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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 27-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
105/2019.(XI.27.) Az önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

106/2019.(XI.27.) Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása 

107/2019.(XI.27.) 2020. évi közmeghallgatás időpontja 

108/2019.(XI.27.) Selejtezési Bizottság tagjainak kiválasztása 

109/2019.(XI.27.) Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosítása 

110/2019.(XI.27.) Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása 

111/2019.(XI.27.) A Petőfibányai Bányász Horgászegyesület kérelmének elutasítása  

112/2019.(XI.27.) Ecséd község településrendezési eszközeinek elfogadása 

113/2019.(XI.27.) Jutalom kifizetése az önkormányzati dolgozóknak a 2019. évi bérmaradvány 

terhére 

114/2019.(XI.27.) A 101/2019.(XI.06.) sz. határozat visszavonása, döntés a Bánya utca és Lehel 

utca kereszteződésének ügyében 

115/2019.(XI.27.) Sószóró berendezés vásárlása 

Rendelet száma Tárgy 
23/2019.(XI.28.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.13.) önk. rend. 

módosítása 

24/2019.(XI.28.) Az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól 

25/2019.(XI.28.) A nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 5/2017.(II.16.) önk. 

rend. módosítása 

 

Petőfibánya, 2019. november 27. 

 

 

 

 

            Juhász Péter                     Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 

27-én megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 
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Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Molnár József 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Szabó Andrea, óvodavezető helyettes 

Bodor Gyula, helyi lakos 

Pásztor Sándor, polgárőr 

Fodor József, helyi lakos, 

Detkó Tibor, Horgászegyesület 

Kónya Gyula, Horgászegyesület 

Szabó Józsefné, helyi lakos 

Bozó Józsefné, helyi lakos 

Pappné Lipták Edit, tanár 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 2. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének kialakítása 

  Előadó: Polgármester 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket soros testületi ülésünkön. Szeretettel köszöntöm vendégeinket is.  

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

Az előterjesztést mindenki megkapta. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirendi pont a 2019. év I.-III. negyedévi gazdálkodásról szóló szöveges tájékoztató. 

Ondrék Attila pénzügyi bizottsági elnöknek átadom a szót. 

 

Ondrék Attila, képviselő 
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Az önkormányzati bevételek jól teljesültek, 82%-on, a kiadások pedig alulteljesültek, 65 %-on. 

Az adóbevétel jó. A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

tájékoztatót.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

105/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 11. oldalon rendeletmódosítás. Ezt mindenki megkapta. Van kérdés, vélemény? Amennyiben 

nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a 2019. év költségvetéséről 

szóló módosítást.   

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

23/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

6/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 

2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására a 

következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét      561.631 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    561.631 ezer forintban állapítja meg. 
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(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 

a következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 269.971 

eFt, ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       137.930 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:      25.830 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                  73.566 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            13.884 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:       18.761 eFt. 

  

(3) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

   

7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 89.428 eFt. 

 

(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7. § (2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata:     17.674 eFt 

b) a felújítások előirányzata:        71.754 eFt. 

 

(5) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

8. §  

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege 

(finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 71.495 eFt. 

 

 

(6) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8. § (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési 

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 134.334 eFt. 

 

(7) A Rendelet 8. § (4) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

8. § (4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: 

a) általános tartalék 57.577 eFt. 

 

2. § 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. 

(4) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. 

(5) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. 

(6) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 
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3. § Ez a rendelet 2019. november 29-én lép hatályba és 2019. november 30-án hatályon kívül 

kerül. 

 

K.m.f. 

 

                        Juhász Péter                                                  Dr. Gyirán Viktor  

                        polgármester                                                               jegyző 

 

 

II. NAPIREND 

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének kialakítása 
 

Juhász Péter, polgármester 

A következő napirendi pontunk a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének kialakítása. 

Lesznek még előre be nem tervezett rendkívüli ülések is.  

/Felolvassa./ 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezzel 

egyetért. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

106/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a 2020. évi munkatervét elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 15. oldalon van a közmeghallgatás időpontjára tett javaslat, ami 2020. november 11. 17 óra. 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki 

ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

107/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

javaslatát a közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan és a következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évben a 

közmeghallgatást 2020. november 11-én 17.00 órakor tartja a Művelődési Ház 

dísztermében. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról 

tájékoztassa a lakosságot. 

 

Határidő: 2020.11.11. 

Felelős: Polgármester  

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 
 

Juhász Péter, polgármester 

Selejtezési bizottságba tagokat kell választanunk. Hétfőn a Pénzügyi Bizottság ezt is 

megtárgyalta. 

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Selejtezési Bizottságba javasoljuk Nagy Katalint, Molnár Józsefet és Héviz Arankát. 

Selejtezési Bizottság Elnökének Nagy Katalint.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Selejtezési Bizottság Elnökének Nagy Katalin 

önkormányzati képviselőt, tagjainak Molnár József önkormányzati képviselőt 

és Héviz Aranka pénzügyi bizottsági külsős tagot választja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Bizottság működését, 

feladatellátását készítse elő. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 17. oldalon rendelet-tervezet a 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodással kapcsolatban. 

 

Ondrék Attila, képviselő 

A 2019. évi költségvetésnek december 31-én vége, de amíg a 2020. évi költségvetést nem 

alkotjuk meg februárban, addig is kell bért és közüzemi számlákat fizetni. A Pénzügyi Bizottság 

hétfőn megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja a rendelet-tervezetet.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

24/2019.(XI.28.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető 

bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen 

rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.  

 

2. § 

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít, kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatban másként dönt. 

 

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 

2019. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2019. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó 

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2019. évi eredeti előirányzat alapján 

időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-

ed része.  

 

3. § 

(1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó 

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2019. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2019. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

4. § 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 
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időarányosan a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege 

képezi. 

 

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás 

csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési 

kiadások finanszírozásához használható fel.  

 

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben 

rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét 

veszélyeztető esetekben eltérhet. 

 

5. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és a 2020. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2020. május 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

                     Juhász Péter                                                               Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 19. oldalon a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló rendelet módosítása. 

Szeretnénk a csomagokra szánt összeget 2.000 forintra felemelni, illetve a helyi iskolába járó 

gyerekeket is szeretnénk belevenni. Van valakinek kérdése, véleménye? Kérem, hogy 

amennyiben ezzel egyetért, nyújtsa fel a kezét.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 

5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdése 4., 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem 

jövedelemalapú helyi egészségügyi, szociális és gyermekjóléti természetbeni támogatások 

szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. § A R. 5. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.§ (1) Települési támogatásként legalább nettó 2.000 Ft értékű természetbeni egyszeri 

támogatás állapítható meg hivatalból a Petőfibánya Községben általános iskolába, 

illetve óvodába vagy bölcsődébe járó gyermekek szüleinek. 

 

2. § A rendelet 2019. november 29-én lép hatályba és 2019. november 30-án hatályát 

veszti. 
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K.m.f. 

 

                        Juhász Péter                                                    Dr. Gyirán Viktor  

                        polgármester                                                               jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása következik. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A 2019. évre két belső ellenőrzés volt betervezve, az első sikeresen lezajlott. A második, az 

iparűzési adó ellenőrzése viszont elmaradt. A cég szeptember végére, október elejére szerette 

volna, de a választások is akkor zajlottak, így kértük őket, hogy majd utána jöjjenek. Most 

viszont már év vége van. A Pénzügyi Bizottság is megbeszélte és arra jutott, hogy idén már ne 

hívjuk be a cégeket.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdése, véleménye valakinek. Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a 

kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

109/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervének módosítását jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv következik.  

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Annak a közintézménynek az ellenőrzését szeretnénk 

kérni, aki a legtöbb pályázati pénzt nyerte.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Mini Manó Óvoda belső ellenőrzését.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek észrevétele, javaslata? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki elfogadja a 2020. évi belső ellenőrzési tervet.  

 



255 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

110/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A következő téma a 2020. évi adómértékek jóváhagyása. 

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn ezt is megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

2020-ban se legyen adóemelés Petőfibányán.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van, aki ezzel nem ért egyet? Amennyiben nincs, nem kell határozatot hoznunk.  

A 22. oldalon van a Horgászegyesület kérelme, amely egy ügyvédi megkeresés, amelyben a 

tóra elővásárlási jogot szeretnének bejegyeztetni.  

 

Detkó Tibor, Horgászegyesület 

Ezzel csak azt szerettük volna elérni, hogy megvédjük a tavat. Láttuk, hogy a környező tavaknál 

is, hogy a horgászok alól megvásárolták a területet, hiába volt bérleti szerződés. Ezzel szerettük 

volna a horgászokat megnyugtatni. Ebből az önkormányzatnak nem lesz semmi kára, csak ha 

véletlenül, valamikor el szeretnék adni a tavat, akkor szeretnénk, ha mi lennénk az első, akiknek 

felkínálják azt. Ezért szeretnénk, hogy tényleg ne az legyen, mint Ecséden, hogy megvásárolták 

a tavat, Selypen is a mai napig nincs a horgászoknak tó. Mi ezt szeretnénk elkerülni.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

A hétfői Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt. Az alapszituáció, hogy az önkormányzaté a 

tó, a Tibor által vezetett egyesület pedig bérli ezt. Én azt gondolom, hogy teljesen jól van így, 

jól végzik a munkájukat. Arra tértünk ki egy kicsit, hogy a tavat szeretnénk egy kicsit abba az 

irányba elvinni, hogy a horgászokat nem zavarva, a tó környékén a petőfibányaiak tudjanak 

sátorozni, bográcsozni. Van-e erre lehetőség? 

 

Detkó Tibor, Horgászegyesület 

Persze.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Visszatérve az elővásárlási joghoz, azért kérik Önök, hogy a tó ne kerüljön más kezébe. Nekünk 

az az ellenérvünk, hogy ha eladjuk Önöknek és egy idő után más céljuk lesz a tóval, akkor 

kiveszik a petőfibányaiak kezéből a tavat. Most nyilván nem így van. Ezért azt beszéltük meg, 
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hogy biztosítja az önkormányzat a Horgászegyesületet a további támogatásról, de nem biztos, 

hogy szükséges ez az elővásárlási jog. Ezen kívül minden támogatást meg fogunk adni.  

 

Detkó Tibor, Horgászegyesület 

Jó, ti itt vagytok öt évig. De öt év után mi a garancia arra, hogy a következő testület is így 

gondolkodik majd? 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Én nem tudom, ti milyen időközönként választotok tisztséget, de nálatok mi a garancia arra, 

hogy a következő vezető ugyanígy gondolkodik, mint te? Ez a tó nem lesz eladó.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Most ez nekem olyan, mintha a Horgászegyesület nem bízna ebben a testületben. A korábbihoz 

nem fordult ilyen kéréssel, mi az indok arra, hogy éppen most kellett egy ilyen kérelmet beadni? 

 

Detkó Tibor, Horgászegyesület 

Semmilyen oka nincs, most néztük a szerződéseket. Mi csak be akarjuk magunkat biztosítani.   

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Én ebben az új testülettel szembeni bizalmatlanságot érzek. Soha nem volt arról szó, hogy a 

testület el akarja adni.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ez jelenleg forgalomképtelen besorolású ingatlan, szóval nem lehet eladni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Szavazásra bocsátom a kérdést. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki nem biztosítana 

elővásárlási jogot a Horgászegyesületnek a tóra.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

111/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfibányai 

Bányász Horgászegyesület dr. Györgyfi Judit ügyvéd által küldött 36060999 KASZ számú 

kérelmét, melyben kéri, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat biztosítson elővásárlási 

jogot a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület részére a Petőfibánya Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen 403 hrsz-ú Horgásztóra vonatkozóan. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyöntetűen úgy döntött, hogy nem 

biztosít elővásárlási jogot a tulajdonában lévő forgalomképtelen 403 hrsz-ú Horgásztóra 

vonatkozóan a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület részére. 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

Juhász Péter, polgármester 

Végül még annyit tennék hozzá, hogy eszünk ágában sincs a tavat eladni, olyan, mint az alagút 

és a Művelődési ház. A település semmilyen vagyonát nem fogjuk értékesíteni. Nagyon jó 

gazdái vagytok a tónak. De ha te öt év múlva nyersz a lottón és elköltözöl, akkor nekünk marad 
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egy olyan egyesület, akinek van egy elővásárlási joga. Mi 30 évvel előre gondolkodunk, nem 

pedig öt évben.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Továbbra is minden támogatást meg fogunk adni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Ecséd településrendezése következik. Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, 

kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy aki elfogadja Ecséd településfejlesztési koncepcióját, új 

településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát, kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

112/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Ecséd Község új 

településrendezési eszközeit, annak megküldött dokumentációját. 

Ecséd Község új településfejlesztési koncepciójával, új településszerkezeti tervével, új helyi 

építési szabályzatával és szabályozási tervével kapcsolatban Petőfibánya Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete kifogást nem emel, azt elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Ecséd Község Önkormányzatát 

értesítse. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: jegyző 

 

Juhász Péter, polgármester 

A rendőrség kérelme következik, ők 40.000 Ft értékű utalványt kértek.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta és úgy döntöttünk, hogy elutasítjuk a kérelmet, de 

helyi szinten megoldjuk a rendőr jutalmazását. Egy ajándék kosarat készíttetünk neki.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Kérem számozás nélküli határozattal 

elfogadni. 

A jogszabályi tájékoztató következik, ezt kérem tudomásul venni.  

Az egyebek napirendi pontokhoz lenne még pár témám. Van bérmegtakarításunk, amit a 

dolgozóinknak szeretnénk karácsonykor kiosztani. A Pénzügyi Bizottsággal megtárgyaltunk, 

hogy nem differenciálva, hanem minden egyes önkormányzati dolgozó kapna nettó 30.000 Ft-

ot, illetve egy 7.000 Ft-os ajándékkosarat. Kérem, aki ezzel egyetért, az nyújtsa fel a kezét. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

113/2019. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2019. évi bérmaradvány 

terhére 1.522.000 forint + járulékai összegben jutalom kifizetéséről dönt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak részére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzati dolgozók, 

közalkalmazottak részére a jutalom utalásáról gondoskodjon, továbbá a Jegyzőt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és dolgozója részére a jutalom utalásáról gondoskodjon. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a bérmegtakarítás átcsoportosításáról és utalásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019.12.18. 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Megérkezett a rendőrség állásfoglalása, mely szerint stoptáblát nem javasol bal oldalra 

elhelyezni a Lehel utcában. Tanácsnok úrral beszéltük, hogy a javaslat az nem tiltás. Letesszük 

bal oldalra a táblát és útburkolati jeleket kell felfesteni a Fakerékig. Fakeréknél kitenni egy 

figyelmeztető táblát, hogy 50 méteren belül stoptábla következik, illetve a Bánya útra ki kell 

rakni egy olyan táblát, ami veszélyre hívja fel a figyelmet. Erről határozatot kell hoznunk. 

Kérem, aki ezzel egyetért, nyújtsa fel a kezét. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

114/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete újratárgyalta a Bánya utca és a Lehel 

utca kereszteződésének ügyét, és úgy döntött, hogy a 101/2019.(XI.06.) számú határozatát 

visszavonja, és helyette az alábbi döntést hozza: 

Mivel a Lehel utcáról a Bánya utcára kihajtó buszoknak van elsőbbsége a Bánya utcán hajtókra 

vonatkozó jobbkézszabály miatt, ezért 

1) stoptábla kihelyezéséről dönt, amely a Lehel utcáról közlekedő autók, buszok számára 

kötelező jellegű; 

2) a stoptáblát megelőzően kb. 50 méterrel a Lehel utca közepén, a Fakerék üzlet melletti 

területre közlekedési táblát állít, amely a stoptáblára figyelmeztet; 

3) a Bánya utcában közlekedők figyelmének felhívása érdekében veszélyt jelző táblát állít 

a Lehel utca és a Bánya utca kereszteződésébe, a Bánya utca mindkét oldalára. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a lakosságot a forgalmi 

renddel kapcsolatos változásokról, a szükséges táblákat vásárolja meg, illetve az önkormányzati 

brigáddal a munkát végeztesse el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ajánlatot kaptunk zöldhulladék elszállításra.  
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Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta. Arra jutottunk, hogy először kipróbálja a brigád, 

hogy mennyire életszerű a heti elszállítás, mert szerintünk a heti talán sok. De ki kell próbálni, 

mert akkor tudjuk beárazni, hogy mennyiért tudjuk ezt a feladatot átadni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Jelenleg három fővel működik a brigád. Kapunk pénzt településüzemeltetési feladatokra, abból 

tudjuk a brigádot finanszírozni, venni a benzint, stb. Ezt a három főt viszont hatékonyan 

szeretnénk dolgoztatni. Ez a másfél millió soknak tűnhet, de valójában egy karbantartó fél éves 

bére. Csak egy civil háztartásnak tűnhet soknak, település üzemeltetésében viszont ez egy jó 

ajánlat. Nyilván akkor tehetünk tiltást az avarégetésre, ha tudunk cserébe egy ilyen szolgáltatást 

nyújtani. Végül ezért maradtunk ebben, hogy tavasszal a brigád elkezdi és megnézzük, mennyi 

időre van szükségük összeszedni a zöldhulladékot.  

 

A költségvetésben 700.000 Ft-ot különítettünk el sószóró vásárlására. Egyetlen ajánlatot 

találtunk, amely a mi elképzeléseinknek megfelel. El szeretnénk kerülni azt, hogy mozgó 

járműről két ember lapátolja a homokot. Javaslom, hogy ezt az összeget emeljük fel 1.328.000 

Ft + Áfa összegre és vásároljuk meg a berendezést. Van valaki, akinek más a véleménye? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel 

egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

115/2019. (XI.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vásárol a téli 

síkosságmentesítés gyorsabbá és szakszerűbbé tétele érdekében a GAZ haszongépjárműjéhez 

vonóhoroggal kapcsolható só és homokszóró berendezést. 

A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a SZEGÁNA Kft. (Szeged, Dorozsmai út 

143.) Bogballe talajkerék hajtású 350 literes tartállyal rendelkező só és homokszóróra adott 

árajánlatát fogadja el, és tőlük vásárolja meg a berendezést. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a só és homokszóró berendezést vásárolja 

meg. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van még valakinek bármilyen kérdése, véleménye? 

 

Pásztor Sándor, polgárőrség 

Több lakos jelezte, hogy a Hatvani út már lassan csak egy sávos lesz az út szélén lerakódott 

homok és sár miatt. A tiltótábla hiába van kint, naponta több tehergépkocsi és autóbusz jár arra.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük az észrevételt, a padkanyesésen nyilván át kell esni. Az utat nagy teherbírásúvá kell 

tenni. Keressük a pályázati lehetőségeket, sajnos a költségvetésünk nem bírja el. De hozzá kell 
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tenni, hogy prioritást élvez a legnagyobb forgalmú Apci út. Köszönjük az észrevételt, keresni 

fogjuk rá a megoldást.  

 

Van még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  

 

K.m.f. 

 

            Juhász Péter                     Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


