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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-

én megtartott rendkívüli 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 

  

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 

Köszönti a jelenlévő képviselőket a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 

 

A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülés tárgya a Zagyva mentén 

létrehozandó kerékpárút pályázatához való kapcsolódás feltételeiről, lehetőségeiről való 

tájékoztatás, szándéknyilatkozat megtétele, amely kötelezettségeket nem keletkeztet. 

 

Javasolja, a napirendet elfogadásra. 

Van-e valakinek javaslata? 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

 

Az ülés tárgya a Zagyva mentén létrehozandó kerékpárút pályázatához való kapcsolódás 

lehetősége. 

A kerékpárutat a Zagyva a forrástól a torkolatáig szeretnék megépíteni végig a Zagyva 

töltésén. A múlt képviselő-testületi ülésen is említettem már. Voltunk polgármesterek 

Jánoshidán a múlt héten, ahol már szerettek volna velünk aláíratni megállapodást. Testületi 

felhatalmazás nélkül természetesen ezt nem lehet. Abban állapodtunk meg akkor, hogy 
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jogászok átnézik a lehetőségeket, és olyan határozatot hoznak a testületek, amely alapján 

konzorciumi megállapodást írunk alá, amelyben semmiféle kötelezettséget nem vállalunk. 

Arról van szó tehát, hogy a pályázat benyújtásához az Önkormányzatok 

szándéknyilatkozatukat fejezik ki, hogy ha a pályázatot kiírják, azonnal lehessen pályázatot 

benyújtani, a konzorciumi tagok pedig a pályázat megnyerése után közreműködnek majd a 

kivitelezésben. Az kellene a pályázat beadásához, hogy már legyen konzorciumi megegyezés. 

Láttátok, hogy 500 mFt-ra lehet pályáznia egy konzorciumnak, ez azt jelenti, hogy maximum 

50 mFt/km-t lehet a kerékpárútra felhasználni, de ez a terepviszonyoktól függően lehet más 

összeg is, ez az 50 mFt egyelőre csak átlag lehet, így 10 km-ként lehet pályázni. Ha 

belemegyünk a konzorciumba, akkor még lesz lehetőségünk másra is pályázni, ugyanis erre a 

projektre még egy felfűzendő pályázatot is kiírnak, amelyben felsorolják, hogy mibe lehet 

beszállni a Zagyva-menti településeknek, mit lehet még turista csalogatóként építeni. Mi 

szerencsések vagyunk, mert nekünk a Zagyváig ki van építve a kerékpárút. Azt is később el 

kell dönteni, hogy mit tudnánk mi megvalósítani ezen a pályázati kiíráson belül. Lehet pl. a 

gyerekeknek kerékpározásra alkalmas pályát építeni.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az már kapcsolódhatna még a kerékpározáshoz is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A fő cél, hogy egyelőre összeálljon a konzorcium. Nemcsak önkormányzatok lehetnek benne, 

hanem egyesületek, civil szervezetek is. 

Ha kiírják a pályázatot, akkor fogják felosztani a 10 km-es szakaszokat. Még nagyon kezdeti 

állapotban van a pályázat, jelenleg még csak a műszaki részét készítik elő. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Melyik oldalán megy majd az út, azt tudjuk már? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt nem tudjuk. A terepviszonyok döntik el majd. Figyelembe kell venni a természetvédelmi 

területet is, pl. a Jászságban nincs is sok helyen gát! De ez nem a mi dolgunk. Ezen a 

megbeszélésen volt Várkonyi Judit, ő beszélt az egészről, volt a hatvani polgármesternél is, 

aki szintén szeretné ezt megvalósítani. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Majd akkor derül ki, hogy mennyi esne ránk? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Így van, igen.  

 

Papp Tamás, képviselő 

Gyakorlatilag megnézik, milyen társulást tudnának létrehozni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Így van, igen. Ez minden kötelezettség nélküli. Ha azt mondjuk, hogy nem akarjuk, mert 

nincs pénzünk, akkor nem csatlakozunk.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ez arról szól, hogy ezzel nem zárjuk ki magunkat a lehetőségből, hogy később dönthessünk 

róla. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amit e mellé kiírnak, az teljesen független lesz ettől. 

Erre vonatkozóan kellene a határozati javaslatot elfogadni. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Kik lesznek a konzorciumi tagok? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Bárki, aki részt akar venni a projektben. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hány önkormányzatot érint? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Bárki csatlakozhat, nemcsak önkormányzat, hanem civil szervezetek is. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Elég bonyolult lesz, amikor kiderül, hogy mennyibe kerül, akkor visszalépnek, akkor a 

többinek nem annyiba kerül. Így nem lesz belőle semmi. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Kizárni nem szabad magunkat, semmiből. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ha nem vállalsz kötelezettséget, és utána… 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezzel nem. Rákérdeztem ennek részleteire. Ezzel nem vállalunk kötelezettséget. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Ki fizeti ezeket a terveket? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem tudom, de meghívják a vízügyet, az előírásokat figyelembe kell venni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

240/2011. (X. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a 2011. évi aktív turisztikai pályázati lehetőségeket, 

és úgy döntött, hogy Petőfibánya Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a ROP-

2.1.1 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című kiírás szerint, 

kerékpárút, valamint kapcsolódó turisztikai fejlesztések tárgyában. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község Polgármesterét a 

pályázatokhoz szükséges előkészületek elvégzésére. 

A pályázatok előkészítését az Önkormányzat az Enerzone Holding Energetikai, 

Környezetvédelmi és Közoktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kívánja elvégeztetni 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázatokhoz szükséges 

előkészületeket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még egy apró egyebek, ha már összegyűltünk. 

Felhívott szűcsi polgármestere, érdeklődött a faszékek iránt, amit a moziból kivittek. A régi 

vízmű telepén vannak, semmire sem jók, még eltüzelni sem. Nem tudnak miatta homokot 

depózni. Nem tudjuk hasznosítani a székeket. Ha valaki el akarja vinni, mi legyen vele? 

Gyakorlatilag a székek a PKTK tulajdonában vannak, össze kellene hívni a Kuratóriumot. Mi 

nem tudunk vele mit kezdeni. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Nem tudom, hogy nagyon nagy igény lenne, de a sportba is ki lehetne tenni a lelátóra. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Volt róla szó, de szétázik. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A fedett rész alatt? 

 

Mizser László, képviselő 

Bever az eső! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ugyanez volt az ötletünk nekünk is, de beázik! 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ezekkel a székekkel egy csomó balesetet fognak okozni, ha a lelátóra kiteszed. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt mondom, hogy tűzifa áron adjuk el, 1.000 Ft-ért darabját. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tűzifának sem jó. 

 

Mizser László, képviselő 

Ez tűzifának nem jó, mert rétegelt faanyag. 

 

Papp Tamás, képviselő 
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Még a tekepálya lelátójára mindig jó. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De van 200 db. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Amit ténylegesen hasznosítani lehetne, azt hasznosítsuk! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, akkor ez nem rossz ötlet. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hagyjunk meg magunknak valamennyit, a többivel meg gyakoroljunk gesztust. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

10 darabot meghagyunk, 10-et tegyenek félre a tekepályára. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Iskolának nem kell? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy gondoltam, hogy 4 db 1.000 forintért. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Valami árat mindenképpen kell írni rá, ezt le kell zárni ezzel. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szólok, hogy legyen kuratóriumi ülés. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

A tekepályára 24 befér. 

 

/A Képviselő-testület kiszámítja, hogy mennyi szék fér be a tekepályára./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy gondoltam, hogy ha 1.000 forintért darabját el tudnánk adni, az megfelelő lenne, szólok, 

hogy a Kuratóriumot hívják össze. 

 

Mizser László, képviselő 

Szeretném felvetni a következőt: Annak idején szó volt róla, hogy nem tudnánk-e valamit 

kitalálni a Vízmű telepén lévő két nagy tartály hasznosítására. Szerintem nagyon jó 

sóbarlangot lehetne ott csinálni. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Jó a sóbarlang az asztmásoknak. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Utánajárunk. 

 

Mizser László, képviselő 
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Vannak olyan óvodák, ahol kifejezetten vannak ilyen sóbarlangok. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még valami kérdés, további javaslat? 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját, és a nyílt ülést 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva              Dr. Gyirán Viktor  

         Polgármester              jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit     

                                          jegyzőkönyvvezető 

 


