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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. július 19-én megtartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m:     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

185/2011. (VII.19.) Sport u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése 
186/2011. (VII.19.) HKKTT üzletrész névértéken való eladásához hozzájárulás 
187/2011. (VII.19.) Petőfi Sándor Általános Iskola 2011/2012-es tanévben ellátandó 

óraszámainak elfogadása 
188/2011. (VII.19.) Petőfibánya Díszpolgára cím adományozása 

  

  

  

  

Rendelet száma Tárgy 

16/2011. (VII.20.) A lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról 

17/2011.(VII.20.) SZMSZ módosítás 

  
  
  
  

 

 

 

 

Petőfibánya, 2011. július 19. 

 

 

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. július 19-én 

megtartott soros nyílt üléséről. 

 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

  

  

 

 

II. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mielőtt megkezdjük az ülést, csak annyit szeretnék kérni, hogy kicsit igyekezzünk, mert 

szeretném, ha ülés után még átmennénk az iskolába. Most, hogy elkezdték a felújítást, 

megnézhetnénk és elmondanám, milyen függő problémák vannak. 

Megnyitom a nyílt ülést, az első téma a beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztést mindenki megkapta.  

Van-e kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs kérdés, javaslom a beszámolót elfogadásra számozás nélküli határozattal. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

beszámoló elfogadta. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi anyag a tájékoztató a jogszabályi változásokról. 

Kérdés? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ha valaki zenés, táncos rendezvényt akar szervezni, mindig kell biztonsági tervet készíteni, 

akkor is ha kültéri? 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, ha ezer fő felett vannak. Ez az eljárás elég költséges és nehézkes, ezért módosították a 

jogszabályt. Most már nem kell kéthetes időjárás előrejelzés, nem kell engedély a KÖVIZIG-

től, stb… 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A következő 

napirendi anyag a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról szóló 8/2002.(II.8.) számú 

önkormányzati rendelet helyett a Jegyző úr által készített új lakásépítés és -vásárlás helyi 

támogatásáról szóló egységes rendelet-tervezet megtárgyalása. A rendelet-tervezetet a 

pénzügyi bizottság megtárgyalta. Átadnám a szót Ruzsom Lajos képviselőnek, mint a 

pénzügyi bizottság elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A rendelet új egységes szerkezetbe foglalására a jogszabályi változások miatt van szükség, 

illetve a legutóbbi képviselő-testületi ülésen felmerült annak az igénye, hogy a rendelet 

tartalmazzon olyan előírást, amely alapján a nem fizető kedvezményezettektől gyorsabban, 

egyszerűbben be lehetne hajtani a tartozásukat. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha a 

kedvezményezett írásban hozzájárul ahhoz, hogy munkabéréből a tartozását a kölcsönt adó fél 

levonathassa annak munkáltatójával, természetesen ha rendelkezik munkahellyel. Ezt a 

bizottság megtárgyalta és javasolta a testületnek elfogadásra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, javaslom az egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

következő rendeletet hozta. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete 

a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint a 

lakásgazdálkodás feltételeinek javítására, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (a továbbiakban: Ötv.)  16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 

lakásépítés és -vásárlás helyi támogatása formáinak és feltételeinek megállapítására az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

A Képviselő-testület e rendeletben biztosított támogatásokat Petőfibánya községben élő, 

valamint a községben lakásépítés, vagy -vásárlás útján letelepedni szándékozó személyek 

számára biztosítja. 
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2. § 

 

A támogatási alap képzése 

 

(1) Petőfibánya Község Önkormányzata lakásépítés és -vásárlás támogatására, az éves 

költségvetésben – a mindenkori pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve – a következő 

forrásokból képez alapot: 

 

a) a normatív állami támogatásból, 

b) az előző évi pénzmaradványból, 

c) a kölcsön-törlesztésekből származó bevételekből. 

 

(2) A társasházak tatarozásának támogatására a kölcsön-törlesztésekből származó 

bevételekből és a bérlakások értékesítéséből befolyt, lekötött tőke kamathozadékából 

képez támogatási alapot az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásakor. 

 

(3) Az önkormányzat a támogatási alapot elkülönítetten, külön számlán kezeli. 

 

3. § 

 

A támogatási célok 

 

(1) Petőfibánya Község Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújt a rászoruló családok 

részére: 

 

(a) telekvásárláshoz, 

(b) családi ház és lakás, bármely formában történő építéséhez, lakószobával történő 

bővítéséhez, 

(c) családi ház és magántulajdonban álló lakás vásárlásához, 

(d) a korábban önkormányzati tulajdonú bérlakásokból alakult társasház tatarozási (külső 

vakolatjavítás, tetőfelújítás) munkáihoz. 

 

(2) Lakás építéséhez, -vásárlásához, megszerzéséhez támogatások akkor igényelhetők, ha az 

igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele 

együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra 

bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt 

írásban elfogadta. 

 

(3) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság 

tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és 

használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a 

rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás. Erről a tényről a közvetlen 

támogatást igénylő nyilatkozni köteles. 

 

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatás akkor is igényelhető, ha az 

igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele 

együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy 

olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a 

tulajdonukba. 
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(5) Nem adható támogatás azon kérelmezőknek: 

 

(a) akinek magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekeinek, együttköltöző 

családtagjainak a (4) bekezdés alá nem tartozó lakástulajdona van, 

(b) aki az együttköltöző családtagok számát is figyelembe véve a lakáscélú állami 

támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti lakásigénye 

mértékét meghaladó szobaszámú lakást épít, vagy vásárol, 

(c) akinek magának, házastársának és kiskorú gyermekeinek, együttköltöző 

családtagjainak üdülő tulajdona van, 

(d) aki már részesült az önkormányzati lakásépítési és -vásárlási támogatásában, 

(e) aki a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatot közöl, amely számára 

jogtalan előnyt jelent. 

 

(6) A támogatások megállapításánál előnyben kell részesíteni a fiatal házasokat, a 

gyermeküket egyedül nevelőket és a három vagy ennél több gyermeket nevelő családokat. 

A támogatás szempontjából fiatal házasnak minősülő fiatal házasnak minősül az a 

házaspár, amelynek az igény benyújtásakor egyike sem töltötte be a 35. életévét. 

 

(7) A társasház külső tatarozásához igényelhet támogatást valamennyi tulajdonos család, 

illetve egyedül élő személy, amely vagy aki a társasházi közgyűlési határozatban 

elfogadottak szerint részt vállal a felújítási munkákban tekintet nélkül a R. 7. §-ában 

foglalt feltételekre. A tatarozási támogatásból minden társasház csak egy alkalommal 

részesülhet. 

 

4. § 

 

A támogatás formái 

 

(1) Kamatmentes kölcsön 

 

(2) Önkormányzati tulajdonban lévő, építési telek vásárlásához vételárkedvezmény 

biztosítása. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatások a fiatal házasok részére, együttesen is 

biztosíthatók.  

 

(4) A fiatal házaspárnak nem minősülő támogatást igénylők részére, elsődlegesen a (1) 

bekezdés szerinti támogatási forma biztosítható. 

 

5. § 

 

Az önkormányzati támogatás mértéke 

 

(1) A támogatás összegét – a tatarozási támogatás kivételével – az igénylő összes 

körülményeire való tekintettel – (szociális helyzet, együttköltöző személyek száma, 

lakásigény mértékének kielégítettsége) – a Képviselő-testület állapítja meg. 

 

(2) A kamatmentes kölcsön felső határa: 200.000,-Ft. 
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(3) Az önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek vételárkedvezménye legfeljebb a telek 

vételárának 60 %-a. 

 

(4) A társasház külső tatarozásához családonként a számlával igazolt összköltségköltség 70%-

ának a családra jutó része, de legfeljebb 50.000,-Ft kamatmentes kölcsön nyújtható. A 

társasháznak a tatarozási munkáihoz minimum 30% önerővel kell rendelkeznie. 

 

(5) A (3) bekezdés szerinti telekvételár-kedvezményt utólag, csakis a családi ház építésének 

megkezdését követően, legalább az alap elkészülte esetén lehet igényelni. 

 

(6) A kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt is. Az építkezés készültségi fokát 

a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.  

 

6. § 

 

(1) Kamatmentes kölcsön megállapítása esetén a támogatott köteles a mindenkori kezelési 

költséget és a hiteles tulajdoni lap kiállításának költségeit megfizetni. 

 

(2) Az önkormányzati támogatás, valamint a megállapított kölcsön összege saját erőként 

vehető figyelembe. 

 

(3) Kamatmentes kölcsönök legfeljebb 5 éves visszafizetési időre adhatók. 

 

7. § 

 

Az önkormányzati támogatásra irányuló kérelmek elbírálási rendje 

 

(1) A támogatásra irányuló kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell a 

Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

 

(a) A saját, valamint a házastárs (élettárs), az együtt költöző családtagok vagyoni, 

jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot, illetve 1 hónapnál nem régebbi 

igazolást, a benyújtást megelőző 6 hónapra vonatkozó jövedelemről. 

(b) Az építési, vásárlási szándék komolyságát bizonyító hiteles okmányt (építési engedély, 

adásvételi szerződés, adásvételi előszerződés). 

(c) A munkáltató által folyósított kölcsön összegéről szóló igazolást, a lakáscélú 

megtakarításhoz kapcsolódó külön kölcsön mértékéről szóló nyilatkozatot. 

(d) Társasházak külső tatarozási munkáihoz igényelt támogatási kérelemhez csak a 

társasházi felújítást elhatározó közgyűlési határozatot, a vállalkozási szerződés 

másolatát, valamint a kölcsön-megállapodás megkötését megelőzően a költségeket 

igazoló végszámlát, átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 

 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület határozatban állapítja meg a támogatás formáját, mértékét és a 

visszafizetési kötelezettség időtartamát. 
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(2) A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőket 8 napon belül a jegyző a testületi döntésről 

készített határozat-kivonattal értesíti, melynek átvételétől számított 30 napon belül a 

támogatási megállapodásokat meg kell kötni. 

 

(3) A tatarozási támogatási kérelmeket bizottsági véleményezés nélkül év közben 

folyamatosan a polgármester bírálja el  

 

(4) A rendeletnek megfelelő tatarozási támogatásokat a megállapodás megkötésével a 

végszámla benyújtását követő 15 napon belül a polgármester állapítja meg.  

 

(5) A rendeletnek nem megfelelő tatarozási támogatások elutasítása polgármesteri 

határozatban történik.  

 

(6) Amennyiben a telekvételár-kedvezmény mellett megvásárolt és a korábbi szabályok 

alapján beépítési kötelezettséggel terhelt telket a tulajdonos a beépítési kötelezettség 

határidejének lejárta előtt értékesíti, köteles a telekvételár-kedvezmény összegét 

egyösszegű készpénzben visszafizetni Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete költségvetési elszámolási számlájára. 

 

9. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal és a támogatott írásban köteles megállapodást kötni a támogatás 

feltételeiről. A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá. 

 

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a támogatás, illetőleg a kölcsön még vissza nem 

térített részének azonnali visszafizetési kötelezettségét, és törvényes kamatainak 

megtérítését arra az esetre vonatkozóan, ha a kérelmező nyilatkozata olyan valótlan adatot 

tartalmaz, amely alapján az építtető, vásárló a támogatást megkapta. 

 

(3) Amennyiben a tulajdonos a lakást értékesíti, a még le nem járt kölcsön összegét vissza 

kell fizetni egyösszegű készpénzben, a kamataival együtt. 

 

(4) Ha a támogatásban részesülő egyéb lakáscélú állami támogatást nem vesz igénybe, a 

megítélt önkormányzati támogatást az önkormányzat számlavezető pénzintézete útján kell 

a támogatás megítélése napjától számított 30 napon belül folyósítani. 

 

10. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal a visszatérítendő támogatás összegéig, teljes visszafizetésének 

időpontjáig a jelzálogjog mellett elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-

nyilvántartásba. 

 

(2) A kedvezményezett a megállapodásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy Petőfibánya 

Községi Önkormányzat a kölcsön teljes összege visszafizetésének időpontjáig, illetve a 

folyósítástól számított 5 évig elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint a kölcsönre 

vonatkozóan jelzálogot jegyeztessen be a Hatvani Földhivatalnál. 

 

(3) Az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetésével 

kapcsolatos költségek a kedvezményezettet terhelik. 

 



 

378 

(4) A kedvezményezett a megállapodásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsön 

részleteinek határidőben való meg nem fizetése esetén a fennálló tartozását Petőfibánya 

Községi Önkormányzat a kedvezményezett munkabéréből annak munkáltatójával 

levonattathatja. 

 

(5) A Polgármesteri Hivatal köteles nyilvántartást vezetni a helyi támogatás, valamint a 

visszatérítendő kölcsön összegéről, és a pénzintézet által kimutatott lerovásokról. 

 

11. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet 2011.08.01-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról 

szóló 8/2002.(II.8.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2007.(II.15.), a 

14/2007.(IV.12.) és a 28/2007.(XI.29.) rendeletek. 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi téma a 12. oldalon található az SZMSZ rendelet módosítása, módosítását 

jogszabályi változás indokolja, ugyanis a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való 

összhangot biztosítani kell. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 19. § (2) bekezdése 

szerint a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján 

biztosítani kell a jogszabály-tervezetek előzetes megismerhetőségét, a véleményezésre 

lehetőséget kell teremteni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azokhoz a rendelet-

tervezetekhez, amik nem sürgősek, biztosítani kell a lakosság véleményezési lehetőségét. Az 

SZMSZ 26. §-a kiegészülne egy 26/A. §-sal, amelyben ezek vannak belefoglalva. Ezt a 

bizottság megtárgyalta, és javasolja a testületnek elfogadásra. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, javaslom módosító rendelet-tervezetet elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

következő rendeletet hozta. 
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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2011. (VII.20.) 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, továbbá a 103/B §-ában 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. § 

 

Az SZMSZ a 26. §-át követően a következő szakasszal egészül ki: 

 

„A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése 

26/A.§   

 

(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetet a (6) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi 

egyeztetésre kell bocsátani, amelynek keretében az állampolgárok, a nem állami és 

nem önkormányzati szervek, szervezetek /továbbiakban: véleményezésre jogosultak/ 

a rendelettervezettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat 

honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott 

elektronikus levélcímen. 

 

(2) A rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemény hagyományos módon írásban, 

papíralapon is megküldhető. Ha a véleménykérés formája kérdőíves, az kitölthető és 

továbbítható elektronikus úton vagy kinyomtatva postai úton. A véleményezésre 

jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények 

megismerése érdekében a Polgármesteri Hivatal lakossági fórumot is szervezhet. 

 

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet 

tárgyához nem illeszkedik vagy név nélküli. 

 

(4) A rendelet-tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 

hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon 

rendelkezésre a tervezet érdemi megítélésére, véleményének kifejtésére. 

 

(5) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének, e-mail címének 

kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az 

adatkezelés magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, 

felhasználását és törlését is. 

 

(6) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

 

a) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetési rendeletet 

megalapozó és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezetet, 
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b) az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, a 

köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival 

kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet, 

c) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 

fűződik. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2011. július 21. napján lép hatályba és 2011. július 22-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                     Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                        Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi anyag a petőfibányai 355/A/13 helyrajzi számú lakás megnevezésű 

ingatlan értékesítése, ez a Sport út 5. szám alatt van. Tudjátok, melyik ingatlan, az 

előterjesztést megkaptátok. Az értékbecslés megtörtént, az ingatlan 2,9 mFt-ra lett 

felértékelve. 

Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az előterjesztésben a határozati javaslat mögött van egy versenytárgyalási, pályázati felhívás, 

ezt kellene a közeljövőben kihirdetni valamilyen formában, vagy egy közeli folyóiratban, 

vagy a helyben szokásos módon. Meg kell határozni az ajánlatok beérkezésének idejét, a 

pályázat bontásának és elbírálásának idejét, helyét. Úgy beszéltük meg, hogy a pénzügyi 

bizottság bontja és bírálja el a pályázatokat, és az a nyertes, aki a legjobb ajánlatot adja. 

Esetleg még annyit lehet, hogy a szeptemberben megjelenő helyi újságban rászánunk egy 

oldalt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hirdessük ki helyben szokásos módon, meg a honlapon hirdessük meg.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Annyi a javaslatom, hogy amennyiben az érvényes pályázat között a legmagasabb ajánlat és 

az utána következő ajánlat közötti különbség nem haladja meg a 10 %-ot, akkor vigyük 

licitre, ez bevett szokás. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Régen nem ez volt, hanem leültünk mindannyian egy asztalhoz és licitáltunk. Azt javaslom, 

most is így csináljuk. Akkor a régi lakásrendeletben így volt meghatározva. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A pályázat annyival jobb, hogy van biztosíték, így elkerülhetjük a felelőtlen licitálást. 
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezt gondoltuk Takács Péterrel a legpraktikusabb megoldásnak. Így lehet a legjobban a lakás-

spekulánsokat kiszűrni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor először szavazzuk meg Ambrus Zoltán javaslatát, miszerint vigyük licitre, és ne 

pályáztassuk meg az ingatlant. 

 

Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot 1 igen szavazattal 4 nem szavazattal 2 

tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. 

 

Aki az előterjesztésben lévő határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 1 

tartózkodással a következő határozatot hozta. 

 

185/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 355/A13 helyrajzi számú 

természetben Petőfibánya Sport u. 5. I/13 szám alatt fekvő 40 m2 alapterületű 

lakás és az alapító okirat szerint hozzátartozó 68/1000 eszmei hányadrész piaci 

alapon történő értékesítése céljából nyílt, pályázati formában megtartott 

versenytárgyalást hirdet a jelen határozat 1. számú mellékletét képező pályázati 

felhívás szerint. 

 

Az ingatlan minimális vételára 2.900.000,-Ft. 

 

A pályázati eljárás során szükséges döntések meghozatalára a Képviselő-testület 

felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot. 

 

Eredményes pályázat esetére a Képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya 

Község Polgármesterét az ingatlan adásvételéről szóló szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2011. augusztus 01. (meghirdetésére) 

Felelős: Petőfibánya Község Polgármestere a Jegyző útján. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő dolog nem a képviselő-testület kompetenciája, viszont a levelet a testületnek 

címezték. Be van szkennelve a Petőfibányai Liszt Ferenc úti Garázsépítők Szövetségének 

levele. Megkértem Takács Pétert, hogy vizsgálja még egyszer felül az egész ügyet. Takács 

Péter elment Lőrincibe, végignézte újra az összes ügyiratot. Az előterjesztésben szereplő – 

Takács Péter által írt – feljegyzést gondolom olvasta mindenki. Az adásvételi szerződésben 

aláírták, hogy megtekintett állapotban veszik meg a telket a közüzemi tervek és a kivitelezés 

is a Szövetkezet dolga. Az eredeti látványtervet az Önkormányzat egyetértésével 

módosították, és mégsem a módosított terv szerint készült el, akár az önkormányzat bele is 

köthetne. Nyilván világítás nélkül nem maradhat a közterület, az oszlopáthelyezés nagyon 

drága, földkábellel megoldható lenne a világítás, ha a garázsok falára szerelnék a lámpát. Az 
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önkormányzat fizetné a közvilágítás költségét, ehhez hozzá kellene járulni, de máshoz nem. 

Arról nem beszélve, hogy az a vállalkozó, aki építette a garázsokat, megvett egy pár telket, és 

most az elkészült garázsokat hirdeti eladásra. Úgy gondolom, hogy egy olyan vállalkozót nem 

kellene az önkormányzatnak támogatni, aki haszonszerzés céljából vásárolta fel a telket.  

 

Véleményeket várok ezzel kapcsolatban. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A tervben, amit te mondtál, így vannak benne az oszlopok? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De ezt nekik kellett volna megcsinálni. „ A szabályozási terv által ……….vagy beépítésre 

szánt területek megközelítését, közművesítését szolgáló „közterület jellegű” ingatlan 

tervezési, engedélyeztetési kivitelezési műszaki ellenőrzési költségei azon ingatlan 

tulajdonosokat terhelik, akik érdekében ………a beépítésre szánt területre történő átminősítés 

történik.” Ez benne van az adásvételi szerződésben, amit mindenki aláírt. Innen kezdve nincs 

jogalapjuk a kérelemre. Először azt mondták, hogy a Fekete László polgármester úr ígérte 

meg nekik szóban, aztán meg azt mondták, amikor kimentünk a helyszínre Jegyző úrral, hogy 

Takács Péter ígérte meg nekik. Takács Péter ezt kikérte magának, ő ilyet soha nem mondott. 

Vélemény? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ha volt egyszer egy szerződés, amit aláírtak, akkor én semmiféle megoldást nem támogatok. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem beszélve arról, hogy volt már lakossági bejelentés, hogy a szemetet, ami ott van, viszi a 

szél be a patakba. Amikor kint voltunk, akkor én szóltam nekik, hogy a szemetet el kell túrni. 

A hölgy akkor nem is adta ki a használatba vételi engedély, mert még kell egy korlát is, és ő is 

felszólította őket a szemét miatt.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem lehet, hogy a Jegyző úr szólítsa fel őket a földkupac eltüntetése miatt? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Szóltunk nekik, de mivel a saját területük, felszólítani nem lehet őket. Polgármester asszony 

kifejezett kérése is ez volt, és ők megígérték. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Végül is csak tájékoztatásként mondtam el, a testületnek erről határozni nem kell, majd 

hivatalból a Jegyző úr válaszol. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Jelezni szeretném, hogy az előzőekben nem határoztuk meg a lakás eladásnál a 

versenytárgyalás időpontjait. 

 

/A testület megbeszéli, mivel a pályázatokat a Pénzügyi Bizottság bontja, akkor lehet az 

augusztus 22- i bizottsági ülés napja a határidő. Aznap délelőtt 10:00 óra a beérkezés 

határideje, a bontás és elbírálás helye ideje a 15:00 órai ülés./ 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előterjesztésben nincs más, nekem lenne még egy határozati javaslat, ami most jött a 

kistérségtől, az anyagot és a határozati javaslatot Jegyző úr az ülés elején kiosztotta.  

Gyakorlatilag arról van szó, hogy az ügyeleti ellátás átszervezése miatt a Nonprofit Kft. 

üzletrészét megvásárolja a kórház. 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs kérdés, akkor javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

186/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya település Képviselő-testülete jelen határozattal úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi 

Többcélú Társulás Tanácsának soron következő ülésén hozzájárulását adja a 

HKKTT tulajdonát képező, Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. Albert 

Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által  500.000 Ft 

névértékű üzletrész  névértéken  történő megvásárlásához. 

 

Határidő:  2011. augusztus 30. (a határozat HKKTT-hez való eljuttatására) 

Felelős:    a település polgármestere a jegyző útján 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirendi pont következő témája a 2011/2012. tanében ellátandó óraszámok 

alakulása a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A múltkori ülésen nem fogadtuk el az iskola 

beszámolójában az óraszám tervet. Azóta az iskola igazgatónőjével volt egy elég kemény 

kétórás „harcunk”, így sikerült levinni az óraszámot, hogy a fenntartó által biztosított 22 óra 

„eltűnt”. Az előző tervben egyébként volt számolási hiba is. A szakkörök felmentek a nem 

kötelező és egyéni fejlesztésre biztosított órák számába. Kivettük, ami duplikálva volt. Volt 

olyan tantárgy, ami háromszorosan is benne volt. Így 14 fő pedagógus igénye van az 

iskolának, illetve majdnem 15 fő. Ezt csökkenteni már nem tudjuk a Közoktatási törvény 52. 

§ (7)-(11) bekezdés szerint. Egyébként még így sem finanszírozható az iskola. Az a ráta, 

amelyről az előző testületi ülésen beszéltünk, T/P (tanuló létszám/pedagóguslétszám) sajnos 

10 alatt van. Ahhoz hogy finanszírozható legyen egy iskola, ennek a hányadosnak 14-15 körül 

kell mozognia. Sajnos annyira kevés a gyerek az osztályokban, ezért kevés a finanszírozás. 

Nem tudunk mit tenni. Megnéztem, hogy a pedagógusoknak vannak-e esetleg párhuzamos 

szakai. Nincs ilyenről szó. Nincs olyan pedagógus, aki ugyanazt a szakot tanítaná. Sajnos ez 

van, ezt kellene elfogadni. Gyakorlatilag akkor úgy néz ki, hogy a tanórai szükséglet 283 

óra/hét, az óra kedvezmények alakulása után 268 óra/hét a kapacitás. Így 15 óra/hét a lyuk, 

tulajdonképpen úgy néz ki, mintha 0,7 fővel kevesebb pedagógus lenne. Amennyiben változik 

az óraszám a pedagógusoknál és nem 22 óra, hanem 25 órára felemelik, akkor valamivel jobb 

lenne a helyzet. 

 

Kérdés, vélemény? 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Meg kell vizsgálni azt, hogy miért nincs itt annyi gyerek, miért hordják el a gyerekeket más 

iskolákba. Mivel ilyen kevés a gyerek, finanszírozhatatlan az iskola. 10,6 pedagógus bére 

lenne a gyerekek számához képest a finanszírozható. Gyakorlatilag 4 pedagógus bérét, több 

millió Ft-ot az önkormányzat fizet saját zsebből.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Sajnos az a gond, hogy a pedagógusok között is feszültség van. Ezt a szülők és a gyerekek is 

érzik.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Azt nem értem, hogy felnőtt fejjel hogy lehet így gondolkodni. Nem értik meg, hogy ha ez így 

megy tovább, senkinek nem lesz munkahelye, mindenki alatt egyformán rezeg a léc. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem beszélve arról, hogy most mennyit fogunk az iskolára fordítani. Több tízmillió Ft-ot 

ráfordítunk rá, itt lesz a szép iskolánk, gyerek meg nem lesz, aki idejárna. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Véleményem szerint a helyi újságba jelentessük meg, hogy mennyit költöttünk rá az iskolára. 

Gondolja meg minden szülő, hogy milyen korszerű iskolába járhatna a gyereke. Van 

interaktív tábla, ami a környéken sehol nincs, megy a kompetencia-program. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A következő testületi ülésre írassunk egy cikket az iskoláról, adjunk fel egy fizetett hirdetést a 

Heves Megyei Hírlapba, csináljunk hírverést az iskolánknak. 

 

/A testület megvitatja, milyen újságokba érdemes cikket megjelentetni./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor várom a cikkeket az iskoláról. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én szívesen elvállalom, hogy megírom, csak azt kérném, hogy az igazgatónő véleményezze.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Azt javaslom, hogy a saját intézményéről az igazgatónő írja meg a cikket. Mégiscsak ő ismeri 

a legjobban az intézmény előnyeit. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rendben, akkor ő írja meg. 

 

Amennyiben több kérdés, vélemény nincs. Javaslom a Petőfi Sándor Általános Iskola 

2011/2012-es tanévben ellátandó óraszámainak alakulására vonatkozó tervezetét elfogadásra. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 
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187/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója által benyújtott Petőfi 

Sándor Általános Iskola 2011/2012-es tanévben ellátandó óraszámainak alakulására 

vonatkozó tervezetét elfogadja 

 

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

igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirendi pontban nekem már csak egy témám van, a díszpolgári cím 

adományozása. Kértünk javaslatokat, 5 javaslat érkezett be. A rendelet ki volt rakva a 

honlapra és a hivatali faliújságra, eddig a lakosságtól nem kaptunk javaslatot. Mivel arról 

döntöttünk, hogy az augusztus 20-i ünnepségen fogjuk átadni, ezért most kellene erről 

dönteni. Felolvasnám a jelölteket és az a javaslatom, hogy titkos szavazással döntsük el. 

Posztumusz címre két jelölés érkezett Fekete László és Ursitz József. 

/Felolvassa az indoklásokat./ 

 

Díszpolgári címre három javaslat érkezett Dr. Hajszán Éva, Pappné Lipták Edit, Jónás János. 

/Felolvassa az indoklásokat./ 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Akkor most létre kell hozni egy számláló bizottságot. 

 

/a testület úgy dönt, hogy Nagy Katalin és Papp Tamás képviselők legyenek a számláló 

bizottsági tagok/ 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

/kiosztja a szavazólapokat/ 

 

/A testület leadja a szavazólapokat, a számláló bizottság átszámolja a szavazatokat./ 

 

Papp Tamás, képviselő 

/A szavazatok többszöri átszámolását követően kihirdeti az eredményt/ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

/Felolvassa a határozati javaslatot a szavazás során legtöbbet kapott személyek nevével 

kiegészítve./ 

 

Javaslom az előbb elolvasott határozati javaslatot elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot, 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a 

következő határozatot hozta. 

188/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület a „Petőfibánya Község Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről 

szóló 14/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete alapján 2011-ben a következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Petőfibánya Község 

Díszpolgára” posztumusz címet adományoz 

 

Fekete László (1953-2010) részére 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Petőfibánya Község 

Díszpolgára” címet adományoz 

Jónás János részére 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Jónás János részére járó nettó 100.000 forintot a 

Képviselő-testület a nem várt bevételek terhére biztosítja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a díjazottat, illetve a posztumusz 

díjazott hozzátartozóját értesítse, gondoskodjon a díszoklevélről és a „Petőfibánya Község 

Díszpolgárainak Névkönyve” bejegyzéseiről. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a díjazott, illetve a posztumusz díjazott 

hozzátartozójának a díszoklevelet az augusztus 20-i ünnepségen adja át. 

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző 

Határidő:  2011.08.20. 

 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A garázssor a régi piacépület mellett életveszélyes, az a kérés, hogy szólítsuk fel a tulajdonost 

az ingatlan rendezésére. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nekem annyi lenne, hogy Virág István azért jött el az ülésre, hogy megbeszéljük a fakivágást 

egyszer s mindenkorra. Átadnám neki a szót. 

 

Virág István. petőfibányai lakos 

Beadtam egy fakivágási kérelmet a Jegyző úr felé. El is indult az ügy, csak annyi a baj, hogy  

azóta a tisztelt képviselő-testület hozott egy határozatot, amiben az áll, hogy nem lehet a fát 

kivágni. Az a kérdésem, hogyan lehet mégis elindítani a fakivágást.  

 

Dr. Gyirán Viktor 

A testület úgy döntött, hogy azokat a fákat, amiket a képviselő úr akkor felsorolt a beadott 

kérelmében, csak hivatalos, engedéllyel rendelkező fakitermelő személy vághatja ki Akkor 

úgy döntött a testület, hogy a Bocskai féle favágó csapattal vágatja ki, illetve gallyaztatja le a 

fákat. Akkor a testület úgy döntött, hogy én ne adjak ki fakivágási engedélyt, mert nem volt 

ellenőrizhető és nagy volt a visszaélés lehetősége, aminek az a következménye, hogy előbb-

utóbb eltűnnek a fák a településről.  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem ad a testület senkinek engedélyt, majd a Jegyző úr és a műszakis kolléga és a favágó 

szakember körbejár a településen tavasszal és ősszel, és együtt fogják eldönteni, melyik fát 

lehet kivágni. Fakivágási engedélyt senki nem kap, így döntött a testület még a tavasszal. 

 

Virág István 

Akkor szaladjak oda a favágóhoz és kérdezzem meg, hogy eladják-e? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A favágó azt csinál a fával, amit akar, ha a munkát a fáért cserébe végzi. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Igen, Pista bácsi, tessék odaszaladni és megkérdezni a favágótól. 

 

Virág István, petőfibányai lakos 

Köszönöm. 

 

/Virág István elköszön és elhagyja a termet./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még van egy dolog. Megint elhangzott az orvosi rendelőben, hogy a Tamási István pénzért 

adja ki a fűnyírókat, és azzal dolgoznak. Arra kérek mindenkit, hogy ha ilyet hall, mondja 

meg, hogy Tamási nem adja oda senkinek pénzért a fűnyírókat, senki nem használja az 

önkormányzat fűnyíróját munkaidőn kívül. A hivatal fűnyírója műszak végén el van zárva a 

vízmű épületébe. Az a személy, akit füvet nyírni látnak, annak van saját fűnyírója. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Annyi lenne a hozzászólásom még, hogy a Liszt Ferenc út 6. szám mögött a kuka mellett 

építési törmelék van már hónapok óta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A közös képviselőnél kell jelezni, a Jegyző úr felírja és szól.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Még egy dolog, többen jelezték, hogy a kóbor kutyák falkában járnak. Nem lehet tenni 

valamit? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megkötöttük a megállapodást a Lőrinci Állatmenhellyel, azóta nem foglalkoznak velünk. 

Kértem, hogy számlázza ki a kennel árát. A hölgy azt mondta, hogy ő nem tud számlát adni, 

majd ő küld egy táblázatot, és az alapján utaljunk. Az önkormányzat számla nélkül nem 

utalhat. Azóta sem jött a számla, de a Jegyző úr több alkalommal szólt nekik kutya ügyben. de 

nem vitték el a kutyákat.  Hatvanban is van egy alapítvány, őket is meg fogom keresni. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én csak a lépcső ügyben szeretnék szólni, merthogy július van. Ha azt mondtuk, hogy 

megcsináljuk a lépcsőt, akkor csináljuk meg. Nemsokára megint jön a csúszós időszak, 

jöhetnek kárigények. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Beszéltem a kárszakértővel, azt mondja, hogy szinte csak nálunk vannak kárigények, mert 

valaki kapott kártérítést és teleszórja a települést, így mindenki jön a kárigényével. A 

kárszakértő azt mondta, hogy a lépcső mellé kellene a közvilágítást is biztosítani, mert az is 

probléma lehet. Ha megcsináltatjuk a lépcsőt, és nincs kivilágítva, akkor is jöhet kárigénnyel. 

Én legszívesebben lebontatnám mindkét lépcsőt, és mindenki járjon körbe. Menjen le 

mindenki az ovi melletti lépcsőn.   

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Akkor az ovi melletti lépcsőt kell megcsináltatni, azt csak javítani kell. Egyet mindenképpen 

biztosítani kell. 350 ember jár arra nap, mint nap, ez már évek óta megoldatlan probléma. 

 

Bodáné Kókai Ilona, külsős pénzügyi bizottsági tag 

Ki kell tenni egy táblát a lépcső mellé, hogy életveszélyes, ne használd, csak saját 

felelősségre. 

 

/A testület megvitatja, melyik lépcsősor legyen a Dózsa György út mögött megcsináltatva. 

Arról döntenek, hogy mivel egy lépcső van betervezve az idei költségvetésben, az óvoda 

melletti lépcsősor lesz megcsinálva, a másik kettő mellé egy életveszélyre figyelmeztető tábla 

lesz kihelyezve./ 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A CBA mögötti lépcső korlátját, nem lehetne megcsináltatni olyan csövekből, ami most az 

iskola felújításánál kimarad? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én már erről beszéltem a tulajdonossal még a télen. Azt mondta, hogy be fogja zárni azt a 

kaput, mert valamit oda akar építeni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A felső telepen az egyik társasháznál kockakővel rakták ki a járdát. Erre van engedély vagy 

csak csinálják? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nincs engedély, megnézzük. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az újságban benne van a szerkesztőbizottság, azok kik? Ez egy állandó bizottság? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy döntöttünk anno, hogy azok, akik cikket adnak bele az újságba, mindig ők a 

szerkesztőbizottság tagjai. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Mi a helyzet azokkal, akik a lakástámogatási kölcsönt nem fizetik? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kaptak felszólítást, fizetési meghagyást.  
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Beszéltünk arról is, hogy a bírósági végrehajtást kezdeményezzük. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A bírósági végrehajtásnak nagyon magas költségvonzata van, és meg kell ezeket előlegezni. 

Ráadásul évekig elhúzódhat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Most azt tervezzük, hogy minden adóst behívatunk és aláíratjuk velük egy nyilatkozatot, hogy 

amennyiben dolgozik levonhassák a béréből a tartozását. De kezdeményezni fogjuk 

mindenkinél, akinek tartozása van az önkormányzat felé.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

De ez egy kamatmentes kölcsön, mi adtuk, és mi nem vonathatjuk le automatikusan a 

béréből? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Sajnos, nem.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az 

ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester        Jegyző 
 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Pollákné Vanicsek Judit 

Jegyzőkönyvvezető 


