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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket a jelenlegi Képviselő-testület utolsó közmeghallgatásán. A 

Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a napirendi pontokkal egyetért! 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

Tájékoztató az Önkormányzat 2010-2019. évi munkájáról 
 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Churchill-től származik a mondás: „Minél távolabbra tudsz visszatekinteni, annál messzebb 

látsz előre.” 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, akik a mai nap délutánját 

arra szánták, hogy részt vegyenek a cikluszáró közmeghallgatáson. 

A közmeghallgatáson általában az elmúlt év, vagy ciklus eredményeiről számol be a 

polgármester. Engedjék meg nekem, hogy most egy kicsit visszatekintsek, és két ciklust öleljek 

fel. Ennek oka, hogy az októberi helyközi választáson már nem indulok polgármesternek, így 

azt gondolom, hogy az elmúlt 9 évről kell, hogy beszéljek Önöknek. 

A Képviselő-testület ciklusprogram szerint dolgozik. Ebben a 9 évben két ciklusprogramot 

alkotott két Képviselő-testület. 

A ciklusprogramban elhatározott célok közül nagyon sok megvalósult, továbbá menet közben 

az élet adta szituációk miatt olyan fejlesztések is történtek, amelyeket a ciklusprogram nem 

tartalmazott. Sajnos vannak olyan megvalósítatlan álmok is, amiket a legjobb akaratunk 

ellenére sem tudtunk kivitelezni, mert vagy nem volt rá kiírva pályázati pénz, vagy nem 

nyertünk a beadott pályázaton. Azt elmondhatom, hogy amire lehetőséget láttunk, azt teljes 

erőnkkel igyekeztünk megteremteni, és azt is elmondhatom, hogy mindkét Képviselő-testület 

tagjai szinte egy emberként álltak az ügy mellé. 

Most pedig visszatekintek éves bontásban, hogy mit fejlesztettünk, mennyi pályázati pénzt és 

mennyi saját erőt használtunk fel Petőfibánya fejlődése érdekében.  

Az első ciklus 2010-2014 között tartott. 

Az ismertetést 2011. évtől kezdem, hiszen a 2010. évben még Fekete László polgármester Úr 

és az akkori Képviselő-testület fejlesztései valósultak meg. 

2011-ben az első nagy feladat volt a Fenyőfa úti telkek vízmentesítése. Az ott lévő házak 

mintegy ¾-ét érintette a talajvíz magas szintje, ami konkrétan az udvarukban állt. Hosszú 

folyamat eredményeként sikerült a temetői árok kitisztításával és az un. kacsaúsztató 

kiszélesítésével elvezetni a vizet. 

Ebben az évben 90 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra, felújításokra. Ekkor készült el az 

általános iskola energetikai felújítása, melyhez 57 millió Ft pályázati pénzt nyertünk. Itt hozzá 

kell tenni azt, hogy ezt a pályázati összeget idézőjelben még Fekete László polgármester Úr 

nyerte, merthogy az iskola felújítási pályázatot Ő és az akkori Képviselő-testület készítette elő 

és adta be, nekünk a megvalósítás volt a feladatunk. 

Még ebben az évben megvásároltuk a GAZ haszongépjárművünket, amit az akkori testület igen 

erős viták közepette szavazott meg. Az idő bebizonyította, hogy jól döntöttünk, mert nem 

tudom, mi lett volna az autó nélkül a brigáddal, óriási segítség minden tekintetben. 
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A vízmű épületén folytattunk felújítást, megszüntettük a gyermekorvosi rendelő beázását, 

szolgálati lakásban ablakot cseréltünk, fénymásoló gépet, fűkaszákat vásároltunk. 

2012. évben 21 millió Ft-ot költöttünk beruházásokra, ebből 16 millió Ft volt a pályázati pénz. 

Ebben az évben a Sportépület felújítása történt meg, ami a vizesblokkok felújításából, az 

ökölvívó edzőterem parkettázásából, és új kazán beszerzéséből állt. Megvalósult az alagútban 

a világítás korszerűsítés. A művelődési házba gázkazánt vásároltunk, körbekerítettük az iskolát, 

dagasztógépet, gázsütőt, saválló asztalt vettünk a konyhára, fa pavilont avattunk fel, és 

számítógépet vásároltunk. 

 

2013. év 

33 millió Ft-ot jutott beruházásokra, és felújításokra. Ebben az évben újítottuk fel a ravatalozót, 

építettük ki a kamerarendszert, és a Fazekas-Szabadság-Hegyalja utcák is új aszfaltköpenyt 

kaptak. Ezeken kívül szolgálati lakásfelújításra, a művelődési ház előtti lépcsőfelújításra és 

számítógép vásárlásra is tudtunk forrást biztosítani, mindezt a saját költségvetésünk terhére, 

mivel ebben az évben pályázati pénzek nem voltak. 

2014-ben indult a második ciklus, mely már 5 évre szólt.  

 

2014. év 

Felszereltettük az ÉMÁSZ trafókhoz (13 db trafó) a mérőóra szekrényeket azért, hogy 

közvilágítás-korszerűsítést tudjunk végrehajtani, illetve a közvilágítás fogyasztásának a 

mérését is megteremtsük, hogy az átalánydíjas fizetésről át tudjunk állni a tényleges fogyasztás 

fizetésére, ezzel igen tetemes költségcsökkentést elérve.  

Még ebben az évben megtörtént az iskola villamos felújítása és vízvezetékének teljes cseréje. 

A temetőben utat építettünk a kulturált közlekedés biztosítása érdekében, és kicseréltük a 

százéves kerítést. Fűkaszákat és számítógépeket vásároltunk. 

Ebben az évben sem volt pályázati forrásunk, de közel 9 millió Ft-ot költöttünk a fent említett 

dolgokra. 

 

2015. év 

Ez az év viszont bővelkedett pályázati pénzekkel, összesen 197 millió Ft összegű támogatásban 

volt részünk, saját forrással együtt 208 millió Ft beruházást és felújítást tudtunk véghez vinni. 

KEOP pályázat keretében energetikai felújításban (nyílászáró csere, szigetelés, kazáncserék) 

részesült az óvoda mindkét épülete, a szabadidő központ, a művelődési ház és a buszmegálló. 

Mindkét óvodában térfigyelő kamerákat raktunk fel. Új burkolatot kapott a temetőhöz vezető 

út, a felső óvoda pala tetejét kicseréltük cserépre.  

 

2016. év 

Pályázati források nélkül 66 millió Ft beruházást és fejlesztést hajtottunk végre. A közvilágítási 

lámpatestek teljes cseréje valósult meg LED égőkre, a karácsonyi díszvilágítást is felújítottuk, 

hótoló és fűnyíró traktort és fűkaszákat vásároltunk, megvettük a fürdő épületet, parkolókat 

építtettünk az óvoda és iskola mellett, megvalósult az óvoda villamos felújítása, gázkazánt 

vettünk a háziorvosi rendelőbe, a gyermekorvosi rendelőbe hőlégsterilizátort vásároltunk. 

Megvalósult az óvoda villamos felújítása is. 

 

2017. év 

232 millió Ft-ot könyvelhettünk el ebben az évben fejlesztésekre. 2017-ben megvalósult a 

település lakóinak régi álma, a Selyp-Petőfibányát összekötő út újjáépítése, a temető út 

felújítása, és a temető belső útjának befejezése. Újjászületett a könyvtár, szolgálati lakásokat 

újítottunk fel, megvásároltunk az Akácfa 1. sz. alatt egy lakást, amit szolgálati lakáskánt 

használtunk fel, fogászati széket vásároltunk. 
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2018. év 

Megint egy erős év következett, ami a felújításokat és beruházásokat illeti. Három nagy 

pályázatot nyertünk el. TOP pályázaton 72 millió Ft-ot az óvoda felújításra (mindkét épület 

vizesblokkjainak és fűtésrendszerének cseréje, a felső oviban parkettázás mindkét foglalkoztató 

csoportban), 10 millió Ft-ot bölcsőde kialakítására, és 15 millió Ft-ot járdafelújításra 

(Szabadság út, Iskola út, Papagájtelep mögötti lépcsők közötti járda). Ez összesen 97 millió Ft, 

amit nyertünk. Ezeken kívül keverőpultot vettünk a művelődési házba, klímaberendezéssel 

láttuk el a polgármesteri hivatal irodáit, fénymásoló gépet vásároltunk az óvodába. Így összesen 

ebben az évben 103 millió Ft-ot ruháztunk be.  

 

2019. év 

Ez az év sem unalmas, hiszen várhatóan 110 millió Ft lesz az éves beruházás főösszege, 

melyhez 78 millió Ft támogatást nyertünk. Legnagyobb tétel az óvodai konyha felújítása, ami 

64 millió Ft-ba került, Magyar Falu pályázaton nyertünk közművelődési munkaerő 

alkalmazására, orvosi műszerek vásárlására, temetőfejlesztésre, - és várható szolgálati lakások 

felújítására, és eszközbeszerzésre is lesz még támogatás. Leader pályázat keretein belül a 

szabadtéri színpad térkövezése történt meg, valamint a Bányász Emlékparkban a kotrógép és a 

község három bejáratnál csillék elhelyezésére, valamint a kopasz hegyaljai vigadalom 

megtartására nyertünk pályázatot a Petőfibányáért Egyesülettel és a PKTK-val közösen. A 

napvitorla pályázatát már beadtuk és előkészítés alatt van a horgásztónál lévő ház felújítása és 

a Sportöltöző épület egyik szárnyának nyílászáró cseréje, valamint az attika fal kiszélesítése. 

 

Fentiek felsorolása és végig hallgatása is fárasztó volt, de ezek megvalósítása igen sok energiát 

és rengeteg adminisztrációs munkát igényelt, a Képviselő-testületnek nagyon sokszor kellett 

rendkívüli ülést tartania azért, hogy ezekről a beruházásokról, felújításokról döntsön, saját erőt 

szavazzon meg a támogatásokhoz.  

Azt gondolom, hogy a maga módján Petőfibánya Község Önkormányzata csodát tett az elmúlt 

9 évben településünk fejlesztése terén. 

A 9 év alatt összesen mintegy 941 millió Ft összegű beruházást és fejlesztést hajtottunk végre, 

amiből 697 millió Ft (74 %) pályázati pénz, ehhez 244 millió Ft saját erőt tettünk hozzá! Erre 

igen büszkék lehetünk! Ez, ha átlagot nézünk évente 100 mio Ft, ami azt hiszem, magáért 

beszél. Minden intézményünk fel van újítva az állampolgárok és az ott dolgozók teljes 

megelégedésére. 

 

A 244 milli Ft-ot a saját büdzséből kellett hozzátenni a megvalósításhoz. 2010-ben 192 millió 

Ft tartalékkal vettem át az önkormányzat pénzügyeit. Az a vád ért a 2014. évi 

kampányidőszakban, hogy 200 millió Ft-al nem tudok elszámolni. Az egyik akkori 

képviselőjelölt a szórólapján azt írta, hogy szomorúan értesült arról, hogy vagyonunk már nem 

éri el a 80 millió Ft-ot.  

Hát fel kell, hogy világosítsam a Képviselő Urat - mert az lett - hogy a vagyon nem csak a 

készpénzből áll, hanem vannak olyan vagyonelemek is, amik nem pénz formájában jelennek 

meg, hanem például gép, eszköz, épület, és még sorolhatnám tovább, de szerintem felesleges, 

mert minden józanul gondolkodó ember ezt fel tudja fogni. Érthetőbben: otthon is, ha az 

embernek van egy háza és mellette pénze, és vásárol egy másik házat is, meg még két autót, 

akkor nem azt mondja, hogy elszegényedtem, mert elfogyott a pénzem, hanem vagyonosabb 

lettem, mert két házam van és minden családtagom autóval járhat, mert a pénzemet átváltottam 

más vagyonelemekre.  

Ha a készpénzt beruházásokra és felhalmozási kiadásokra fordítjuk, az ugyanolyan vagyona az 

önkormányzatnak, mint a pénz, talán még több is, mert a pénz inflálódik, a tárgyiasult vagyon 
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értéke pedig emelkedik. Megint egy egyszerű példával, hogy érthetőbbé váljék, ha valaki 5 

évvel ezelőtt vásárolt egy lakást, az most sokkal többet ér, mint amennyiért vette. 

Tehát el tudok számolni, mégpedig a következőképpen. A beruházásokhoz, mint említettem 

244 millió Ft-ot tettünk hozzá saját erőből, tehát hál’ Istennek meg tudtuk teremteni az önrész 

hozzáadását, ami a fent említett tartalékból és az időközben a költségvetésből kigazdálkodott 

pénzből valósult meg, és még most sem üres a kassza, mert jelenleg közel 100 millió Ft 

tartalékkal rendelkezünk, amit a következő Képviselő-testület örököl. 

Tehát matematikára lefordítva a dolgot, 9 év alatt 941 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra 

és felújításokra, ennyivel növekedett az önkormányzat könyv szerinti vagyona, tehát 

vagyonosodtunk közel 1 mrd Ft-tal. 

Ebből a 941 millió Ft-ból 244 millió Ft volt a saját erő, amit a tartalékból (192 millió Ft), illetve 

a költségvetésből (52 millió Ft) gazdálkodtunk ki. Tehát még a tartalékhoz hozzá kellett 

tennünk 52 millió Ft-ot, hogy a beruházásainkat véghez vigyük. 

Most jelenleg 100 millió Ft tartalékunk van, tehát nem, hogy csökkent volna a vagyonunk, 

hanem 152 millió Ft-tal növekedett. És ezt úgy gazdálkodtuk ki, hogy Petőfibányán lakossági 

adót még mindig nem fizetnek az állampolgárok, szemben a környező településekkel, ami igen 

nagy szó a mai világban, hiszen az önkormányzatokat arra ösztönzik, hogy vessenek ki a 

lakosságra is adót, hogy az állampolgárok érezzék felelősségüket szűkebb hazájukért, és 

járuljanak hozzá településük fejlődéséhez. Ehhez viszont fel kellene nőni egyeseknek. 

Azt gondolom, nem kell szégyenkeznünk, hanem emelt fővel nézhetünk körbe, mert ha ide 

belép egy idegen, megérzi, hogy Petőfibánya vezetői jó gazda módjára használták 

erőforrásaikat, igyekeztek tudásuk legjavát adni ahhoz, hogy a község lakóinak komfortérzetét, 

kényelmét magas szintre emeljék. 

 

És itt álljunk meg egy pillanatra. Abban, hogy ennyi mindent meg tudtunk valósítani a két ciklus 

alatt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Úrnak óriási része volt. Támogatása nélkül nem jött 

volna ennyi pályázati forrás Petőfibányára, az Ő segítsége nélkül nem gyarapodtunk és 

szépültünk volna ilyen látványosan. Ugyan most Ő nincs itt, de megköszönöm neki azt a 

lobbizást, amit tett Petőfibánya érdekében, hogy ennyi pályázati pénzhez jutottunk. 

A látványos beruházások és felújítások után térjünk ki arra, hogy mit adtunk még a település 

lakóinak évről évre, amit már szinte természetesnek tartanak, pedig nem minden szomszéd 

település dicsekedhet ezzel. 

100 millió Ft támogatást adtunk alapítványoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek. 

230 millió Ft-ot költöttünk szociálpolitikai ellátásokra (segélyekre), melyből összesen 8.350 fő 

részesült. 

350 főt foglalkoztattunk közmunkában. 

500 főt részesítettünk tűzifa segélyben,200 főt nyári gyermekétkeztetésben. 

Rendezési tervre 7.177 eFt-ot költöttünk. 

Nyilván ezek mellett az üzemeltetéshez is meg kellett teremteni a pénzt. 

 

Van azért olyan is, amire nem vagyok büszke, de azt is be kell, hogy vallja az ember. 2011 

szeptemberében Ambrús Zoltán képviselő javaslatát elfogadva az akkori testület akként döntött, 

hogy a „Papagáj telep” mögötti lépcsőket földeljük be. A lakók véleményét nem kértük ki.  Meg 

is történt a lépcsők betakarása, ami óriási felháborodást váltott ki az ott lakókból. Megjegyzem 

jogos volt a düh, amit ránk, illetve rám szórtak. Ezután a képviselő-testület azon része, akik 

belátták, hogy tévedtek, mert tévedni emberi dolog, újra tárgyalták az ügyet, és a lépcsőket 

felújítva visszaadták jogos használóiknak. A következő Képviselő-testület a lépcsőkhöz még 

járdát is építtetett, hogy a téli időben ne kelljen a sárban taposni az arra közlekedőknek.  
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Egyebek: 

2011-ben „Mi újság Petőfibányán?” címmel újságot jelentettünk meg évi 3-4 alkalommal, majd 

2013. augusztus hónaptól havonta minden háztartás megkapja a Polgármesteri Hírlevelet, így a 

lakosság folyamatosan tájékozódhatott az önkormányzat munkájáról, és nem az utcán kóborló 

rosszindulatú önjelöltek pocskondiázását fogadja el. 

A Képviselő-testület Díszpolgári címet alakított. A címet azok a Petőfibányán élő 

állampolgárok kaphatják meg, akik életükkel, munkájukkal példaképül szolgálnak minden itt 

élőnek. A mai napig 12 ember nyerte el e kiváltságot. 

  

Posztumusz díszpolgár lett:  

2011-ben Fekete László volt polgármester úr,  

2012-ben Ursitz József Kossuth díjas bányamérnök,  

2014-ben Szabó Gábor több cikluson keresztül volt képviselő,  

2015-ben Ficsór Miklósné PKTK titkára,  

2017-ben Fülöp Gábor lövész,  

2019-ben pedig Bérces József ökölvívó edző.  

 

A díszpolgári cím tulajdonosa lett: 

2011-ben Jónás János volt alpolgármester úr,  

2012-ben dr. Hajszán Éva háziorvos,  

2014-ben Juhász László ökölvívó, 

2015-ben Kotrócz Józsefné a Vöröskereszt helyi szervezetének titkára,  

2017-ben Molnár József (Molesz) a PKTK kuratóriumának elnöke,  

2019-ben pedig Heidinger János, a 90. életévében lévő egykori bányász.  

 

A könyvtár nyilvános könyvtárból mozgókönyvtárrá alakult át, ami azt jelenti, hogy 

negyedévenként a Megyei Könyvtártól 100 db könyvet hoznak, és ezt folyamatosan cserélik. 

Így nagyobb választékot tud kínálni a könyvtár olvasóinak. Emellett ingyenes programokat 

biztosít és többféle folyóirat előfizetését vállalja magára. 

A Sportkör tevékenysége minőségi változáson ment át az elnökváltást követően. Köszönet érte 

az elnök asszonynak és segítőinek. 

Hagyományteremtő jelleggel minden évben megrendeztük a lakosság szórakoztatására az 

alábbi programokat: Tavaszköszöntő, Mesemondóverseny, Kopasz-hegyaljai Vigadalom, 

Karácsonyi ünnepség, Anyák Napja, Rock Nap.  

A kóbor kutyák, kóbor ebek összefogatása a bejelentések alapján folyamatosan történik. 

Megállapodás alapján Lőrinci Kutyahűség Alapítvány fogja be őket, amiért fizetnünk kell 

kutyánként 10.000 Ft-ot. 

A Vöröskereszttel együttműködve több alkalommal is adtunk a rászorulóknak 

adománycsomagot.  

A Bányász Nyugdíjas Szakszervezet helyi alapszervezetével nagyon jó az együttműködésünk. 

Minden évben köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából a községünkben élő idős 

embereket, otthonukban külön köszöntöttük a 90 éves szépkorúakat.  

Évente két alkalommal Közbiztonsági fórumot tartott a Hatvani Rendőrkapitányság, sajnos az 

érdeklődés az állampolgárok részéről elmaradt a várttól. 

Minden év decemberében az ovisoknak és iskolásoknak csomagot hozott a Mikulás, mely az 

önkormányzat ajándéka volt. 

A téli síkosságmentesítést a jogszabályi előírásoknak megfelelően készített 

„síkosságmentesítési terv” alapján az utcák forgalma alapján rangsorolt sorrend szerint 

végeztük, melyben elsőbbséget élveztek a közintézményekhez és a közszolgáltatásokat végző 

helyiségekhez vezető forgalmasabb utcák takarítása.  
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Már 5. éve, hogy települési támogatás címen minden bölcsődés, általános iskolás, középiskolás 

és felsőfokú iskolába járó diák évi 15.000 Ft-os, minden 65. évét október 1-én betöltő 

állampolgár 6.000 Ft-os támogatást kap. Gyermekszületési támogatás is jár az újszülött 

gyermekek szüleinek. A 90 éves állampolgárainkat 20.000 Ft támogatásban részesítjük. Az arra 

rászorultak kapnak lakbértámogatást, tűzifa segélyt, lakhatási támogatást. Ezen kívül minden 

szociális étkező támogatásban részesül. 

 

Polgármesterségem alatt a dolgozók minden évben kaptak jutalmat, minden évben elmentünk 

kirándulni, és az év végén egy karácsonyi vacsorával búcsúztattuk az évet. Azt gondolom, hogy 

ez nemcsak egy gesztus volt, hanem a munkájuk megbecsülése is. 

2014-től a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, majd 2019-től a házi segítségnyújtás 

intézményével a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társuláshoz 

csatlakoztunk.  

 

És most szeretnék egy pár szót szólni jelenlegi Képviselő-társaimról. Szeretném megköszönni 

a képviselők többségének, hogy demokratikus elveket vallva konstruktívan részt vettek a 

Képviselő-testületi üléseken és segítették az munkámat. Hiszen nagyon sok ülés, szám szerint 

90 db volt az elmúlt 5 évben, és sok volt a rendkívüli ülés is, az évi 6 soros ülésen felül, amit 

gyorsan össze kellett hívni azért, hogy tudjunk pályázatot nyerni, hogy a beruházások időben 

elkezdődjenek, hogy a pályázati elszámolások rendben legyenek, és még sorolhatnám. Ezért jó, 

ha a megválasztott képviselő bármikor elérhető, mert nagyon sokszor kell rendkívüli ülést 

összehívni, pl. délelőtti órákban, és sajnos nem mindenki tud jönni, mert olyan az elfoglaltsága, 

hogy soha nincs itthon napközben, vagy nem engedik el a munkahelyéről.  

 

Ezt a tényt mérlegelni kellene mindenkinek, aki jelölteti magát erre a posztra, mert az élet egyre 

gyakrabban követeli meg az ad-hoc döntést, ami ugye azt eredményezi, hogy manapság a 

képviselőknek nem csak az évi 6 kötelező ülésen kell részt venniük, hanem ettől sokkal több 

időt kell szánni arra, hogy a település lakóinak érdekében összeüljenek és döntsenek. Itt a 

mobilitás nagyon fontos. Emellett a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága havonta tartott 

ülést, ahol az aktuális problémákat tárgyalták és kerestek megoldást rájuk. 

Mint már mondtam az előbb 2014-2019 között 90 testületi ülést tartottunk, ebből 30 ülés volt 

un. rendes ülés, a többi 60 pedig rendkívüli. Ebből is látható, hogy kétszer annyi rendkívüli 

ülésen kellett dönteni fontos és halaszthatatlan dolgokról. 

 

A jelenlegi képviselők nagy része mindig jött, amikor dönteni kellett, többek között ezért is 

tudtunk ilyen szép fejlődést elérni településünkön, mert mindent időben tudtunk megszavazni 

és végrehajtani.  

És most a képviselők munkájának az értékelésénél elmondom mit tapasztaltam a munkájuk 

során. Ez nyilván csak az én véleményem. Mindenki azt gondol, amit akar.  

Nézzük az ülésük sorrendjében: 

 

Székelyné Szécsy Judit: nem csak alpolgármesterként, hanem 2014 évtől Ficsorné Judit halála 

után az Alapítvány titkáraként is nagyon sok terhet levett a vállamról. A művelődési ház 

üzemvitelét, a könyvtár működését, és minden rendezvény megvalósítását nagy részben neki 

köszönhetjük. 

 

Ruzsom Lajos: a pénzügyi bizottság elnökeként óriási segítség volt a költségvetés 

megalkotásában és bármikor telefonáltam neki, hogy tanácsot kérjek tőle, pár perc alatt a 

rendelkezésemre állt, mindent meg lehetett vele vitatni, és szakmai tanácsai megkönnyítették a 

döntéseimet. 
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Dr. Csillag Imre: konstruktív javaslataival igen jól segítette a testület munkáját, minden 

probléma és vita megoldásában óriási segítség volt, józan paraszti ésszel gondolkodik, ami 

manapság néhány embernél hiány, na és mindig kéznél volt, lehetett rá számítani a nap bármely 

órájában. 

 

Juhász Péter: Ő volt az, aki a viták közepette megpróbálta kompromisszumra juttatni a testület 

tagjait, a Petőfibányáért Egyesület elnökeként pedig óriási segítséget nyújtott a pályázatok és 

rendezvények lebonyolításában. 

 

Nagy Katalin: semmi rosszat nem mondhatok róla, szinte minden rendezvényen részt vett, és 

miden döntésben pozitívan állt hozzá a költségvetés és annak végrehajtásához. Katikánál 

egyedüli problémaként merült fel, hogy a rendkívüli üléseken sajnos nem mindig tudott részt 

venni munkahelyi elfoglaltsága miatt. 

 

Tomecz László: Ő az a képviselő, akin, ha múlt volna a község sorsa, egy fillér beruházás és 

felújítás nem történ volna meg az elmúlt 5 évben, mert minden kérdés és javaslat nélkül 

sohasem fogadta el az előterjesztett költségvetést, ami tartalmazta a fejlesztéseket is. Egy 

rendezvényen sem jelent meg, viszont igen gyakran a kormányhivatalt zaklatta azzal, hogy mit 

nem csináltunk jól, magyarul a saját képviselő-testületét jelentgette fel a kormányhivatalnál. 

Egyébként ő hiányzott (átvitt értelemben mondom) a legtöbbet az ülésekről, a képviselő-

testületi ülések 37 %-ában nem jelent meg, de még azzal sem tisztelte meg a képviselő-társait, 

hogy a távolmaradásáról értesítse őket. Az 5 év alatt csupán egyetlen egyszer jelezte, hogy nem 

tud jelen lenni!  

 

Nem szabad megfeledkeznünk a Pénzügyi Bizottság két külsős tagjáról sem: 

 

Bodáné Kókai Ilona szakmailag rengeteg segítséget nyújtott az önkormányzat gazdálkodásával 

kapcsolatos ügyekben. Ő könyvvizsgálóként sok önkormányzat gazdálkodását vizsgálta, és 

tapasztalatait felhasználva segítette a mi munkánkat. 

 

Dorner Gábor évtizedek óta ismeri Petőfibánya önkormányzatát, hiszen volt képviselő, 

pénzügyi bizottsági elnök, és 9 éve a pénzügyi bizottság külsős tagja. Szakmai tudására mindig 

lehetett számítani. 

 

Már említettem, hogy az októberi helyközi választáson már nem indulok polgármesternek, 

képviselőjelöltként mérettetem meg magam. 

Mielőtt búcsúznék, először is szívből köszönöm, hogy az Önök bizalmából Petőfibánya 

polgármestere lehettem. Megtisztelő, felemelő érzés és nagy felelősséggel bíró hivatás volt 

községünk első emberének lenni. Sok munka és nagy tanulság volt nekem ez a kilenc év. Azt 

hittem 2014-ben, hogy társadalmi megbízatású polgármesterként meg fogom tudni oldani a rám 

váró feladatokat. De nem így történt, ugyan megmaradtam társadalmi megbízatásban már ami 

a díjazásomat illeti, viszont rájöttem, hogy ez a pozíció teljes embert kíván, itt nincs hétvége, 

nincs magánélet, itt álladó készenlétben kell lenni, néha még a 24 óra sem volt elég. Ezzel 

együtt mindig büszkén, de kellő alázattal és megbecsüléssel fogok visszaemlékezni életem eme 

időszakára. 

A nagymamámnak volt egy mondása, ami mindig a fülemben cseng. „Mindennek megvan az 

órája és minden szándéknak a maga ideje”. 

Kilenc évig szolgáltam Petőfibányát polgármesterként. Minden döntésemben a község érdekeit 

tartottam szem előtt. A teremben ülők közül szinte mindenki részese volt az elmúlt kilenc 
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évnek, Petőfibánya töretlen fejlődésének, amely összerázott minket és remélem igazi 

közösséget kovácsolt belőlünk. 

És eljön az ideje annak is, amikor átadjuk a stafétát. 

És megvan a maga ideje a köszönetnyilvánításnak is. Egyedül semmit sem érhettem volna el. 

Ha én polgármesterként bármit is elértem az elmúlt kilenc év alatt, az nem csak az én érdemem 

volt. Az csak azért sikerülhetett, mert többségében olyan képviselőkkel dolgozhattam együtt, 

akik egyszer sem hagytak cserben, és áldozatos munkájukkal segítették az önkormányzat 

munkáját és vele együtt az én munkámat is. Köszönöm!  

 

Nem egyszerűen köszönettel, hanem hálával tartozom mindazoknak az intézményvezetőknek, 

dolgozóknak, a brigádnak, akik mindenkor segítették a munkámat. 

Hálával tartozom továbbá közvetlen munkatársaimnak a hivatalban. A jegyző úrnak, aki 

mindenben segített, szinte a jobb kezem volt, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, akik mindig 

rendelkezésemre álltak munkám során. Köszönet érte. 

Megköszönöm a PKTK kuratóriumának, korábbi elnökének és a mostaninak Molnár Józsefnek 

(Molesznek), továbbá titkárának Székelyné Szécsy Juditnak is a munkáját, mert konstruktív 

munkájukkal, programjaikkal nagyon sokat tettek településünk kulturális életének 

fellendítésében. 

Köszönöm az itt élőknek is, hogy javaslataikkal, kritikáikkal megkerestek, tűrték a felújítással 

járó kellemetlenségeket, és segítettek abban, hogy Petőfibánya szépüljön, gyarapodjon. 

És megvan a maga ideje a búcsúnak is. Október 13-án leköszönök, átadom a település jelképes 

kulcsát a megválasztott polgármesternek. A továbbiakban azért még képviselőként szeretnék 

tovább dolgozni a településért – természetesen, ha Önök is így akarják! 

Óriási megtiszteltetés volt az első sorban harcolni. 

 

Tamási Áron szerint „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. 

Azt gondolom, hogy emelt fővel távozhatok a polgármesteri székből, mert mindent megtettem 

azért, hogy Petőfibánya egy élhető település legyen, hogy jó legyen ide belépni, jó legyen itt 

otthon lenni. 

Azt kívánom Petőfibányának, hogy az elkövetkező 5 éves ciklusidő is legalább ilyen 

tevékenyen teljen el, mint az elmúlt 9 év, mert az azt jelentené, hogy Petőfibánya továbbra is 

fejlődik.  

És mivel bányász község vagyunk, és jómagam is bányász leszármazott vagyok, engedjék meg, 

hogy a bányászok köszöntésével búcsúzzam Önöktől: „Jó szerencsét!” 

Kérem, hogy amennyiben véleményük van, mondják el. Kérdéseikre megpróbálunk válaszolni, 

amennyiben nem sikerül, írásban válaszolunk a kérdezőnek.  

 

Ambrus Zoltán, helyi lakos 

Köszönöm, hogy megemlítette a nevem a lépcső kapcsán. Elmondom, hogy nem volt pénz sem 

a lépcső felújítására, sem az elbontására, ezért döntött úgy egyöntetűen az akkori testület, hogy 

betakarjuk. Azért takartuk be a lépcsőt, hogy amennyiben pénz lesz és akarat, akkor nem kell 

új lépcsőt építeni, hanem a régit meg kell javítani. Ez meg is történt.  Én ehhez ennyit szerettem 

volna mondani.   

A másik, amit szerettem volna mondani, az az, hogy a Magyar Rákellenes Liga helyi 

szervezetének elnöke vagyok. A Magyar Rákellenes Ligának az egyik legfontosabb dolga a 

megelőzés, szűrés, a felvilágosítás, a prevenció. A Magyar Rákellenes Liga a tevékenységét 

éves munkaterv alapján végzi. Az éves munkatervet általában februárban fogadja el. Ebben 

szerepelnek különböző szűrések, a vizsgálatokat az Önkormányzat helyiségeiben szoktuk 

végezni. Polgármester Asszonynak az volt a kérése, hogy ha mi ezekben a helyiségekbe szűrő 

vizsgálatokat szervezünk, azt tőle írásban kérjük, hogy engedélyezze. Ez évek óta így is van, 
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írásban beadtuk az engedélyt, Polgármester Asszony minden évben ezt az engedélyt meg is 

adta.  Idén prosztataszűrést is szerveztünk, szeptember-október hónapra. Az időpontot nem 

mindig mi tudjuk meghatározni, dr. Leövey Gábor főorvos úr szokott eljönni hozzánk, 

hozzáteszem, sehova máshova nem megy el prosztataszűrésre, csak Petőfibányára jön el és az 

időpontot általában ő szokta meghatározni. Két időpontot jelölt meg, október 12-ét és október 

5-ét. Én úgy gondoltam, hogy mivel a 12-e nagyon közel van a választásokhoz, az nem jó nap, 

akkor az 5-ében egyezzünk meg. Ez meg is történt és beadtam a kérelmet Polgármester 

Asszonyhoz. Nem szeretnék félremondani semmit, ezért felolvasom a levelet, amit 

Polgármester Asszony küldött a Magyar Rákellenes Ligának. 

/Felolvassa./ 

 

Mivel Polgármester Asszony azt mondta, hogy ez egy képviselő-testületi ülés, én azt szeretném 

kérni a Képviselő-testülettől és az itt jelen lévőktől, hogy bírálják felül ezt a döntést és tegyék 

lehetővé azt, hogy a Magyar Rákellenes Liga, hozzáteszem, nem Ambrús Zoltán, hanem a 

Magyar Rákellenes Liga ezt a szűrést megtarthassa, amibe nagyon sok pénzt és energiát 

fektettünk eddig is. Ehhez gépet kellett ideszervezni, ami nem kis feladat volt, mert több 

egységünknek is szüksége lett volna rá, a főorvos urat sem lehet madzagon rángatni és nem 

tudom, hogy mikor tud legközelebb eljönni, ha egyáltalán még ezek után el fog jönni 

Petőfibányára. Én úgy gondolom, hogy Petőfibányán, ha csak egy embert ki tudunk szűrni 

időben és az életét meg tudjuk menteni, az többet jelent attól, mint egy önkormányzati választás. 

És Petőfibányán már volt olyan ember, akit ezen a szűrésen szűrtek ki, azóta tünetmentes és 

köztünk él. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem, legyenek szívesek dönteni ebben az 

ügyben! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt gondolom, hogy a kérelemnek nem ez a módja, először az önkormányzatot kellett volna 

megkeresni. Én nem hiszem, hogy doktor úrnak csak 12-én és 5-én van ideje. A védőnővel is 

úgy szoktuk, hogy először egyeztetünk időpontot és utána keresi fel az orvost. Én azt javaslom, 

hogy a továbbiakban ezt a módját válassza az engedélykérésnek, hogy először az 

önkormányzattal egyeztessen, utána pedig a doktor úrral.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ehhez én is szeretnék hozzászólni, most nagyon ideges vagyok, elnézést, ha nem összefüggően 

beszélek. Itt vagyok, mint képviselő, egészségügyi dolgozó és a Magyar Rákellenes Liga egyik 

bizalmija. Szeretném megkérdezni Polgármester Asszonyt, hogy 9 éve ez a Testület nem 

támogatja a Rákellenes Ligát. Én 9 éve úgy dolgozom ingyen és bérmentve a Rákellenes 

Ligában, hogy én csak akadályokba ütközöm! Bocsánatot kérek, de azt mondtad arra a levélre, 

hogy esélyegyenlőséget sértünk! Akkor szeretném megkérdezni, hogy ami itt most elhangzott, 

az nem esélyegyenlőség megsértése? Azt gondolom, hogy akik itt ülnek, igen sokuknak 

családtagjuk van, akik ilyen betegséggel szenvednek. És én már bocsánatot kérek, de 25-30 

férfinál nem jön több el a rendelőbe. Ezt 5 év alatt tornáztuk fel ennyire! Mert amikor a 

kultúrházban volt a szűrés, 5 férfi jött el Petőfibányán. A férfiaknak ez csak dicséretére válik, 

mert ti is tudjátok, akik itt ülnek férfiak, hogy nagyon nehezen szánjátok rá magatokat. Én úgy 

gondolom, hogy ezt a választást nem a prosztata rákszűrés fogja Petőfibányán eldönteni! 

Szégyellhetnénk magunkat, hogy egy ilyen vizsgálatot a politikába belekeverünk! Ennyit 

szerettem volna mondani! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szó sincs politikáról, én azt mondtam, hogy fordítva kellett volna az engedélykérést csinálni. 

Nem hiszem, hogy ha valaki október 5-én prosztata szűrésre nem megy el, hanem majd csak 



11 

 

október 25-én, akkor az éppen abban az időszakban fog rákot kapni. Nem vagyok egészségügyi 

dolgozó… Én úgy érzem, hogy ez ilyen szempontból, ami ott történik, az igen, 

esélyegyenlőséget sért.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Szerintem az is esélyegyenlőséget sértett, hogy kiemeltél az előbb engem is és Lacit is, igenis 

befolyásoló volt! De nekem nem is ez a legnagyobb problémám, én még mindig a szűrésnél 

tartok! De ha visszatérünk a rendkívüli testületi ülésekre, öt éve jött be a divatba, hogy mindig 

délelőtt van a rendkívüli ülés! Itt van, csütörtökön küldte jegyző úr az sms-t, hogy kedden 

rendkívüli testületi ülés, tízkor. Miért nem tartottuk meg délután? Miért nem? Amikor már 

csütörtökön tudtunk valamit? Miért nem jöttünk be péntek délután 15 órakor? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Mert az előterjesztések egy része nem érkezik meg időben, van, hogy ülés előtt csak egy fél 

órával.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nem csak délelőtt volt rendkívüli testületi ülés, délután is volt. Nem igaz, hogy hatvanszor volt 

rendkívüli ülés csak délelőtt. Általában azt csináltuk, hogy a képviselők zöme az itt legyen, 

azért, hogy döntésképesek legyünk. Nyilván nem tudtál eljönni, mert ott volt a sok beteg, de én 

ezt nem negatívan mondtam rád. Én 2014-ben is a saját véleményemet mondtam el. Mindenki 

úgy könyveli, ahogy akarja.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Jó, akkor én meg nagyon szeretnék visszatérni erre, hogy megtarthatjuk-e a prosztata 

szűrővizsgálatot jövő hét szombaton a rendelőben? Szeretném, ha képviselőtársaim is erről 

elmondanák a véleményüket!  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jó, akkor majd tartunk egy rendkívüli testületi ülést, mert ez nem a közmeghallgatás tárgya, 

úgy gondolom.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én nem vagyok annyira ideges, mint a Katalin, de már nem ez az első eset, hogy a 

polgármesterünk olyan diktatórikus döntést hoz, ami a lakosságot hátrányosan érinti. Szeretném 

megkérdezni Ambrus Zoltán urat, hogy tavaly mikor volt ez a szűrés?  

 

Ambrus Zoltán, helyi lakos 

Tavaly is október 6-án volt megtartva, 2014-ben 9. hó 19-én, akkor is választási év volt, akkor 

is engedélyt kértünk a polgármester asszonytól, akkor nem sértettük az esélyegyenlőséget. 

2014. október 6-án diabetológiai előadást tartott dr. Hajszán Éva a Magyar Rákellenes Liga 

szervezésében, ez szintén nem sértette az esélyegyenlőséget. Most, hogy a férfiaknak 

prosztataszűrést szerveznénk… Még egyszer mondom, hogy a vizsgálatot nem én végzem, 

hanem dr. Leövey Gábor urológus főorvos! Nem kell hónapokat várni, időpontot kérni, ha tíz 

ember jön, tíz embert vizsgál meg, ha húsz ember jön, akkor húszat … Senkit nem küld haza! 

Ha valaki már urológiai problémával keresi, annak is tanácsot ad, és esetleg egy közeli 

időpontot is tud adni. De nem lehet azért őt se madzagon rángatni, hogy nem most, hanem két 

hét múlva… És mikor adjam be a kérvényt? Előtte, az új időpontot meg fogja határozni az új 

polgármester és azt mondjam a főorvos úrnak, hogy főorvos úr, ezen a napon, vagy semmikor?  
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Elnézést kérek! Mindannyian járunk orvoshoz, az időpontot nem mi adjuk az orvosnak, hanem 

ő adja nekünk. Nem kell messzire menni, csak a fogászatra. Ott is megmondják, hogy mikor 

menjünk! Nem én mondom meg, hogy mikor akarok menni! Köszönöm szépen! 

 

Tomecz László, képviselő 

Kérem szépen, ne folytassuk a vitát. Én Képviselő Asszony álláspontját támogatom. Jelen van 

itt a település szakmai vezetője, dr. Gyirán Viktor úr. Kérem, nyilatkozzon, hogy egy tekintet 

alá esik-e jelen közmeghallgatás egy testületi üléssel. Ha igen, akkor itt most két képviselő 

indítványozta, és akkor itt most hozzunk erről döntést, szavazzuk meg.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A közmeghallgatás végén tarthat a Képviselő-testület ülést és szavazhat a feltett kérdésben. 

 

Tomecz László, képviselő 

Tehát a végén, jó, köszönöm! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor Tomecz László képviselő úr javaslatára egy rendkívüli ülést tartunk a közmeghallgatás 

után.  

 

Dr. Hajszán Éva, háziorvos, helyi lakos 

Az elején azt szerettem volna mondani, hogy Örülök, hogy ilyen sokrétű a munkátok és 

örülünk, hogy önállóak lehetünk. Régen nem volt ilyen, hogy „esélyegyenlőség”. Akkor és ott 

tartottunk egy kiscsoportost, ahol akartunk, népszerűsítettük a polgármesterünket. Én 

köszönöm az eddigi munkát, és örülök, hogy ez így a telep javára vált.  

Az ápolónőm forogna a sírjában, ha ezt a beszélgetést hallaná, mert az emberek érdekében van 

ez az egész.  Én is el tudom vonatkoztatni a személyes véleményemet a betegétől. A szűrésnek 

nagy jelentősége van, nem értem, hogy mivel sértjük meg az esélyegyenlőséget. Nem értem ezt 

az esélyegyenlőséget, mindenki annyit plakátol, amennyit akar, annyit ír Facebook-ra, 

amennyit akar, nem értem mivel sértene a szűrés esélyegyenlőséget. Rém kellemetlen lenne az 

orvost is visszamondani pár nappal a szűrés előtt.  

Nagy Katalin nagyon aktív ember, polgárőr, mindenben részt vesz és mellettem dolgozik. Ha 

reggel írnak neki sms-t, akkor nem mindig tudom elengedni. Eddig is mindig megkaptuk a 

szűrésekre az engedélyeket, nem értem, hogy mi jelentősége van ennek. Nincs kampánycsend. 

Én azt szeretném kérni, hogy a betegek érdekében, mert tudom milyenek ezek a betegek, ha 

már egyszer folyamatban van a szűrés szervezése, akkor ne tegyük meg azt, hogy nem jöhetnek 

el a rendelőbe a vizsgálatra.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönöm szépen a hozzászólást és én azt gondolom, hogy nem a közmeghallgatás témájának 

kellett volna ennek lennie, hanem a Rákellenes Liga elnöke nem ma kapta meg a levelet, ha 

bejön a hivatalba, én gondolom, hogy nyilvános fórum nélkül is meg tudta volna tenni.  

 

Bólya József, helyi lakos 

Nekem két dolog ütötte meg a fülem.  

Az egyik a majdnem 1 milliárd forint Petőfibánya fejlesztésére, ez nagyon szép összeg. Az is 

szép dolog, hogy mennyi támogatást kaptunk hozzá. 

A fürdőépületvásárlás ütötte meg a fülem. Én úgy gondoltam, hogy ha már megvettünk egy 

ekkora épületet, az Önkormányzatnak célja is van vele. Azt gondoltam, hogy az épület majd az 

idősek javát fogja szolgálni… Három év alatt miért nem történt semmi a fürdőépülettel? Ha az 
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önkormányzat kapcsolatokat épített volna ki, azt gondolom, hogy az épület már nem lenne üres. 

Az önkormányzatnak meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a cégek a fejlődés útjára lépjenek. 

Lehet, hogy nehéz… Milyen lépéseket tett az önkormányzat, hogy az épületet hasznosítsuk? 

Vagy csak amortizálódik és veszít az értékéből? Piackutatást végzett az önkormányzat? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Köszönjük a kérdést. Mi voltunk a szerencsések, akik megvehették a fürdőépületet. Eredetileg 

nem a hasznosítás miatt vásároltuk meg, hanem mert az ellenünk licitálókról nem tudtunk 

semmit. Az előző tulajdonos rengeteg hitelt vett fel rá, azt nem fizette, jogutód nélkül megszűnt. 

Azért vettük meg, hogy ne csak hiteleket vegyen fel rá az új tulajdonos. Ha most más vette 

volna meg, lehet, hogy legközelebb csak 25 év múlva lett volna ilyen lehetőségünk. Ez az 

alapigazság, ezért vettük meg az épületet. Minden képviselő az ismeretségi körében keresett 

lehetőséget az épület hasznosítására, már folytak tárgyalások. Az épület milliárdos beruházást 

igényel, önfenntartóvá kell tenni. Több ötlet és tárgyalás volt a hasznosítására. Nagyon olcsón 

vettük, le kellett csapnunk rá.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Több céggel tárgyaltunk, de sajnos ezek a tárgyalások nem jöttek össze. A Bosch munkásszállót 

szeretett volna, a Bioco is komolyan érdeklődött.  

Vállalkozásokat idehozni? Igen, ez az önkormányzat érdeke, egyetlenegy dolgot nem vesz 

figyelembe senki, azt hogy nincs ipari területünk. Az ipari terület nem az önkormányzaté, mind 

magánterületen van, ezért nem tudunk hívni cégeket. Az itteni vállalkozókat úgy tudjuk itt 

tartani, hogy minimális összegen tartjuk az építményadót és az iparűzési adót, ezek a környéken 

a legalacsonyabbak. Én úgy gondolom, hogy elég sokat megtettünk azért, hogy azokat a 

vállalkozásokat megtartsuk, akik itt vannak.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Benne vagyunk egy pályázatban, amelynek keretein belül az önkormányzat területén található 

ingatlanokat reklámozzuk, a vállalkozókat bemutatjuk. Éppen ma készültek felvételek a 

fürdőépületről is. Első gondolatunk nekünk is az idősek otthona volt. Volt már pályázat, de 

gyakorlatilag nem tudtuk megvalósítani a feltételeket. Az épületet helyrajzilag meg lehet 

osztani. Jelenleg a hátsó rész ki van adva bérbe. Azt is el kell mondani, hogy közmű az 

épületben egyáltalán nincs. A tető beázik, az ablakok ki vannak törve. Egy helyen fel is 

gyújtották. Tehát nagyon rossz állapotban van. Csak a tető felújítása a 100 millió forintot 

meghaladná. Nem akartuk, hogy az épület megint olyan embereké legyen, akik milliárdokat 

vesznek fel rá. Rajta vagyunk az ügyön, de kicsik vagyunk. A kedvező adózással próbáljuk a 

vállalkozásokat idecsalogatni. Az érdeklődőket közvetítjük az ipari telepek tulajdonosaihoz, de 

nem adják el a területeket, hiába, hogy évek óta nem folytatnak ott tevékenységet. A tó mellett 

egyébként napelempark lesz, ez egy 5-6 milliárdos befektetés, jó adóbevétel lesz, az a terület is 

rendben lesz.  

 

Bólya József, helyi lakos 

Köszönöm a választ. 

A fürdőépület többi részét nem lehet kiadni raktárnak? Ha jól emlékszem, 2010 körül szó volt 

arról, hogy itt ipari park lesz és egy terület talán ki is volt jelölve… 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Benne voltam az akkori Képviselő-testületben is. Ki volt jelölve egy terület, de egy cég 

megvásárolta. A cég egy komoly hitelt vett fel, ha jól emlékszem egy pályázatuk nem nyert és 

a vállalkozás be is csődölt. Sajnos ezek a cégek rövid életűek, felveszik a hitelt és 
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tönkremennek. A fürdőépület állaga már tovább nem tud romlani. Sok céget felkerestünk, az 

épület gyakorlatilag raktározásra is alkalmatlan. Pályázatot várunk, a következő önkormányzat 

várja az ötleteket.   

 

Révész Norbert, helyi lakos 

A fekvőrendőrök lehelyezése, már amennyire ezeket fekvőrendőrnek lehet nevezni, elkezdtem 

bejárni a jegyzőhöz. Dr. Gyirán Viktor úrhoz kezdtem el bejárni kétségbeesve, nagyon nagy 

mozgásokkal jár ez a kőszállítás, mert nagyon nagy repedésekkel, nagy detonációkkal jár. 

Próbáltam a legnagyobb tisztelettel, szépen beszélni az első alkalomnál, de olyan szintű 

passzivitással és flegmasággal találkoztam, hogy már azt nem tudtam hova tenni! Utána még 3 

alkalommal voltam bent, kérleltem, hogy valami történjen az ügyben.  

Tudom, hogy homok az egész, minimális föld van rajta! Én is akkor vettem észre, mikor alapot 

ástunk. Idősektől tudom, hogy ez a bányából kihordott föld. Az ytongból épült házamon centis 

repedések vannak. Olyan detonációkat élünk át… én a legnagyobb tisztelettel voltam mindenki 

felé, akkor váltottam át egy kicsit arrogánsabb stílusba, mikor … egyszerűen, mintha a falnak 

beszéltem volna.  

 

Én ezt elmondtam neked is. Azt mondtad nem volt más megoldás, nem lehetetett letenni a gyári, 

hivatalos fekvőrendőrt. Én voltam a legjobban ellene, én azt mondtam, hogy a tisztes 

állampolgárt is büntetni kell. Kamerát kell kihelyezni, lakóövezetté kell nyilvánítani! Péter 

édesapjával is beszéltem, nem is értem, miért volt ez a passzivitás. Nem értem a lakókat, nem 

értem a néma utcát! Nekem mindenki elmondta, akivel beszéltem, hat ház van úgy jelenleg, 

hogy volt, ahol berogyott a mennyezet! Ezek mind a fekvőrendőrök közvetlen környezetében.  

Csinálok képeket, nézem, meddig bírja még, próbálom méregetni, vizsgálni a házam. Igaz, az 

nem a fürdőépület. Kértem a jegyzőt, hogy találjunk megoldást, ami mindenkinek jó. Egy 

unokatestvérem beszélt a Volán igazgatójával. A kőbánya igazgatójával is beszéltem, azt 

mondta maximálisan megérti, de a sofőrök nem az ő emberei. Hajnal kettőkor 60-70 km/órás 

sebességgel jártak a buszok, két és fél órányi videofelvételem van róla. Volt, hogy a 

buszsofőrrel beszéltem, mert volt olyan kedves és megállt.  

Többször próbáltam, szépen, arrogánsan, emberi módon, érvekkel… 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Válaszolnék. Azt mondta az előbb, hogy tisztelettel, mikor úgy jött be a hivatalba, hogy 

mindenkit szidott. Kezdte a Polgármester Asszonnyal, mivel rokona, folytatta a testülettel, majd 

rám helyezte a hangsúlyt. Mindent elmondtam Önnek, tájékoztattam a lehetőségeiről. Norbert 

mintha meg sem hallotta volna, amit beszélek, ugyanúgy mondta tovább a saját monológját 

megtűzdelve „csodálatos kifejezésekkel”. Elmondtam, hogy a döntéseket nem én hozom, csak 

végrehajtom. Elérhetőséget adtam, kértem, hogy írja le a problémáját, de Ön semmit sem 

küldött. Kérelem a testülethez nem érkezett a fekvőrendőrökkel kapcsolatban. Kértem képeket, 

a videót, csak egy mondatot kellett volna leírni. De ott is úgy beszélt, mint most. Az ilyen 

emberrel nem tudok mit kezdeni!  

 

Révész Norbert, helyi lakos 

Megkérdeztem, hogy ki volt ennek a műszaki átvevője. Hogy lehet három kérdést kiküldeni 

egy utcának, időseknek, laikus embereknek, hogy ők döntsenek arról, hogy itt mi fog történni, 

mikor ők se tudják, hogy ez mivel jár.  Tiszta homok minden! Ez nem korrekt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Jegyző úr nem a testület és bárkinek bármi baja, ilyen jellegű dolga van, a testülethez kell 

fordulni. Ezzel kapcsolatos megkeresés nem érkezett a testülethez. Jegyző Úr államigazgatási 
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szakember, ő nem a testület. Kell egy kérelem, hogy vizsgáljuk felül az ügyet. Eddig még a 

Testület felé egyetlenegy jelzés nem érkezett.  

 

Révész Norbert, helyi lakos 

Kérdeztem, hogy ki volt a műszaki átvevő. Valaki csak aláírta! Ez nem fekvőrendőr! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A parttalan vitát hagyjuk abba, mert a közmeghallgatás nem erről szól. 

 

Tomecz László, képviselő 

Petőfibánya Képviselő-testülete a fekvőrendőrt szavazta meg, szakmai szemmel, fekete-sárga 

újrahasznosított műanyag csavarkötéssel. Gyakorlatilag egy lépcsőt építettek be az útba. Ezt 

vette át ezt a doktor úr.  

/Dr. Gyirán Viktor, jegyző úrra mutat./ 

Ez szakmailag erősen kifogásolható. Amellett, hogy balesetveszélyes a gépjárművek állagának 

se tesz jót. Hangsúlyozom, nem ezt szavazta meg a testület. Jegyzőkönyvben van, hogy két 

esetben testületi ülésen én ezt felvetettem, ennek ellenére szintén nem történt semmi.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A képviselő úrnak válaszolva, valóban azt szerettük volna, de a kivitelező nem vállalta. Meg is 

volt rendelve, ki is jöttek, testületi ülésen meg is tárgyaltuk, hogy nem voltak hajlandók letenni, 

mert azt mondták, hogy olyan domború az út, hogy nem teszik le, mert egy hét múlva 

felpattannak a csavarok. Aláírásgyűjtés volt, közvéleménykutatás. Azt gondolom, hogy 

jóhiszeműen jártunk el. Az volt a cél, hogy a sebességet lecsökkentsük, képviselő úr javaslatára 

kiraktuk az 5,5 tonnás táblát, kiraktuk a 30-as figyelmeztető táblákat. Mindent elkövettünk 

azért, hogy annak az útnak a forgalma ne legyen olyan, amilyen. Sajnos nem tudunk ott lenni 

24 órában. Az a probléma itt, hogy az egyik fekvőrendőr a te házad előtt van, de ez eddig 

senkinek sem volt probléma. Senki nem jött be jelzést tenni. Ezt is elmondtam neked Norbert, 

mikor bent voltál nálam, hogy pályázunk az út felújítására. De ez sajnos nem rajtunk múlik, 

mert megint nincs 40 milliónk arra, hogy az Apci utat megcsináljuk.  

 

Hényel Péter, helyi lakos 

Én szintén az Apci úton lakom. Jó szándékkal csinálták, de nem sikerült. A házak állapota 

romlik, a fiatalok gyorsuló versenyt rendeznek az utcában. Amellett, hogy repednek a házak, 

eddig lehetett pihenni, de már azt sem lehet. Meg lehetne oldani, hogy megszüntessék a 

fekvőrendőröket?  

 

Révész Norbert, helyi lakos 

… 

/Ordenáré szitkozódások közepette kirohan a teremből/ 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Sajnos Révész Úr ebben a stílusban beszélt nálam minden alkalommal. 

 

Hényel Péter, helyi lakos 

Szóval az lenne a kérdésem, hogy a fekvőrendőröket meg lehetne-e esetleg szüntetni. Ehhez 

nem kellene nagy anyagi forrás. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Értem, amit mond, de ilyen jellegű megkeresés eddig nem érkezett. A kérés az volt, hogy 

csináljunk fekvőrendőrt, de nem vált be. A hibákat is be kell látni, bocsánatot is lehet kérni, jó 

szándékból csináltuk. Képviselő úr volt a legjobban azon, hogy ott fekvőrendőr legyen. Ha ez 

nem vált be… Nyilván nem jegyző úr vette át, ezzel nem ilyen alpári módon kell őt zaklatni.  

 

Hényel Péter, helyi lakos 

Nem tudom ki vette át, engem nem is érdekel. Tőlem a cég, ahol dolgozom, megköveteli a 

minőséget. A véleményem az, hogy az önkormányzatnak is el kell várnia a minőséget. 

Hatvanban is az egyik utcában felszedték.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az ülésen megtárgyaltuk. Olyan rossz volt az út, hogy a kivitelező nem vállalta, hogy leteszi a 

fekvőrendőrt, így nem azt tették le. Kitettük az 5,5 tonnás korlátozást és a 30-as táblát. Mindent 

elkövettünk a forgalom csökkentéséért, de 24 órában nem lehetünk ott. Az út felújítására 

pályázatot nyújtottunk be.  

 

Bólya József, helyi lakos 

Budapesten az a megoldás van, hogy nem is fekvőrendőr van építve, hanem domb. 

 

Tomecz László, képviselő 

Én azt értem, hogy az Apci útra az út rossz minősége miatt ezt a fekvőrendőrt tették le. De a 

Fenyőfa utcába miért? Az is rossz minőségű volt? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért, mert a kivitelező nem vállalta.  

 

Tomecz László, képviselő 

Jegyzőkönyvben van, hogy kétszer felszólaltam, hogy műszakilag nem tartom indokoltnak. 

Felszólaltam, nem történt semmi. Az oké, hogy az Apci útra az került, de a Fenyőfára miért? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azért, mert a kivitelező nem volt hajlandó letenni.  

 

Tolnai Ferenc, helyi lakos 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ha lehetséges, a Liszt Ferenc utca 12. elé táblát tenni, 

mert sok a gyerek. Jó lenne oda egy megfigyelő kamera is. Sok a gyerek, nehogy kiugorjanak 

az autó elé.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Megkérdeztük a rendőrkapitányságot.  

 

Tolnai Ferenc, helyi lakos 

A rendőrúr is eljöhetne néha, mert hajnalban minden irányban mennek ott az autók, hiába, hogy 

egyirányú az utca. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Egy darab sebességmérő kamera 40 millió forint. Sajnos mindig van, aki megszegi a szabályt, 

de kellenek a javaslatok. Ezeket meg kell vizsgálni. Térfigyelő kamera alapján nem lehet 

büntetni. 
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Tomecz László, képviselő 

Valóban el kell különíteni a sebességmérést a térfigyeléstől. A fix sebességmérő kamerák 

rendkívül drágák. GPS pontot kell létesíteni, jelenleg csak a pékségnél van ilyen pont. A régi 

sebességmérő bárhová beállhatott, az új már nem. 14 millió forint egy fix sebességmérő kamera, 

de az is nagyon drága.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A rendőrkapitány jelezte, hogy a településen még két ilyen pontot fognak kijelölni.  

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Van pár kérdésem. A garázsok privatizációs folyamata zajlik-e még? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, a Jókai útnál tartunk, ők most mentek ügyvédhez. Folyamatban van.  

 

Papp Tamás, helyi lakos 

A parkolással elnyomjuk a vízelvezetést. Várható változás? Akár csatornafedéssel, egyéb 

dologgal? 

Sportcsarnok épületünk ugyan van, de nem tudom, hogy megszüntetik, vagy felújítják. Fogjuk-

e még használni? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Sokkal több az autó, mint pár évvel ezelőtt, több parkoló kell. A település akkor épült, mikor 

még csak 3 embernek volt autója. Már többször volt szó róla, de mindig volt más prioritás. A 

közös képviselőkkel is felvettük a kapcsolatot, hogy a társasházak udvarán jelöljék ki a 

parkolókat, a kőbányával is összehoztuk őket. Ez már a következő önkormányzat feladata lesz, 

nem lerázva magunkról, de öt éve még nem kellett ilyenről beszélni. Az utóbbi 3-4 évben 

robbant be ez a probléma. Csináltunk már parkolót, a Selypi út mellett én kértem meg a céget, 

hogy azt a kis részt is aszfaltozzák már le. A másik az, hogy ha megy a boltba az ember, kb. a 

pénztárnál szeret leparkolni, már nem gyalogolnak az emberek.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A sportcsarnok a PKTK tulajdonában van. Úgy tűnhet, hogy van csarnok, de nincs. Nincs az 

épületben közmű, pályázat nem volt, amiből felújítottuk volna. Ha fejlesztésben gondolkodunk, 

akkor a sportolás, mozgás lehetőségét a központba kell hozni. Vannak itt még szabad területek, 

akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, mert az ottani, kinti lehetőségekkel nem élnek. A pálya 

mindenki számára nyitott, bárki használhatná, mozoghatna, focizhatna rajta, Johannáék 

mindenkinek helyet adnak. Sokkal többen is használhatnák, mint ahányan használják.  

 

Dósa Johanna, Sportkör elnök 

A kapu mindig nyitva van, futni, focizni járnak a gyerekek, illetve boxolni még Norbihoz 

tudnak járni. A tao-pályázatba nem fér bele a csarnok, de terület van, esetleg egy új csarnokot 

lehetne építeni. A régit nem egyszerű letúrni, ahhoz is rengeteg pénz kell. Most a 

hajléktalanokkal van problémánk, mert beköltöztek.  

 

Ondrék Attila, helyi lakos 

Az állagmegőrzés nem történt meg! Lebontani túl drága! Közben meg hajléktalannal van tele, 

bárki bemehet, ráomolhat az egész! Ott ha meghal valaki, nem tudom kit fognak beperelni! 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Az épület le lett zárva, de sajnos olyan zár nem létezik, amit ne lehetne feltörni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én annak idején vascsövekkel zárattam le a kaput, hogy a strandnál ne lehessen átjárni, és 

levágták! Sem a strandot, sem a sportot így nem tudjuk megvédeni. Ez ellen az emberi 

magatartás ellen nem tudsz fellépni. Ha lezárod az ajtót, másnap feltörik. Feltörik a strandot, a 

sportot, mindent tönkretesznek, nem állhat ott a polgárőrség, ő is csak szabadidejéből áll ott és 

ő sem kap érte pénzt. Nem várhatjuk el, hogy minden éjjel ott strázsáljon.   

 

Tomecz László, képviselő 

Ebben az ötéves ciklusban három olyan pályázat volt, amiben új sportlétesítményt lehetett volna 

létrehozni. Demokrácia van, a többség mást szavazott. Lehetne egy könnyűszerkezetes épületet 

építeni, lány- és fiúcsapatsportot indítani. Ha ez a kormány a labdarúgást támogatja, akkor 

nyilván ne sárkányrepülő pályát építsünk. Én is maximálisan támogatom, sőt annyit szeretnék 

hozzászólni, hogy közvetlen szomszédomék azért vitték el a gyerekeket Hatvanba iskolába, 

mert ott a csapadékos, hideg időszakban is van lehetősége hetente négyszer focizni a gyereknek. 

Az iskolánál is megtartó ereje lenne. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Felvállalom a döntésemet. Azokon a pályázatokon a járdák és a sportlétesítmény között kellett 

választanunk, egyszerre a kettőt megpályázni nem lehetett. A járda és az Apci út akkor 

fontosabb volt. A sport valóban fontos. Hozzuk be a központba, a buszmegálló épületében 

zuhanyzó, öltöző elfér. A testület ebben gondolkodott. A sportoló mindig jó befektetés. 

 

Tomecz László, képviselő 

Aki lemegy Selypre, ott a szabadtéri műfüves pályát most óránként 5.000 Ft-ért bérli és tele 

van, nincs hely. Ez valamit hozna is konyhára.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Sok jó ötlet van, de tudomásul kell venni, hogy nem ugyanaz létrehozni valamit, azt a valamit 

fenn is kell tartani. Van hét képviselő, a polgármesteri hivatal pedig szolgálja az 

önkormányzatot, a testületet. A brigádunkban jelenleg három fő dolgozik. Alig győzik a 

fűvágást és hólapátolást. Közmunkást nem lehet kapni, már nem vállalják el a felkínált munkát, 

inkább elmennek feketén dolgozni. Annyit kell vállalnunk, amennyi nem haladja meg a 

képességeinket. Szép, hogy támogatjuk a sportcsarnokot, de azt fenn kell tartani, fűteni kell, 

kell egy ember, aki lekapcsolja a lámpát, kitakarítja… Ezekre nincs sem apparátus, sem 

önkéntes. Annyi bevétel az ilyenekből nem jön be, hogy az a fenntartásra elég legyen. Az 

emberek még az ingyenes rendezvényekre sem jönnek el. Ez nagy probléma. Ha megépítünk 

valamit, azt üzemeltetni kell. Nagyon nehéz dönteni ilyen szempontból. Az előző ciklusban 

még verekedtek a közmunkáért. Az állami támogatás kevés, nem tudunk felvenni embert. Az 

adóbevételek ugyan egyre jobbak, de erre nem lehet alapozni, mert bármikor bármi történhet. 

Nehéz ilyen szempontból dönteni. Most ki tudunk jönni a pénzből, de ennek ára van. 

Petőfibánya városias, nem úgy működik, mint egy falu, hogy mindenki a maga portáját rendben 

tartja. A társasházakban nincs közös munka, amióta a privatizálás megtörtént, tisztelet a 

kivételnek. Meg kell gondolni mit fejlesztünk, mert ahhoz ember kell, pénz kell.   
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Tomecz László, képviselő 

Ezzel maximálisan egyetértek, de ésszerűbben kellene gazdálkodni. Nem öt millióért 

kátyúztatni, aztán meg útfelújításra pályázni. Ha megnyerjük a pályázatot, nyugodtan 

kijelenthetjük azt, hogy 5 millió forintot kidobtunk az ablakon.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ön lett volna a legjobban felháborodva, ha akkor nem pályázzuk meg az utat. Azóta már a 

kátyúk elnyelték volna az autókat. Vannak költségek, amiket be kell vállalni, mert közlekedni 

kell. Lehet, hogy nem nyerünk most se, lehet, hogy csak jövőre. Akkor is meg kell oldani, hogy 

közlekedjenek az emberek. Nem járhatnak térdig sárban, meg árokban… akkor milyen 

felháborodás lenne? Működtetni kell ezt a települést és vannak olyan költségek, amiket egész 

egyszerűen be kell vállalni. A pályázatra nincs garancia, addig is élni, mindenkinek közlekedni 

kell.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az útra minden évben van pályázat és pályázunk is. A konyhára hatszor pályáztunk, mire 

nyertünk, már be akarták zárni. Ott is beruháztunk, mert muszáj volt. Az, hogy pályázunk, még 

nem garancia semmire. Nem panaszkodhatunk így sem. A folyamatos karbantartást csinálni 

kell.  

 

Pappné Lipták Edit, helyi lakos 

Én is köszönöm a 9 éves munkát. Szeretném kiegészíteni a doktornő szavait azzal, hogy ez már 

korteskedés. Az ülés nyílt, mindenki betekinthet a testület munkájába. Az ülések mindig nyíltak 

voltak, mindenki idejöhetett.  

Ilyen ülésen már rég nem voltam. Egyrészt nem nyíltak, másrészt az Önkormányzatnál vannak 

kifüggesztve. Kérem, hogy még egyszer gondolják át a doktornő felvetését. Jó lenne ezt a vitát 

befejezni, mert már egy kicsit intrikus. A beszámoló az szép volt és köszönjük szépen.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az ülések dátumai minden évben benne vannak az újságban, és a naptárban, nem kellene 

kidobni, és akkor tudnád mikor vannak az ülések.  

 

Tolnai Ferenc, helyi lakos 

A volt bányász irodasort nem lehetne szállónak megcsinálni? 15 parkolóhely ott is elfér a 8 

irodahely előtt.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Az épületet helyrajzilag megosztották, egy gödöllői vállalkozó tulajdona, nem a miénk.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt az épületet is megnéztük, azzal a szándékkal, hogy idősek otthonát jó lenne ott létrehozni, 

de nagyon rossz állapotban van. 100 millió oda sem lenne elég. Jó lenne, ha lenne pályázat, de 

sajnos nincs.  

 

Jónás János, helyi lakos 

Jónak tartom a két ciklus eredményeit. A 2010. előtti testület a jelenlegi testület eredményeit 

megalapozta, de úgy látom, hogy a következő testület is jó kasszát kap. 

A díszpolgári cím nagy megtiszteltetés, de szeretném javasolni, hogy az oktatásban résztvevők 

és más köztiszteletben álló személyek is megkapják.  
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Azt szeretném még megkérdezni, hogy a Fény üzletház előtt helikopter leszállóhely volt, most, 

hogy a tulajdonos beépítette, most hol van kijelölve a leszállóhely? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Polgármesteri Hírlevélben is felhívtuk a figyelmet a díszpolgári címre, de állampolgári 

javaslat még nem érkezett. A következő testület is biztosan várja majd a javaslatokat. A 

helikopter leszálló ügyében pedig az a válaszom, hogy utánanézünk, nincs ilyenről tudomásom, 

hogy ki lett volna jelölve a leszálló pont.  

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljöttek. A 

kritikát is el kell fogadni, ezért vagyunk itt.  

 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


