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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. november 04-én megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

78/2020.(XI.04.) Pályázat illegális hulladéklerakók felszámolására 

79/2020.(XI.04.) Jutalom bérmaradvány terhére 

 

Petőfibánya, 2020. november 4. 

 

 

 
       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. november 4-

én megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Molnár József 

Ondrék Attila 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

1) Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására kiírt pályázat 

2) Egyebek 
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Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket Petőfibánya Községi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén. 

Nagy Katalin és Tomecz László jelezte, hogy az ülésen nem tud jelen lenni. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 5 fő, tehát határozatképesek 

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására kiírt pályázat 
 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatnak holnap van a határideje. Ehhez 

kell egy közszolgáltató, akinek a hulladékelszállítás a tevékenységi köre, van eszköze és 

telephelye, továbbá rendelkezik a pályázathoz szükséges engedélyekkel. Körbeadom a 

szolgáltató árajánlatát. Kérdésem, hogy pályázzunk, vagy ne pályázzunk? 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Szerintem pályázzunk. 

 

Juhász Péter, polgármester 

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

egyetért azzal, hogy pályázzunk az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatra.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

78/2020.(XI.04.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás 

megnevezésű előirányzat terhére meghirdetett a „települési önkormányzatok számára az 

illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” elnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be a Petőfibánya község területén található illegális hulladéklerakók 

felszámolása érdekében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye 

meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2020.11.05. 
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II. NAPIREND 

              Egyebek 
 

Juhász Péter, polgármester 

Egyebek napirendi ponthoz van egy javaslatom. Jutalom osztása bérmaradvány terhére. Az 

önkormányzat összes dolgozójának a jutalmazása közel 4.600.000 Ft + ennek járulékai 

összegben. Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk! 

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

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

79/2020.(XI.04.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2020. évi bérmaradvány 

terhére 4.653 eFt + járulékai, összesen 5.374 eFt 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: 2020.12.11. 

Felelős: Jegyző 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, az 

ülést bezárom.  

 

 

       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


