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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 18-án megtartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

  

 

Petőfibánya, 2014. június 18. 

 

 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva       Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18-án 

megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megnyitja újra a nyílt ülést.  

  

 

NAPIREND 

EGYEBEK 

 

Papp Tamás, képviselő 

Kérdésem, hogy merre tart a fűnyírás? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mennek a fűnyírók. Ma még nem voltam kint Gyuriéknál. Erre most nem tudok válaszolni. 

Nem tudom, hogy a mai napon hol vágták. Miért? 

 

Papp Tamás, képviselő 

A Liszt Ferenc út alatt a fű elérte a 2,2 m magasságot. Szeretném kérni, hogy ott is legyen 

fűnyírás. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Vettünk most még fel embert erre a feladatra a holnapi nappal lesz a munkakezdés. Akinek 

fűnyírót tudunk adni a kezébe, annak adunk. Holnaptól egyel több fűnyírónk lesz. Be vannak 

osztva. Rengeteg a fű. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nagy a településen a zöldterület, ami egyik szempontból jó, a másikból nem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
További kérdés? 
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Papp Tamás, képviselő 

Melyik 2 kamera fog megvalósulni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A Rózsai úti és a temető úti. A kamera áthelyezéssel kapcsolatban majd megkérdezem őket. 

Kikérjük majd Endre véleményét is. 

 

Nagy Katalin, képviselő  

Szeretnék szólni ismételten, hogy a Petőfi téren a mozgáskorlátozott Soltész Lászlóné jelezte, 

hogy a lépcsőket nem tudja használni. A kerekes kocsival az úton jár. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy amikor kátyúztak, akkor ide lejöttek a kátyúzással. Itt kik kátyúztak a bolt 

előtt? A járdán nem tud közlekedni. Az úton akkora kátyúk vannak, hogy a kocsi kis kereke 

beakad. A múltkor is úgy tolták ki itt a Kultúrház előtt. Arra kéri a megoldást, hogy legalább 

az út szélét kátyúzzuk ki.  Nem sokan vannak, de nekik is van kérésük.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Megnézetem. Rendben. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Jogos az igény. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Egyéb? A temetőben a kiskapu nyitva van, mert már reggel 6-kor mennek, és este is mennek. 

A gondnok 4 órát van itt. Marikának kell szólni, és a nagy kaput is kinyitják. 

 

Nagy Katalin, képviselő  

A temetőben nyírják a füvet? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Nyírják. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nekem lenne még egy kérdésem. Azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt 3 és félévben a 

Képviselő-testület tagjai közül kapott-e valaki jutalmat a Polgármesteren kívül? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Milyen jutalmat? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Bármilyen jutalmat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Tudnál róla, ha kapott volna. Nem? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem biztos. A Polgármesternek van jutalmazási jogköre. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Nem kapott. 
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Köszönöm szépen. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Mit hallottál, hogy feltetted a kérdést? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Nem hallottam semmit. Megkérdezhetem. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Megkérdezheted, de ennek oka van nyilván, hogy egy ilyen kérdést felteszel. Ennyire már 

ismerjük egymást. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Én sem kérdeztem meg, hogy miért nem szavaztad meg Koruhely Jánosnét díszpolgárnak.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester   

Mindenkinek szuverén joga, hogy kit szavaz meg.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Rendben van. Mindenkinek szuverén joga, hogy miért kérdez. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha nincs más, akkor szombaton találkozunk a temetésen. 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és 

az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


