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II. NAPIREND 

2011. I FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megnyitom a nyílt ülést, az első téma a beszámoló a községi önkormányzat 2011. I. félévi 

gazdálkodásról. Hétfőn a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a beszámolót javasolta a testület 

elé elfogadásra. Átadnám a szót Ruzsom Lajosnak, mint a Pénzügyi Bizottság elnökének.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én is köszöntök mindenkit. A pénzügyi bizottság a beszámolót javasolta elfogadásra a testület 

elé. Ami a beszámolóból elsőre olvasható, hogy a bevételek, kiadások szépen alakultak. A 

bevétel 47%, a kiadás 44,5%, ez gyönyörűnek látszik. Ezzel csupán az a gond, hogy az 

önkormányzat saját bevételei, azaz a helyi adók csak 20%-on teljesültek és a kiadások 

finanszírozása a lekötött betétből volt csak megoldható. Gyakorlatilag az első félévben 27 

mFt-ot kellett a lekötött betétből felhasználni, mert a helyi adóbevételek ilyen alacsonyan 

teljesültek. 
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Ezzel kapcsolatosan a bizottsági ülésen felmerült az az ötlet, hogy szigorítsuk meg a helyi 

adók ellenőrzését, nézzük meg a kiemelt adózókat. Más eszközt nem látok az önkormányzat 

kezében, csak azt, hogy az adóhátralékosokat végrehajtás alá vonjuk. Azt gondolom, hogy a 

nemfizetések nem azért vannak, mert az adózónak nincs pénze, hanem azért, mert úgy 

gondolja, hogy az önkormányzat várhat, mert nem adóhatóság. De ez nem így van, igenis az 

önkormányzat is adóhatóság! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretnék szólni ehhez, az adós kolleganővel kigyűjtettem, hogy mennyi hátralék van a helyi 

adókból.  

Az építményadónál a tervezett 9 mFt volt, a féléves teljesülés 2.934 eFt, a bevallások alapján 

kiszámolt várható adó kb. 9 mFt. Az előző évekből származó hátralék 21 mFt. 

A telekadó év elejétől el lett törölve, itt volt 524 eFt bevétel, ami hátralék kifizetéséből 

adódott. Az előző évekből származó hátralék 52 mFt. 

Az iparűzési adónál a tervezett 69.981 eFt volt, a féléves teljesülés 12.348 eFt, a bevallások 

alapján a várható adó kb. 37 mFt. Az előző évekből származó hátralék 21.610 eFt. Itt az éves 

várható bevétel a bevallások alapján összesen 51 mFt, a tervezett éves 69 mFt-hoz képes, már 

itt jelentős – 18 mFt - a különbség. A májusi bevallásoknál sajnos inkább a visszafizetés volt a 

jellemző, volt olyan, akinek milliós tételt kellett visszafizetni a befizetett előlegből. 

A gépjárműadónál az előirányzat 15 mFt volt, a féléves teljesülés 5.874 eFt, a bevallások 

alapján várható összesen kb. 13,8 mFt. Az előző évekből származó hátralék 16.682 eFt. 

Ha csak a tárgyév előtti hátralékokat összeadjuk, az kb. 112 mFt, az egy féléves 

költségvetésünk. A felszólítások folyamatosan mennek, felszámolást is indítottunk már, 

aminek a költsége ebben az évben  közel 300 eFt volt. Nagyon siralmas a helyzet. Nagyon 

nagy a recesszió. Az a gond, hogy ezek a bevételek hiányoznak a költségvetésből, ezért a 

lekötött betétekből kellet átmenetileg felhasználni azért, hogy a működés zavartalan legyen. 

Vagy az a megoldás, hogy a kiadásokból valahogy lefaragni még, vagy az, hogy a lekötött 

betétekből a kiadásokat fedezzük. De nem mondhatom azt a dolgozóknak, hogy nem kapsz 

fizetést 3-án, az állami támogatások ugyanis nem fedezik a bérköltségeket sem. A közoktatási 

intézményeknél a gyermeklétszám alapján kapott normatíva nem fedezi a pedagógusok bérét, 

viszont az előírások szerint a jelenlegi pedagógus létszámot  alkalmazni kell. Az iskolánál 

nem tudunk már hol lefaragni, minden plusz óraszámot lecsökkentettünk már. Csak a 

túlórához és a helyettesítésekhez tudunk spórolni. Egyébként nemcsak nálunk ilyen siralmas a 

helyzet, a környéken mindenhol ez van, mindenhol nehéz behajtani a pénzt.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Kérdés, javaslat? Felesleges soronként végigmenni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Beszéljük meg mindent, hogy mindenkinek világos legyen. Például ma a 10 mFt-os betét 

lejárt és abból már 6 mFt el is lett utalva a számlákra, és még majd most indul be az iskola.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

De ott is kevesebb személyre főztünk. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem főzünk kevesebbre, hanem sok az ingyenes étkező, amit az önkormányzatnak ki kell 

fizetni. 
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Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

A nem fizetős gyermekek száma is nőtt, ahogy a táblázatból is látszik. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Idén több lesz a gyermek, már a kezdéskor 12 fővel többen lesznek, év végéig közel 115 fő 

lesz a létszám. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egy jó hír, ha többen lesznek. Mennyi volt eddig a létszám? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

96 fő. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hány nem fizető gépjármű lett kivonva eddig a forgalomból? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Számszerű adatot nem tudok, de lett kivonva. Nyilván nem azonnal vonatjuk ki, előbb 

felszólítjuk őket, majd késedelmi kamatot számolunk fel, utána jöhet végső megoldásként a 

kivonás. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor, ha jól értem, ezek jórész azok a járművek, amelyek már ki lettek vonva a 

forgalomból? Akkor azért nem fizetik ki a hátralékot. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ahogy már említettem, nem egyből kivonjuk, hanem felszólítást küldünk többszöri 

alkalommal, késedelmi kamatot számolunk fel, és csak mindezek után jöhet a forgalomból 

kivonás. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor, ahogy Lajos is mondja, fel kell lépni drasztikusan! Itt van az önkormányzati bérlakás 

eladása is. Ha nem fizeti ki, akkor nem fizeti, már bocsánat, de ha én banktól veszek fel 

valamit részletre, akkor ha kétszer nem fizetem ki, akkor viszik az egészet.  

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Az önkormányzati lakásoknál úgy van, hogy ha kimegy a felszólítás, akkor mindig befizetnek 

egy nagyobb összeget, és akkor nyilván nem adom végrehajtásra, és újrakezdődik. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Újrakezdődik, és nem adható rögtön végrehajtásra. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Akkor ilyenkor végrehajtás alá lehet adni vagy nem? 
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Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Ha látszik az ügyfél hajlandósága és egy nagyobb összeget befizet, akkor nem adhatom 

végrehajtásra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Pontosan nem tudom fejből, de azt hiszem 6 hónap az, hogy ha nem fizet, akkor kétszer fel 

kell szólítani, és utána lehet végrehajtás alá adni. De ha befizet 100 Ft-ot, akkor már 

újrakezdődik az egész. A lakásoknál a közös költséggel is ezt csinálják. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Én meg úgy tudom, hogy a hat hónap tartozás ha összeadódik, akkor mindegy, hogy 

időközben befizettem 100 Ft-ot, akkor is végrehajtás alá lehet adni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, hát ennek utána tudunk nézni. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Azt elmondhatjuk, hogy kb. 20 fő lakos ellen van már végrehajtás, a kintlévőség majdnem 7 

mFt és még nem jött be egy fillér sem. Remélem, hogy ez nem mindig lesz így, de amióta én 

itt dolgozom, azóta ez a kintlévőség csak gyarapodott. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ki a végrehajtó? 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Ádám Zoltán, illetve Szabó Lászlóné. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

És nem tudják végrehajtani? 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Hát nem. Mióta itt vagyok, 1,5 mFt volt, most ez már 7 mFt. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Valaki vett az önkormányzattól X éve egy lakást, fizette egy darabig, aztán nem fizette, és 

nem történt semmi. De a lakás ott van! Akkor mondjuk azt, hogy nem fizeted, akkor 

köszönjük szépen, viszontlátásra! Kifelé! 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Van olyan lakás, amely árverezés alatt áll. De ha egyszer nem veszi meg senki olyan áron, 

amelyen árverezik, akkor mi nem tudunk mit tenni. Ráadásul lakottan árverezik, így még 

kevésbé lesz rá érdeklődő. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Van erre speciális megoldás...!!! 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

De az nem törvényes! 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Verőfiút vegyünk fel? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Én ilyet nem mondtam! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De erre utaltál. Nem? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor mire utaltál? Mondd meg! 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hát, például amikor Botos Kálmán megveszi a lakást, akkor két perc múlva kiköltözik belőle 

mindenki! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én nem vagyok Botos Kálmán! 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

El kell neki adni a lakást, ő megveszi lakottan is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Látod, hogy árverezés alatt áll és nem veszik meg. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hát akkor jól járt az, aki önkormányzati lakást vett, és nem fizeti! 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

De nem marad ez így, bízzunk benne, hogy majd csak a végrehajtásból sikerül valamit 

beszedni. Előbb-utóbb csak lesz olyan, hogy az emberek fizetésből fognak megélni, és lesz 

miből a tartozásokat kiegyenlíteni. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kilakoltatni senkit nem lehet egyszerűen, a moratórium miatt. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Szerintem az a svájci frankosakra vonatkozik, nekünk ahhoz semmi közünk, 5 vagy 6 vagy 10 

évvel ezelőtt kötötték meg a szerződéseket. Közben jelezték, hogy ezért, vagy azért nem 

tudnak fizetni? 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Igen. Bejött egyeztetni, utána egy picikét fizetett, utána megint nem fizetett. Erre van egy 

eljárás, először van egy egyenlegegyeztetés, aztán a kétkörös fizetési felszólítás, ezek után 

tudunk lépni a végrehajtás felé. Ha nem tartom be ezeket a lépcsőket, akkor nem járok el 

törvényesen. 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem lehet egyből végrehajtásra adni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ez már nem egyből van, valaki évek óta nem fizet. A gépjárműveknél is 16 mFt-os tartozás, 

az összes gépjárművet ki lehetne vonatni a forgalomból! Ha valakinek kivonják a 

gépjárművét a forgalomból, az rögtön szalad kifizetni a tartozását.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Van olyan, hogy nincs átíratva az autó és utólag négy év múlva tisztázódik az 

okmányirodában, hogy nem is kellett volna fizetnie. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Gépjárműadóval kapcsolatosan a jövő hónapra megnézzük, hogy miből tevődik össze a 

hátralék összege. Ennyit meg lehet csinálni. Sajnos a lakás több évig húzódik. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A 20 lakás kb. 20 mFt, igaz nincs annyi. Nevetséges, hogy pár ezer forintot nem tudnak 

havonta kifizetni. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Nem annyi, van ahol csak 450 Ft havonta. Átlagban 800 Ft. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Aki ebből halmoz fel többszázezres tartozást, az nem is érdemli meg a lakást! Akkor azzal fel 

kell bontani a szerződést! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt kellene csinálni, hogy ki kell adni Icukának, hogy az, aki benyújtja átmeneti segélyre a 

kérelmét, annak nézze meg, hogy van-e tartozása felénk, kérdezze meg a közös képviselőt, 

hogy ott van-e tartozása. Ha tartozik, akkor fizesse be akkor a hátrálékát. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Felül kell vizsgálni a szerződést, és ha lehet, akkor piaci áron tudjuk értékesíteni a lakásokat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, de a kilakoltatást ki vállalja fel? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem gondolom, hogy eljutnánk odáig. Fel kell szólítani, hogy a szerződés ilyen és ilyen 

pontja szerint fel lehet mondani a szerződést, és akkor biztos, hogy fizetnek. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Megértem azokat az embereket is, akik nehéz helyzetben vannak. De nem hiszem el, hogy 

450 Ft-ot nem tud kifizetni havonta. Sport utas lakásnál is havi 200 Ft vízdíjból jött össze 

többszázezer forint tartozás, ennyi évek alatt jön össze. Ez azért jöhet össze, mert nem lett 

nyomatékosítva a felszólítás. Úgy volt a felszólításokkal, hogy jó lesz gyújtósnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Na menjünk tovább, van még valakinek kérdése? 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Az iparűzési adóelőleget mennyi időn belül kell visszautalni, annak aki visszaigényelte? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A visszaigényléseket 30 napon belül kell teljesíteni. Most volt olyan, akinek milliós 

nagyságrendű összeget fizettünk vissza. 

 

További kérdések? 

 

Ha további kérdés nincs, akkor javaslom az előterjesztésben szereplő összegekkel, 533.787 

eFt-ra módosult bevételi-kiadási főösszeggel Petőfibánya Község Önkormányzatának 2011. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 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. 

 

 

207/2011. (VIII. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2011. év I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

III. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirendi pont első témája a 12. oldalon található a polgármesteri tájékoztató a 

júniusi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hogy sikerült a közbiztonsági fórum? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Rajtunk kívül két polgár vett részt rajta. Van-e még kérdés? 

Amennyiben nincs, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a 16. oldalon a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.  

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, javaslom számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadásra. 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

beszámoló elfogadta. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő a 18. oldalon található tájékoztató a jogszabályi változásokról. Átadom a szót 

Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nincs az előterjesztésen túl hozzáfűzni valóm. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérem az  előterjesztés tudomásulvételét. A következő két téma az óvoda és az iskola alapító 

okiratának módosítása. Megkérem Jegyző urat, hogy mondja el, miért kell a módosítás. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Márciusban történt legutóbb az alapító okirat módosítása, akkor arról volt szó, a sikeres 

ÉMOP pályázat esetén kötelező vállalás, hogy az óvoda bővítse tevékenységét, több 

gyermeket fogad és létrehoz egy egységes óvoda-bölcsőde intézményt. Az intézmény 

létrehozásáról, illetve szeptember 1-jén történő indulásáról a Képviselő-testület korábban 

döntött is. Az Alapító Okirat módosítására is sor került, így elhárult minden akadály, hogy az 

egységes óvoda-bölcsőde induljon. Bízva abban, hogy szeptembertől már minden csoport az 

Iskola úti épületbe járhat, így akkor kikerült a Petőfi Sándor utcai telephely, amelyet az 

építkezés meghiúsulása miatt most vissza kellene tenni. Másrészt a legfontosabb ok, amiért 

mindkét alapító okiratot módosítani kell, hogy 2011. szeptember 1-jétől újra módosulni fog a 

Közoktatási törvény 121. §-ának 29. pontja. Ebben van meghatározva az SNI-s gyermekek, 

tanulók fogalma. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a 

hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a Közoktatási tv. 121. § 29. pontja 

szerinti fogyatékosság típusát. A törvényi változás csak annyi, hogy az a) pontból kimaradt az 

„organikus okra visszavezethető”, a b) pontból pedig az „organikus okra vissza nem vezethető 

tartós és…” kifejezések. A törvényi változás miatt megkerestem a Magyar Államkincstár 

főosztályvezetőjét, Bánfi Sándornét, aki ellenőrizni szokta az önkormányzati fenntartású 

intézmények alapító okiratát abból a célból, hogy megfelelnek-e a normatíva igényléseknek. 

Legutóbb kifejezetten felhívta a figyelmünket, hogy benne kell lennie az organikus 

kifejezésnek az alapító okiratban, most viszont azt tanácsolta, hogy az alapító okirat azt a 

szöveget tartalmazza szó szerint, amely a közoktatási törvényben benne van, tehát szeptember 

1-jétől vegyük ki az organikus kifejezést, mert különben erre az évre már nem leszünk 

jogosultak a normatívára az SNI-s gyermekek után. Azért én elvétve mégis benne hagytam itt-

ott az organikus szót, nehogy emiatt ne kapjuk később meg a normatívát. Mindezekre 

figyelemmel szükséges az alapító okiratok módosítása 2011.09.01-jétől kezdődően, hogy az 

Önkormányzat jogosult lehessen az SNI-s gyermekek után igényelhető plusz normatívára. A 

határozati javaslatot, amit kiküldtem, azon még Mini Manó Óvoda szerepel, azt kérném 

javítani Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsődére. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van kérdés ezzel kapcsolatosan? 

 

Akkor, aki előterjesztés 23. oldalán lévő határozati-javaslatával egyetért a Jegyző úr által 

mondott kiegészítéssel, azt kérem kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

következő határozatot hozta. 

 

208/2011.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Mini Manó Egységes Óvoda-

bölcsőde Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban benyújtott előterjesztést. 

 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

I.) Az Alapító Okirat 3. pontja 2011.09.01-jétől a következőre változik: 

 

„3. Székhelye: Petőfibánya Iskola u. 3/A. 

Az intézményegységben 3 csoport működik, ebből 2 

csoport óvodai, 1 csoport óvodai-bölcsődei.” 

 

II.) Az Alapító Okirat 3. pontját követően 2011.09.01-jétől a következő 3/A ponttal 

egészül ki: 

 

„3/A Telephelye:  Petőfibánya Petőfi S. u. 2. sz.  

Az intézményegységben 1 óvodai csoport működik.” 

 

III.) A „8. pont 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása” rész 

szöveges részét megelőzően az alábbi szöveggel egészül ki 2011.09.01-jétől: 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 29. pontja alapján: 

 

29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a)  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd.  

 

IV.) Az Alapító Okirat 13. pontjának 1. mondata 2011.09.01-jétől a következőre 

változik: 

„A feladatok ellátásához a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsődének 

rendelkezésére áll az Iskola u. 3/A. sz. és a Petőfi S. u. 2. alatti ingatlan a rajta 

található óvodai épületekkel.” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy képviseletében a jóváhagyott 

Alapító Okiratot írja alá. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményt értesítse és adja ki az 

alapító okiratot a jogszabályi előírásoknak formailag és tartalmilag is megfelelő egységes 

szerkezetben. 



 418 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot küldje meg a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően a 

Magyar Államkincstár részére. 

 

Felelős:    aláírásra polgármester, értesítésre jegyző 

Határidő:    a határozathozatalt követően értelem szerint 

A határozatot, 

Alapító Okiratot kapják:  Magyar Államkincstár, Intézményvezető, Irattár 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Javaslom, a 25. oldalon található Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosításával kapcsolatos 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. 

 
209/2011.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító 

Okiratának módosításával kapcsolatban benyújtott előterjesztést. 
Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

I.) Az Alapító Okirat  
„8. Az alaptevékenységek szakágazati besorolása, száma és megnevezése 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatás:”  
rész szöveges része helyére a következő szöveggel lép 2011.09.01-től: 

 

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 29. pontja alapján: 
 

29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy 

a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd.” 

 

II.) Az Alapító Okirat  

12. pontjából 2011.09.01-től az alábbi szövegrész lett törölve: 
 

„- A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató” 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy képviseletében a jóváhagyott Alapító 
Okiratot írja alá. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményt értesítse és adja ki az alapító 

okiratot a jogszabályi előírásoknak formailag és tartalmilag is megfelelő egységes szerkezetben.  
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot küldje meg a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés végett a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően a Magyar 

Államkincstár részére. 
 

Felelős:    aláírásra polgármester, értesítésre jegyző 

Határidő:    a határozathozatalt követően értelem szerint 
A határozatot, 

Alapító Okiratot kapják:  Magyar Államkincstár, Intézményvezető, Irattár 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő napirendi anyag a szociális ellátások szabályozásáról szól önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalása. Ismét átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A testület idén már találkozott ezzel a rendelettel, már egyszer meg kellett változtatni a RÁT-

ot BPJ-re.  A törvény újra módosította az aktív korúak ellátására vonatkozó elnevezéseket, a 

január 1-jétől rendelkezésre állási támogatásból (RÁT) átnevezett bérpótló juttatatást (BPJ) 

2011. szeptember 1-jei hatállyal foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak nevezzük. (FHT) 

Ezeknél egyébként csak az elnevezésükben volt változtatás. A módosítás következtében ezért 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletünk bérpótló 

juttatásra vonatkozó részeit teljes egészében módosítani kell, illetve ahol a bérpótló juttatás 

kifejezés szerepel, azt foglalkoztatást helyettesítő támogatás elnevezésre kell kicserélni.     

2011.09.01-jétől jelentősen módosul a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere is. Mivel a 

normatív lakásfenntartási támogatás feltételei a rendeletben a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény alapján továbbra is megfelelnek, ezért azon módosítások 

nem szükségesek. A törvényi változás lényege, hogy a jogosultsági jövedelemhatár a jelenlegi 

150% helyett az öregségi nyugdíjminimum 250%-a lesz. A jövedelmi értékhatár 

megemelésével egyidejűleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli 

arányára vonatkozó előírás, azaz a tényleges jövedelmi küszöb. Ez azt jelenti, hogy 

valamennyi, a jogszabályban meghatározott felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező 

család jogosulttá válhat az ellátásra. A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi egy főre jutó 

jövedelem helyett a fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás 

jövedelmi és kiadási viszonyait. A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése 

érdekében bevezetik a támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát, amellyel 

kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A támogatást elsősorban természetben 

kell nyújtani, ezzel több lesz a munka, viszont talán nem kapcsolják ki olyan hamar az 

áramot, gázt, vizet, mert ezek közül valamelyiket így az önkormányzat fogja fizetni 

lakásfenntartási támogatásként. 

Módosításra javaslom a módosított törvényi előírásnak megfelelően az időskorúak járadékára, 

a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra vonatkozó előírásokat is, amelyek szerint a 

Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja alapján kell felülvizsgálni a feltételek fennállását, azaz 

kétévente. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, javaslom a szociális ellátások szabályzásáról szóló rendelet-tervezetet 

elfogadásra. 

 

Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
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A Képviselő-testület 7  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag, 7 igen szavazattal a 

következő rendeletet hozta. 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban Szt.) 25-26. §-ában, valamint a 92. § (1) és (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011.(II.16.) 

rendelete, ( a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

 

1. § 

 

(1) A R. 2. § c pontjának felsorolásánál az 5.-ként felsorolt „- a bérpótló juttatatásról” 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról” 

 

(2) A R. 3. § (2) bekezdés felsorolásánál az 6.-ként felsorolt „- bérpótló juttatatás” 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„foglalkoztatást helyettesítő támogatás” 

 

(3) A R. 7. §-ának címe „Bérpótló juttatás”-ról a következőre változik: 

 

„Foglalkoztatást helyettesítő támogatás” 

 

(4) A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § 

(1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát – a 37. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – 

megállapították és a teljesíti a Szt. és a R. által előírt feltételeket. A 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult köteles legalább 30 nap 

időtartamban keresőtevékenységet folytatni, közfoglalkoztatásban, vagy 

munkaerőpiaci programban, vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett 

képzésben részt venni és ezt igazolni. 

(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles 

(a)  közvetlen lakókörnyezetét rendben tartani 

(b)  az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, 

kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, 

gyomtalanítása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása 

(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni 

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

felszólítás ellenére sem teljesíti.  

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

ellenőrizni a Szociális ügyintézővel.  

(5) A R. 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén legalább 5 

napos határidő kitűzésével a jegyző felszólítására a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő köteles a számára előírt kötelezettséget teljesíteni. A 

kötelezettség határidőre történő nem teljesítése esetén a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást meg kell szüntetni. 

(6) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel a Szt. 36. § (1) 

bekezdésében foglalt esetekben.” 
 

2. § 

 

(1) A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére a jegyző az időskorúak járadékát az Szt. 32/B.-32/E. §-aiban 

szabályozott feltételek szerint biztosítja és a Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja.” 

 

(2) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság 

feltételeit a Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott 

időközönként felülvizsgálja.” 

 

(3) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 

személy gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt. 41. § - 43/A. §-

ában szabályozott feltételek szerint a jegyző állapítja meg és a Szt. 25. § (4) 

bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja.” 
 

3. § 

 

(1) A R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A lakásfenntartás elismert havi költségeként figyelembe kell venni a Szt. 

38. § (10) bekezdésében felsorolt költségeket.” 

 

(2) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás – az egyéb feltételek megléte esetén – 

akkor állapítható meg, ha a személy normatív alapon lakásfenntartási 

támogatásra nem jogosult és a háztartásban az egy főre számított havi 

jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 250 %-át nem 

haladja meg.” 

 

(3) A R. 9. § (2) bekezdése hatályon kívül kerül. 
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(4) A R. 9. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Azon háztartásra, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíjminimum 250%-át meghaladja, támogatás nem állapítható meg.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2011. szeptember 01. napján lép hatályba és 2011. szeptember 2-án hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                     Dr. Gyirán Viktor  

        Polgármester                               Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ennyi volt a kiküldött anyag, hátra van még az egyebekben egy pár téma. Az első a Heves 

Megyei Vízműtől érkezett kérelem, amely tulajdonképpen egy létesítési terv-dokumentáció. 

Ezt a kérelmet kellene elfogadni, mivel ehhez a tulajdonos beleegyezése is kell. Felolvasnám 

a levelet: 

 

 
 

Kérdés, vélemény vagy szeretnétek megnézni a dokumentációt? 

 

Amennyiben nincs kérdés, felolvasom a határozati javaslatot, amit a Jegyző úr írt. 

/felolvassa a határozati javaslatot/ 

Aki a javaslattal egyetért, kérem az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 
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210/2011. (VIII. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt. kérelmét. 

A Képviselő-testület mint a Petőfibánya belterület 367 helyrajzi számú   terület tulajdonosa 

úgy döntött, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt., mint kezelő a 

Petőfibánya szennyvíztisztító telep kiegészítése eleveniszapos medencével vízjogi létesítési 

engedélyezése ügyében a fejlesztés megvalósításához az engedélyes tervdokumentációt 

benyújtsa a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségnek. 

Felelős: értesítésre jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma is egy kérelem, jött egy levél az „Anyukáktól”. Igaz, hogy a Polgármesteri 

Hivatalnak van címezve, de úgy gondoltam ezt behozom a képviselő-testület elé. Ezt a levelet 

101 fő anyuka írta alá.  Szeretném ezt felolvasni: 

 

 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy gondolom, hogy első körben meg kell vizsgálni, hogy balesetvédelmi szempontból 

milyen módszer a legalkalmasabb az árnyékolásra. Most vizsgáltattuk felül a játszóteret 

70.000 Ft-ért. A felülvizsgálat eredménye az, hogy a csúszda melletti hinták közül az egyiket 

el kell távolítani, mert kitalálták, hogy balesetveszélyes. Egyébként ez a  hinta az első perctől 

kezdve ott volt. Arra gondoltam, hogy lehetne gyorsan növő fát odaültetni, ami délután 

árnyékot vetne. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nézzük meg, mit hogyan lehet! Ne zárkózzunk el a megoldástól! 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Tegyünk oda egy olyan napernyőt, mint a strandokon a medencék felett van, legfeljebb ha 

ellenőrzik, akkor kivesszük. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

De ha baleset történik, akkor ki a felelős? 

 



 424 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Zoli, te örökké olyanokat mondasz, amit nem lehet megtenni hivatalosan. Te fölvállalnád 

annak a következményeit, hogy az a napernyő feldől és ráesik valamelyik gyerekre? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ezt nem mi csináljuk, ezt lehet vásárolni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De mi állítjuk oda, Zoli! 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A tulajdonos vállal felelősséget a balesetekért. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Jó, hát akkor meg kell mondani, hogy fákat ültetünk köré! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Így van, idén esetleg még van két hét ebből a borzasztó melegből, jövő ilyen korig meg csak 

nő az a fa valamennyit. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a 30 év alatt láttam, hogy a gyerekek hogyan 

homokoznak. Tavasszal és ősszel kell, hogy süsse a homokozót a nap. Nyáron valóban be kell 

húzódni az árnyékba. Annyi biztos, hogy a napsütésnek fertőtlenítő hatása van, ez minden 

egészségügyi szakkönyvben benne van. Kell, hogy egy bizonyos ideig süsse a nap a homokot. 

Én is csak a fákat tartom jó megoldásnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönjük Ildikó! A következő téma, a Selypi úti áteresz kitisztítását újra elkezdtük. Most jól 

ki van száradva a meder, a közcélú munkások most jól hozzá tudnak férni. Molnár Tamással 

egy részét úgy 2 folyómétert kimarkoltattunk, azért, hogy lássuk egy folyóméterben hány 

köbméter föld van. Egy folyóméterből körülbelül 3 m³ földet termeltek ki. Az az árok egy 

teljes betonmeder, igaz az is, hogy nem a mi tulajdonunk. Ez, amit most megcsinált, 1.750 

Ft+Áfa volt. A bányavíz kifolyóig kb. 282 folyómétert kellene kimarkoltatni, amiért 1.500 

Ft/m³+Áfát kellene fizetni. Ez körülbelül 1,5 mFt.  Ez nem kis pénz lenne. Azt kell eldönteni, 

hogy megcsináltassuk-e vagy nem. A környezetvédelmi alapban 1.130 eFt van, amit a 

talajterhelési díjból szedtünk be. Ez az árok még soha nem lett kitakarítva. Tudom, hogy nem 

a mi feladatunk, de Lőrinci soha nem fogja megcsinálni. Most jó az idő a munkára, ki van 

száradva, nem csúsznak-másznak benne a munkások.  

 

Papp Tamás, képviselő  

Mindenképpen csináljuk meg, ezzel a Fenyőfa utca még jobban védve lesz a víztől. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Többször beszéltünk a vízterelőről a hídnál, kb. 50 db zsalukőről van szó, senki nem fogja az 

önkormányzatot ezért számon kérni.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Előbb kotortassuk ki az árkot, aztán majd meglátjuk! 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

De ez 50-60 eFt lenne! Most van rá a megfelelő időjárás, esős időszakban nem lehet ezt 

csinálni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Péter azt mondta, hogy szakember nélkül nem lehet megcsinálni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 
Mi lehet a gond? Ha nem jó, akkor legfeljebb ledől! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Lenne ráció a terelő megépítésére. Nem gondolom, hogy ez egy nagy tétel lenne. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor döntsük el előbb a kotrást, és jövő héten rendkívüli testületi ülésen döntsük a terelőről. 

Ha jövő héten jön Péter, vele kimegyünk és megnézzük a terepet. Annyit akarok még 

mondani, hogy írunk egy levelet Lőrinci polgármesterének, mellé csatoljuk a számlát, hogy 

lássa mennyibe került az árok kotrása. Hátha ennek hatására járhatna 2-3 gyerek a 

Zeneiskolába. 

 

Akkor javaslom a Selypi úti áteresz kb. 280 méter hosszú árkot 1.500 Ft/m³+Áfáért 

kitisztítását Molnár Tamás vállalkozóval a környezetvédelmi alap és a lekötött betét terhére. 

 

211/2011. (VIII. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Selypi úti átereszre érkezett árajánlatot, és úgy döntött, 

hogy az árajánlatban foglalt feltételekkel a 280 méter hosszú árkot kitisztíttatja Molnár Tamás 

vállalkozóval 1.500,-Ft+ÁFA/m³ áron a környezetvédelmi alap terhére, illetve amennyiben a 

környezetvédelmi alap összege nem fedezi a teljes költséget, akkor a fennmaradó 

különbözetet a lekötött betét terhére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjék. 

Felelős: szerződés megkötésére polgármester, értesítésre jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor augusztus 30-án, kedden 14:30-kor a zagyvaparton találkozunk. A következő téma az 

iskola kibontott ablakairól szól. Az ablakok a vízmű épületénél vannak elzárva, ezeket 

értékesíteni lehet. Megkérdeztem a kivitelezőt, hogy mégis mennyiért lehetne eladni ezeket a 

nyílászárókat, mert van rá érdeklődő. Úgy gondoltam, hogy első körben a saját dolgozóink 

közt hirdetjük ki, aztán pedig a külső érdeklődők jönnének. Azt írta, hogy az új nyílászárók 

árának 15-20%-a körül lehet az árat megállapítani, így a normál ablakok 3.360Ft+ÁFA/m², a 

tornateremből kibontott drótosüvegek  6.720,-Ft+ÁFA/m² kerülnek. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekünk nem jó sehová?  
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A buszmegállót még megnézzük, a fenti óvodát és a sportcentrumot megnéztük, oda sajnos 

nem jó. 

 

Javaslom, hogy az iskola épületéből kibontott nyílászárókat értékesítsük az előbbiekben 

elmondott árakon. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kérem az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 

 

 

212/2011. (VIII. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az Általános Iskola hőszigetelésével kapcsolatban 

kiszedett régi nyílászárók eladásáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a kiszedett 

nyílászárókat értékesíti 3.360Ft+ÁFA/m² áron, a drótosüvegeket pedig 6.720,-Ft+ÁFA/m² 

áron. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az értékesítésről gondoskodjon 

 

Felelős: értékesítésre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő dolog a Bányász térségi fesztivállal kapcsolatos megbeszélés holnap 16:00 

órakor lesz a civil szervezetekkel. Szeretném, hogy ha mindenki segítene a lebonyolításban. 

Nem lesz nagy dolog, a művészeket kell fogadni, kísérni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek következő témája: az értékesítésre meghirdetett lakásra nem volt jelentkező. Van 

egy olyan javaslatom, hogy adjuk ki bérbe egy olyan embernek, aki tényleg fizet. Az iskola 

felvett egy tanárt, aki napi 60 km fog utazni. Számára előbb-utóbb kell egy szolgálati lakást 

biztosítani, viszont az a lakás nem megfelelő. Arra gondoltam, hogy ha kiadnánk a lakást 

annak a bérleti díjából 10.000 Ft albérleti hozzájárulást tudnánk adni az új pedagógusnak.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem fizetünk rá, rendesen fog fizetni a bérlő? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem olyannak adjuk ki, van rendes dolgozó, aki kivenné. Ehhez viszont a 185/2011.(VII.19.) 

számú határozatot vissza kellene vonni.  

Javaslom a határozat visszavonását. 

 

Aki a javaslattal egyetért, kérem az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 
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213/2011. (VIII. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület visszavonja 185/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozatát, 

amelyben a 355/A13 helyrajzi számú, természetben Petőfibánya Sport u. 5. I/13 szám alatt 

fekvő 40 m2 alapterületű lakás piaci alapon történő értékesítéséről döntött 2011.07.19-én. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármester, hogy a lakás további hasznosításáról 

gondoskodjék. 

Felelős: a lakás hasznosítására polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Csak tájékoztatásképpen mondom el, hogy pályázati lehetőség nyílt Art mozi működtetésére. 

Éppen ma hallottam a tv-ben, hogy milyen feltételekkel lehet pályázni. Minden nap kellene 

filmet vetíteni. Van egy alapnormatíva, ami negyedévente 500.000 Ft, ehhez van kiegészítő 

normatíva, amit a nézőszám alapján számolnak ki. Régi magyar filmeket és új magyar 

filmeket is kell játszani a többi mellett. Úgy gondolom, hogy napi 30.000 Ft-os fűtésdíj 

mellett nem lenne gazdaságos. Erről jut eszembe, hogy ma beszéltem Birinyi Zsuzsával a 

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség vezetőjével arról, hogy hamarosan pályázni lehet 

művelődési ház felújításra, illetve útra.    

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Pénzügyi bizottsági ülésen már említettem a témát. A kátyúzást meg kell oldani a Lehel úton, 

illetve a Liszt Ferenc úton még most, amíg nem jön be a rossz idő. A másik, amit még 

elmondanék, hogy mivel most már nálunk van a buszmegálló épülete, el kellene gondolkodni 

az ifjúsági közösségi ház kialakításáról. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amíg tart az iskola felújítása, addig az felemészti mindenki energiáját. De a következő 

testületi ülésre kérek ötleteket, javaslatokat ezzel kapcsolatban. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A Bartók Béla úton az árok kezd összeomlani, már nem állnak ott buszok. Olyan állapotba 

kell hozni, hogy lehessen nyírni a füvet. A köveket kellene rendbe rakni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nálam is meglehetne ezt csinálni, mert az autók odaálltak és szétment az árok. De nincs 

emberünk rá. Szinte minden ember az iskolában dolgozik, illetve az árkot takarítják.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Jegyző úr segítségét kérném a helyi tv ügyében. Ugye nincs helyi tv, viszont lenne arra igény, 

hogy a Hatvani tv-t nézzük. A mi térségünket érintő dolgokról onnan értesülhetünk. 

Magánszinten már megpróbáltam a UPC-vel beszélni, önkormányzati szinten kellene folytatni 

ezt az ügyet. 

  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Annak idején úgy vették át az üzemeltetést, hogy ők semmit nem voltak hajlandók ez ügyben 

felvállalni. Megpróbáljuk, hátha változott a helyzet! 
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Ruzsom Lajos, képviselő 

Az utolsó dolog, ami igazán intézkedést nem igényel. Az a kérésem a képviselőkhöz, a 

köztisztviselőkhöz, a közalkalmazottakhoz, hogy az összes telepi rendezvényen legyenek 

jelen! Ezeken, mindegy milyen rendezvény, legyenek jelen! Valahogy próbáljuk rávenni őket! 

Igenis érezze mindenki kötelességének a rendezvényeken való részvételt!  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezzel nagyon egyet tudok érteni. Éppen a mai munkatársi értekezleten ugyanezt mondtam el, 

hogy elvárnám a köztisztviselőktől a jelenlétet. Ha már ők megjelennek és a 

közalkalmazottak, illetve a képviselők, már többen lennénk. Sajnos ilyen a morál. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Itt volt Augusztus 20-a, szégyelltem magam! Tudom, hogy a kötelező jellegű dolog nyögve 

nyelős, de érezze mindenki kötelességének akkor is! Ha mi nem járunk elől példával, hogy 

várjuk el a lakosságtól? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Tudomásul véve, hogy az iskola a legfontosabb, de nem elfelejtve a járdát és a lépcsőt a 

Dózsa úton. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nincs elfelejtve. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A Fenyőfa út 10. szám előtt 2db fűzfa a padkába van gyökerezve. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Bocskaival végig kellene mennünk, és megnézni mit kell kivágni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A múlt évben is téma volt a Fenyőfa úti padka. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az idén egyirányúsítottuk, ebbe a költségvetésbe több ne fér bele. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

A múltkor mondtad, hogy ha olyasmit látunk, vagy hallunk, ami a brigáddal kapcsolatos, 

akkor jelezzük. Augusztus 12-én 6 óra 30 perckor a Fenyőfa utca 25. szám alatt dugulás 

elhárítást végzett valaki, és ott állt a brigád autója a ház előtt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó lett volna, ha egyből akkor szólsz, de utána fogunk nézni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az igazgatóhelyettes asszonytól szeretném megkérdezni, igaz-e hogy az elsősök száma 9 fő? 

 

Molnárné Szatmáry Révai Erzsébet, igazgató helyettes 

Nem, az első osztály 21 fővel indul. 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az igaz, hogy a 7. osztályosok tankönyvcsomagja 25.000 Ft? 

 

Molnárné Szatmáry Révai Erzsébet, igazgató helyettes 

Sajnos igen kb. 20.000 Ft. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

De a tankönyvtámogatás benne volt a költségvetésben. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az más, az az ingyenes könyvekre van!  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Most nem is gondolkodunk abban, hogy valamennyivel támogatunk mindenkit? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mondjátok meg, hogy minek a terhére? 

 

/A testület megvitatja, hogy milyen összegben nyújtsanak támogatást a tankönyvcsomag 

költségeinek enyhítésére azoknak, akik nem ingyen kapják a tankönyveket./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor döntsük el, de nincs miből. Az emberek hozzá vannak szokva, hogy már minden 

ingyen van lassan.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Értem, csak így pont azok nem kapnak megint, akik minden ingyenesből kimaradnak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Valószínűleg azért nem kapnak az ingyenesből, mert hál’ Istennek nincsenek rászorulva. Azt 

javaslom, hogy akkor az átmeneti segélyeket át kell csoportosítani, illetve a mikuláscsomagra 

szánt  összegből faragunk le. 

 

Javaslom, hogy 3.500 Ft legyen mindenkinek egységesen a támogatás úgy, mint a 

középiskolásoknak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Akkor úgy legyen, hogy minden olyan általános iskolás tanuló részére, aki nem részesül az 

ingyenes tankönyvtámogatásból, fejenként 3.500 Ft-ot ad az önkormányzat az átmeneti 

segélyekre tervezett összeg egy részének terhére. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta. 
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214/2011. (VIII. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésben az átmeneti segélyre meghatározott összeg terhére gyermekenként 3.500,- Ft 

tankönyvtámogatásban részesíti a Petőfi Sándor Általános Iskolába a 2011/2012. tanévre 

beiratkozó azon általános iskolás tanulókat, akik egyébként nem jogosultak az ingyenes 

tankönyvtámogatásra. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a tankönyvtámogatásokról gondoskodjék. 

 

Felelős: átcsoportosításra, értesítésre jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valakinek kérdése, javaslata? 

 

Tomecz László, Fenyőfa utcai lakos 

A település területrendezési tervéről érdeklődnék. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az ősz folyamán elkezdődik a felülvizsgálat, viszont az idén nem lesz kész. 

 

Tomecz László, Fenyőfa utcai lakos 

A haszongépjármű használata lehetséges mondjuk, pl. a polgárőrségnek, vagy bármilyen 

szervezetnek?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Csak helyben és csak közcélra. Mondok egy példát, nemrégiben a Vöröskereszt 

segélycsomagokat osztott kb. 800 lakosnak. Ezeket a csomagokat például az önkormányzat 

szállította ide az autóval, illetve még 30.000 Ft-ot is kifizetett a raklapdíjra. 

 

Tomecz László, Fenyőfa utcai lakos 

Jó, köszönöm. 

 

Dévay József, helyi vállalkozó 

Én csak arra lennék kíváncsi, hogy egy helyi vállalkozó hogyan kaphat munkát az 

önkormányzattól?  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hát úgy, hogy a vállalkozó írásban benyújt egy árajánlatot az önkormányzat felé. 

 

Dévay József, helyi vállalkozó 

Van ezzel egy kis problémám. Két évvel ezelőtt kezdődött a történet, akkor egy helyi 

vállalkozó, aki a helyi óvoda távfelügyeleti őrzését végezte, megszüntette a tevékenységét. 

Akkor én bementem az óvodába és ott a vezetővel beszéltem és felajánlottam azt, hogy ezt a 

feladatot továbbvinném 50%-os kedvezménnyel. Akkor azt a választ kaptam, hogy meg kell 

beszélni az önkormányzattal. Ezután eljött a választás, akkor bejöttem Önhöz és ugyanezt 

felajánlottam. 

 

 

 



 431 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ne haragudj, de te nem ezért jöttél be. Akkor felajánlottad a térfigyelő kamerarendszert. Ezt 

nem mondtad! 

 

Dévay József, helyi vállalkozó 

Ezt is említettem. És a Polgármester asszonyon kívül még három testületi taggal is beszéltem 

erről a dologról. Ráadásul úgy tudom, hogy a tavasszal egy másik cég vette át az iskola 

távfelügyeletét. Ha ez a külsős cég ingyen csinálja, akkor megértem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én nem tudok arról, hogy tavasszal váltás lett volna. Erről semmilyen dokumentációt nem 

kaptam. Minden élő szerződést nem vizsgáltunk felül. Holnapra kérek egy írásos árajánlatot. 

Ha jobb ajánlatot adsz, mint ami érvényben van, akkor amint lehet, felbontjuk a szerződést, és 

megkötjük veled. Egyébként azt az árajánlatot, amit kaptam, behoztam a testület elé és 

megtárgyaltuk. 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Annyit szeretnék mondani, hogy engem nem keresett meg senki ebben a témában. Ha a 

költségvetés tervezésének időszakában tudok erről a dologról, az nagy segítség lett volna és 

biztos megnézettem volna a jelenlegi szerződést. Én egyébként senkivel nem szerződtem, 

mióta óvodavezető vagyok, szerintem még a régi szerződés van érvényben. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mióta én itt vagyok október 3-tól, itt ilyen szerződés nem köttetett. Ha köttetett, akkor az az 

iskola magánakciója volt. De ne haragudj, nem ez a mód, hogy idejössz és vádaskodsz! 

 

Dévay József, helyi vállalkozó 

Ez nem vádaskodás, én csak rákérdeztem, milyen feltétel kell ahhoz, hogy munkát kapjak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Be kell adni egy kidolgozott árajánlatot. A mai világban a vállalkozók folyamatosan 

bombáznak az árajánlatokkal. Tessék beadni írásban az ajánlatot, ennyit tudok mondani. 

 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos 

Én időközben megnéztem, nálunk nincs szerződés az iskola őrzéséről. Csak a számlák alapján 

láttam azt, hogy áprilisban valóban történt valamilyen váltás. Viszont én már nagyon sokszor 

megbeszéltem a közoktatási intézményekkel, hogy minden változásról kell, hogy kapjak 

írásos anyagot. 

 

Dévay József, helyi vállalkozó 

Hát akkor jól esett volna, ha az iskola kér tőlem árajánlatot! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor az iskola köthette és mi nem tudtunk róla. Ezt nem kell túlragozni. Kérünk írásos 

árajánlatot! 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Annyit szeretnék hozzászólni, hogy minden intézményvezető figyelmét hívjuk fel arra, hogy 

helyi vállalkozóktól kérjenek elsősorban árajánlatot. Nekem az egyik intézményvezető se 

mondja, nem tudják, hogy Petőfibányán van-e pl. vízvezeték-szerelő! Ha meg nem tudják, 
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akkor bejönnek a hivatalba és itt megmondják neki. Kellemetlen helyzetbe hozzák a hivatalt, 

a testületet, a Polgármester asszonyt is! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Félig igazad van, de be kell adni részletes árajánlatot. Vadidegen cégek tudnak árajánlatot 

adni, akkor a helyi vállalkozó is legyen annyira élelmes, hogy ő is adjon be árajánlatot! 

Nyilván, ha jó ajánlatot ad, akkor a helyi vállalkozót fogjuk előnyben részesíteni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e valakinek még kérdése? 

 

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 


