti igazolványával igazolja. 

 

(2) A piaci helypénz beszedésére és a piac rendjének biztosítására az önkormányzat hatósági 

jogkörrel fel nem ruházott piacfelügyelőket alkalmaz. 

 

(3) Az elárusítóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy azok nagysága a vevőtér felől egyforma 

nagyságúak legyenek. 

 

(4) Az alábbiakban meghatározott piaci helypénzt az árusítani szándékozónak érkezésekor 

azonnal, de legkésőbb 8,00 óráig meg kell váltania a piacfelügyelőnél. 

 

(5) Az árusítás megkezdésekor megvásárolt napijegyet az árusok az árusítás végéig kötelesek 

maguknál tartani és kérelemre felmutatni. 

 

(6) Amennyiben a piac mezőgazdasági termékek árusítására kijelölt része az árusítók nagy 

száma, illetve az árusított termékek mennyisége miatt nem elegendő a zökkenőmentes 

árusításhoz, úgy a piac másik része is igénybe vehető mezőgazdasági termékek 

árusítására. 

 

7. § 

 

(1) Amennyiben az árus egyidejűleg több elárusítóhelyet is bérel, az elárusítóhelyeket csak 

egymás mellett lehet kiadni. 

 

(2) A bérelt elárusítóhely naponta reggel 8,00 óráig foglalható el, el nem foglalás esetén a 

piacfelügyelő azt bárki számára kiadhatja. 

 

(3) A bérléssel lekötött elárusítóhely bérleti díját akkor is meg kell fizetni, ha a helyhasználó 

az árusítást ideiglenesen szünetelteti, ellenkező esetben a lekötött elárusítóhely más 

árusító részére újra bérbe adható. 

 

(4) A napijegy, illetve a bérelt elárusítóhely másra nem ruházható át. 

 

(5) A napijeggyel, illetve a bérlettel a piac zárását követő egy óráig lehet még az árusító 

helyen tartózkodni az összepakolás és rendrakás céljából. 
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(6) A helypénz meg nem fizetése esetén az árusítani szándékozó nem kezdheti meg, illetve a 

már megkezdett árusítást nem folyatathatja, őt a piacfelügyelő távozásra szólítja fel.  

 

8. § 

 

Az önkormányzat a piaci helypénz összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

(1)  A mezőgazdasági terméket árusítók 150,- Ft/m/nap (Áfa-mentes), a nem mezőgazdasági 

terméket árusítók 200,- Ft/m/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás 

megkezdésekor fizetni. 

 

(2) Amennyiben az áru jellege megengedi és indokolt, a nagyobb mennyiségű áru árusítás 

céljából földön való elhelyezéséért a piacfelügyelő által kijelölt helyen a mezőgazdasági 

terméket árusítók 100,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes), a nem mezőgazdasági terméket 

árusítók 150,- Ft/m²/nap (Áfa-mentes) helypénzt kötelesek az árusítás megkezdésekor 

fizetni. 

 

(3) A bérelt elárusítóhely díja 2.500,- Ft/m/hó (Áfa-mentes), melyet havonta előre, a hónap 

20. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára készpénzfizetési 

utalványon a bérelt hely sorszámának feltüntetésével kell megfizetni. 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) Az árusoknak, vásárlóknak, illetve a piacra látogatóknak felróható okból keletkezett 

károkért, illetve a piac területén elhelyezett árúkban, vagyontárgyakban bekövetkezett 

károkért az Üzemeltetőt, Fenntartót felelősség nem terheli.  

 

(2) Jelen rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 

 

(3) Hatályba lépésével a piactartás szabályairól szóló 7/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet 

és az azt módosító 1/2005.(II.10.) és 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor  

            Polgármester                Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirendi pont utolsó témájaként szeretném javasolni a testületnek, hogy a július 

20-i soros ülést és a szeptember 21-i soros ülést tegyük el, mert ez a két időpont nem jó. A 

júliusi legyen 19-én, a szeptemberi legyen 22-én. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 
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175/2011.(VI.22.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Polgármester javaslatára az alábbiak szerint módosítja 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervét: 

 

1) VII. ülés: 2011. július 19. kedd 16ºº óra 

2) IX. ülés: 2011. szeptember 22. csütörtök 16ºº óra 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint módosított 

munkaterv alapján gondoskodjon az ülések összehívásáról. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő témáról most nem kérek döntést, csak felolvasnám az igazgatónő levelét. Erről 

akkor tudunk érdemben dönteni, ha már meglesz a féléves beszámoló, mert sajnos minden 

pénz kérdése.  

/Felolvassa az igazgatónő levelét./  

 
 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Erre vonatkozóan nincs sehol rögzített összeg. Tavaly is vita volt ebből és akkor úgy döntött a 

testület, hogy aranydiplomára 80 eFt-ot, gyémántdiplomára pedig 100 eFt-ot ad. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Javaslom, hogy csak petőfibányai lakos kapjon, vagy van erre szabály? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha itt tanított egész életében, végül is megérdemelné mindenki. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem biztos, hogy egész életében itt tanított. 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Erre nincs szabály. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Úgy tudom, hogy ha színes diplomát számfejtünk, az adómentes, de ennek még utána kell 

néznem. 

 

Mizser László, képviselő 

Aug. 20-án lesz a díszpolgári cím átadása, akkor legyen ennek a díjnak is az átadása. Legyen 

a júliusi ülésen téma. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tájékoztatásként elmondanám, hogy kint voltunk Jegyző úrral a Liszt Ferenc úti garázssoron. 

Ugyan a testület felé még nem jeleztek, de lehet, hogy fognak. Két villanyoszlopot át kellene 

helyezetni, mert szóbeli ígéretet kaptak az előző polgármestertől. Takács Péter már kétszer 

válaszolt, mindenki megtekintett állapotban vette meg a területet, nincs a szerződésben az 

áthelyezés. Most, hogy felépítették a garázsokat, rájöttek, hogy az ajtó előtt van a 

villanyoszlop, és nem tudnak beállni. A műszaki ellenőrük elszólta magát, hogy eredetileg 

benne volt a költségvetésükben. Állítólag szóbeli ígéretet kaptak a volt polgármestertől, a 

műszaki ellenőr most azt mondta, hogy Takács Pétertől az oszlopáthelyezésre. Takács Péter 

ezt kikérte magának. Ez egy kellemetlen szituáció, de csak tájékoztatásul mondtam el. 

Valószínű, hogy testület elé kerül a dolog. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Írásos anyag nincs róla, megtekintve átvette… 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Egy kérdésem lenne, a Dózsa György úti vízelvezető árok kiásása az tulajdonképpen kinek a 

dolga?  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A rendeletben egyértelműen benne van, a vízelvezető árok tisztítása a lakók saját dolga. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A kérdésem az lenne, hogy a következő testületi ülésen tudnánk-e arról beszélni, a 

homokbányai garázssoron lévő konténer évi egyszeri ingyenes elszállításáról? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, rendben van. Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való 

részvételt és az ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 
 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


