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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 6-án megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

98/2019.(XI.06.) Kátyúzás a településen és 1 db fekvőrendőr megszüntetése 

99/2019.(XI.06.) Információs tábla kihelyezése, utcanévtáblák cseréje 

100/2019.(XI.06.) Fenyőfa utca forgalmi rendjének megváltoztatása 

101/2019.(XI.06.) Bánya utca-Lehel utca kereszteződésébe stoptábla kihelyezése 

102/2019.(XI.06.) Zebra létesítése az Iskola utca elejére 

103/2019.(XI.06.) Forgalomlassító megoldás kérése a Selypi útra 

  

  

Rendelet száma Tárgy 

  

  

 

Petőfibánya, 2019. november 06. 

 

 

 

 

 

       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 6-

án megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Molnár József 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 
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Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Pappné Lipták Edit, helyi lakos 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Téli településüzemeltetési feladatokra felkészülés 

2. Egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket Petőfibánya Községi Önkormányzat első testületi ülésén.  

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

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Téli településüzemeltetési feladatokra felkészülés 

 

Juhász Péter, polgármester 

Első napirendi pontunk a téli településüzemeltetési feladatokra való felkészülés. A közvilágítást 

fejleszteni kell, a felső telepen a Jókai utcai garázssorra 6 db izzót, az Ifjúság utcába 1 darabot 

még rendelni kellett. Már két izzót kicseréltünk. 

A kátyúzással kapcsolatban az Orosz Útépítő Kft. frissítette az árajánlatát.  

/Felolvassa./ 

Várjuk ezzel kapcsolatban az észrevételeket. Bejárást csinálhatunk, a Bánya úton a régi 

portaépületnél felcsapódás van. Ezt meg kell csináltatni, hogy ne az út közepén álljon a víz.   

A Fenyőfa és Apci utat összekötő úton is nyesni kell, szintén a csapadék elvezetése miatt. 

Javaslom, hogy a Dózsa György utca bal oldalát is nézessük meg, mert az is magasan van.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

November végéig meg tudja csinálni és a fekvőrendőrt is.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A Liszt Ferenc utat is meg kellene nézni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A Testület bejárhatja az utakat és bejelöljük a problémás részeket jelölő festékkel, a cég pedig 

majd egyszerre megcsinálja. Sajnos a brigádnak nincsenek az útfelújításhoz eszközei, de az 

utak karbantartását el kell végezni.  

 

/A Testület megvitatja az utakkal kapcsolatos aktuális problémákat./ 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Viszont ha felszedjük az Apci úton a fekvőrendőröket, előjön majd a régi probléma.  

 

Juhász Péter, polgármester 
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Csak azt az egy problémásat szedetjük fel, amiről a bejelentés érkezett. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Igen, de akkor azon a szakaszon újra gyorsulási versenyt fognak rendezni.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Igen, de ha nyerünk a pályázaton és kész lesz az út, akkor rendes fekvőrendőrt lehet letenni.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ha egyet felszedetünk, nem jön majd a többi lakó, hogy ami az ő házuk előtt van, azt is 

szedessük fel? 

 

Juhász Péter, polgármester 

Nem tudjuk, jó megoldás csak a nyertes pályázat után lesz, amikor valóban csak a műszaki 

paramétereknek megfelelő fekvőrendőr lesz.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Esetleg fekvőrendőr helyett egy rombusz alakot is lehetne padkával az út közepére, az is 

lassítaná a forgalmat.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az imént felolvasott árajánlatot elfogadja és 

hozzájárul, hogy az Orosz Útépítő Kft-t bízzuk meg a kátyúzással. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

98/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orosz-Útépítő Kft. 

(1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz.5. adószám: 23458820-2-41) árajánlatát és úgy döntött, hogy 

az alábbi feladatokat végezteti el a céggel: 

- az Apci út 30. számú ház előtti fekvőrendőrt megszünteti; 

- 2018 hrsz-ú Kállai utca déli oldalán útpadkát építtet a csapadékvíz elvezetése 

érdekében; 

- útpadkát építtet a csapadékvíz elvezetése érdekében a Dózsa György úton; 

- a településen lévő úthibákat, kátyúkat kijavíttatja (különösen a Bánya úton, Liszt 

Ferenc utca, Sport utca); stb. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezetővel kösse meg a 

vállalkozói szerződést. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Közvilágítás, kátyúzás megvolt. Térjünk át a síkosság-mentesítésre. Tájékoztatom a testületet, 

hogy a Vízüggyel felvettük a kapcsolatot, szakértő állásfoglalást kérünk, mert a volt gázcsere 

telep feletti garázssorról magántelepre folyik a víz. Ott egy árokrendszer lett kialakítva, ami 

még rosszabbá tette a dolgot. Nem csak ezért hívjuk ki a Vízügyet, hanem a Fenyőfa út végén 
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az árkot is megnézetjük és mondjanak szakvéleményt. Most még időpontot egyeztetünk, ha 

jönnek, mindenkinek szólok, kérem, hogy aki ráér, majd jöjjön el.  

A síkosság-mentesítéssel kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy elősózással sok 

kellemetlenséget meg lehetne előzni. Egy sószóró be van tervezve a költségvetésbe. 

 

/Számítógépen megmutatja a testületnek a sószórót./  

 

Jegyző úrnak átküldöm a linket, hogy kérjen árajánlatot. Ez csak egy embert foglal le a 

brigádból és nem kell a platóról lapátolni mozgó autóról, az nagyon veszélyes. Biztonságosan 

és hatékonyan kell megoldani a szórást. Amint megvan az árajánlat, szólunk mindenkinek.  

Arra gondoltunk, hogy autót kellene venni, ma már minden településnek van saját autója. Ezt 

több célra is lehetne használni. A brigád megszabadulna attól a feladattól, hogy a felső óvodába 

ételt hordjon és tudna a síkosság-mentesítésre koncentrálni, ha nem kell minden nap négyszer 

megszakítaniuk a munkájukat emiatt.  Az autóval kapcsolatban megnézzük a költségvetést, a 

pályázatokat. Amint lesz árajánlatunk, összehívunk egy testületi ülést. Arra is gondoltunk, hogy 

a hivatalsegéd feladata legyen a felső óvodába átvinni a reggelit, tízórait, stb.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Klári néni nyugdíjba megy, az ő helyére jogosítvánnyal rendelkező embert kell felvenni. Ha 

meglesz az autó, azt mindenki használhatja majd. Ugyanazt a munkát látná el, csak még 

pluszban a felső óvodába vihetné az ebédet.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Annyi kérdésem van, hogy só és száraz homok van-e betárazva? 

 

Juhász Péter, polgármester 

Igen, de homok lesz még hozatva. 

 

II. NAPIREND 

Egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van elkülönítve pénz utcanév táblákra és egy tájékoztató táblára. Az állványt majd külön meg 

kell csináltatni. Ez be volt tervezve a költségvetésbe. Kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a 

kezét, aki egyetért azzal, hogy elindítsuk ezt a folyamatot.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy információs táblát 

készíttet a településre, továbbá a meglévő utcanévtáblákat lecserélteti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az információs tábla megrendeléséről 

és az utcanévtáblákat cseréjéről gondoskodjon. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A másik, amiről beszélni szerettem volna, az Tanácsnok úr felvetése, hogy a Fenyőfa utcában 

a két összekötő út között lehetne két irányú az út.  
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/A Képviselő-testület megnézi a térképen az említett utcát és megvitatja a kérdést./ 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a Fenyőfa utca középső 

szakasza újra kétirányú legyen. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

100/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi javaslatra 

megtárgyalta az egyirányú Fenyőfa utca jelenlegi közlekedési helyzetét és a következő döntést 

hozta: 

A 3 szakaszra osztható Fenyőfa utca középső – Bartók és Kállai utca közötti –, jelenleg 

egyirányú szakaszán lévő egyirányú közlekedést kétirányúvá változtatja, annak érdekében, 

hogy az érintett útszakaszon lévők, illetve tehergépjárművel rendelkezők számára 

megkönnyítse az utcából való kihajtást. 

1) A Kállai utca és a Fenyőfa utca kereszteződésénél lévő elsőbbségadás kötelező tábla melletti 

kötelező haladási irányt megszünteti a Kállai utcáról kihajtók részéről. 

2) A Fenyőfa utca északi oldaláról a Bartók utca kereszteződésébe behajtani tilos táblát 

helyeztet ki. 

3) A Fenyőfa utca és a Bartók utca kereszteződésében lévő behajtani tilos táblát eltávolíttatja, 

helyette forgalmi rend változás táblát helyeztet ki. 

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. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Tanácsnok úr még felvetette azt is, hogy a Lehel utca és a Bánya utca sarkára stoptábla kellene. 

Szerintem útburkolati jel is legyen, illetve kérdésem, hogy hol legyen a stop tábla. Jegyző úr 

megkérdezi a Rendőrkapitányságot, hogy bal oldalra lehet-e stop táblát kitenni ilyen esetben. 

 

Tomecz László, képviselő 

A Fakerék sörözőig fel lehetne sávozni az utat.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy aki ezzel egyetért, nyújtsa fel a kezét. 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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101/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi javaslatra 

megtárgyalta a Bánya utca és a Lehel utca kereszteződésének ügyét, mivel a jelenleg a Lehel 

utcáról a Bánya utcára kihajtó buszoknak van elsőbbsége a Bánya utcán hajtókra vonatkozó 

jobbkézszabály miatt. 

A Képviselő-testület stoptábla vagy elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezéséről döntött, amely 

a Lehel utcáról közlekedő autók, buszok számára kötelező jellegű. 

 

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. 

 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az Iskola utca és a Selypi út sarkán a járókelők nem látnak ki a parkoló autóktól. Egy tükröt 

kellene oda felszerelni, vagy egy zebrát kialakítani.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

A játszótér és a Viola között is ezt kellene. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, de a Selypi úthoz nem nyúlhatunk, mert azt a Közútkezelőé. Már megpróbáltuk, de ezer 

okot írtak arra, hogy miért nem lehet oda zebrát festeni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

De a forgalmat ott csak lassítani kellene, keressük őket meg emiatt. Szavazzunk ezekről. 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy az Iskola úton zebra legyen felfestve.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

102/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi javaslatra úgy 

döntött, hogy a Selypi út és az Iskola utca kereszteződésében lévő Selypi úttal párhuzamos 

járdák közé az Iskola utcára zebrát festettet fel. 

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. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a Selypi úton a forgalmat lassítani kell 

és ezzel kapcsolatban keresse meg Jegyző úr a közútkezelőt.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

103/2019. (XI.06.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi javaslatra 

megkeresi a Magyar Közútkezelő Kft.-t azzal a kéréssel, hogy szíveskedjenek a 

Rózsaszentmárton felől közlekedő autók számára a Petőfibánya, Selypi útra valamilyen lassító, 

figyelemkeltő forgalomtechnikai elemet létesíteni, mert a felújított Selypi úton a kanyarban 

lévő buszmegálló mögött beláthatatlan a kanyar, ahol a legnagyobb a gyalogosforgalom a 

közúton, ezért több lakossági jelzés is érkezett a kialakult veszélyhelyzetre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy megkeresse a Magyar Közútkezelő Kft.-t 

fenti kéréssel. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Most átadom Szluka Norbert alpolgármesternek a szót, hogy az elkezdett munkáról tájékoztassa 

a Testületet. 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

A héten elkezdtük a munkát, végiglátogattuk az intézményeket, vállalkozásokat. Próbáltunk 

mindenki felé tiszta lappal indulni, személyesen meglátogattuk őket.  

Az iskolába is elmentük, kértük őket is, hogy tegyük félre az ellentéteket, szorgalmaztuk, hogy 

havonta találkozzunk, beszéljük meg aktuális problémákat, érezzék, hogy mellettük állunk. 

Nyitottak voltak erre. Az év végi évzáró rendezvényre elhívjuk majd a képviselő-testületet és a 

pedagógusokat is.  

A vállalkozások felé is nyitottunk, meglátogattuk pl. Fehérváriékat, akiknek több cégük is van, 

nyitottak voltak arra, hogy áthozzák Petőfibányára a többi vállalkozásukat is.  

Rákóczi Ferenc családsegítőt is meglátogattuk. Felmerült a hajléktalanok problémája, télre ezt 

is meg kell oldani. 

Matula Gábor polgárőr kistérségi tűzoltó egyesületet akar létrehozni. Ezzel kapcsolatban 

keresett meg minket. Mi azt mondtuk neki, hogy ha a többi önkormányzat benne van, akkor mi 

is támogatjuk őket.  

Több lakos kérte a buszmegállóban mosdó kialakítását. Rengeteg munkás jár innen, illetve idős 

emberek, illetve sokan itt szállnak át.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Azt a mosdót ki fogja takarítani? Nem kell hozzá valamilyen engedély? A polgárőröket nem 

kellene megkérdezni előtte? Ezt nagyon át kell gondolni.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Utánajárok, hogy milyen engedélyek szükségesek a nyilvános WC kialakításához.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A következő testületi ülésen újra elővesszük a témát. 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

A közútkezelő megkeresett minket, hogy adjunk árajánlatot a bicikliút téli takarítására, illetve 

nyáron fűnyírásra.  
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Juhász Péter, polgármester 

Ha a testület úgy dönt, hogy vállaljuk a hó eltakarítást és a fűnyírást, akkor biztosan nem 

nonprofit lesz az árajánlatunk.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Voltunk dr. Hajszán Éva háziorvosnál. Ő elmondta, hogy az önkormányzati dolgozók kartonjai 

elkerültek tőle, ebből konfliktus volt. Elértük, hogy tudja, ez a testület nyit felé. Amennyiben a 

testület is úgy gondolja, akkor természetesen visszavisszük a kartonokat, a doktornő januárig 

kért gondolkodási időt.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A Polgármesteri Hírlevelet megtartanánk, de átnevezve. Legyen mondjuk „Önkormányzati 

hírmondó” vagy „Testületi Hírmondó”, mert az nem csak a polgármester hírlevele lenne, hanem 

mindenkié.  Fontos, hogy tudja a lakosság, hogy éppen min dolgozunk. Találjunk ki egy 

jelmondatot. Sportkör, iskola, óvoda is számoljon be, hogy éppen mi történik náluk. Egy nem 

interaktív Facebook oldalt is létre szeretnénk hozni, itt csak híradás lenne, a kérdésekre nem ott 

válaszolnánk. A negyedéves színes újság maradna, de bele kellene vonni mindenkit.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én azt szeretném kérdezni, hogy a szűrésekre még mindig engedélyt kell kérni? 

 

Juhász Péter, polgármester 

Nem kell kérni engedélyt, csak tudjunk róla, írjatok egy e-mailt, szóljatok. Írásban, pecsétes 

engedélyhez nem ragaszkodom. Nem fogjuk akadályozni a szűréseket, tiszteljük a munkátokat. 

Amint szóltok, megy az újságba, hogy a lakosság is tájékoztatva legyen.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Amióta a Fürdőépületet megvette az Önkormányzat, az összes ablakát betörték.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Az ablakokra OSB lapokat fogunk szerelni.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Szervezni kellene majd tavasszal legalább 1-2 hétvégét az épület kitakarítására, először kívül, 

aztán belül is.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Ez jó ötlet, meghirdetjük majd.  

Tájékoztatom a testületet, hogy az ÁSZ vizsgálja az önkormányzat pénzügyi helyzetét, 2016-

17-es éveket. Ez fontos, a régi testületi tagoknak és az újaknak is.   

Van még valakinek kérdése, véleménye? 

 

Pappné Lipták Edit, helyi lakos 

Nekem van, köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem. Kicsit nosztalgiáztam is, tudom, hogy 

milyen nehéz képviselőként ilyen döntéseket meghozni.  

A Fürdőépülettel kapcsolatban elmondom, hogy nagyon fontos az épület, mert Petőfibánya 

önállósodása onnan indult. Ott üléseztünk, a doktornő is akkor még köztünk ült, ott győztük 

meg Fekete László polgármestert, hogy álljon az ügyünk mögé.  
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Jó lenne az újságba majd beleírni, hogy kinek mikor van fogadóórája, az egyéni fogadó órákon 

lehet, hogy jobban megnyílnak az emberek, mint a fórumokon. Ez is egy ötlet.  

Itt sok szó esett a kátyúzásról. Az óvoda végén véget ér a bitumen, és onnan a Dózsa György 

utca felé nem túl jó a járda. Nagyon göröngyös, az emberek mellette már ösvényt tapostak ki. 

Az nagyon balesetveszélyes. A két lépcső között a járda alól kimosódik a föld mindig, azt is jó 

lenne megcsináltatni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük szépen az észrevételt, bármikor szólhatsz, ha ilyet látsz, akár telefonon is.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Ha már ennél a járdánál tartunk, kellene oda még két lámpa. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Tartalék terhére, kérünk 3 árajánlatot.  

 

Molnár József, képviselő 

Megnézzük, mit tehetünk. A díszvilágítással kapcsolatban is szeretnénk majd az oszlopokra 

kismegszakítókat szerelni. A karácsonyfához már a gödör megvan és az áramforrás is. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Így karácsony alkalmából a Felső-telepet nem szeretnénk egy kis ajándékkal meglepni? 

 

Juhász Péter, polgármester 

De igen, nyitnunk kell a Felső-telep felé is, érezzék, hogy ők is Petőfibányához tartoznak.  

Természetesen kérünk árajánlatot az alagút díszvilágítására. Sajnos ott nincs közösségi tér, de 

az alagutat mindenki használja. 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt, az ülést 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


