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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 16-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

58/2020.(IX.16.) Petőfibánya Önkormányzat 2020. év I. féléves gazdálkodási 

tájékoztatójának elfogadása 

59/2020.(IX.16.) Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 2019-es évről szóló 

tájékoztatójának elfogadása 

60/2020.(IX.16.) Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-es tanévének nevelési 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 

61/2020.(IX.16.) Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2019/2020-as tanévének 

nevelési tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadása 

62/2020.(IX.16.) Gyermekvédelmi átfogó értékelés elfogadása 

63/2020.(IX.16.) Petőfibányai Vöröskereszt 2019. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása 

64/2020.(IX.16.) PKTK 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolójának elfogadása 

65/2020.(IX.16.) Kátai Gábor kérelme telek besorolásának módosítására vagy cserére 

66/2020.(IX.16.) Katalán Péter vételi ajánlata a fürdőépületre 

67/2020.(IX.16.) Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2019. évi 

beszámolójának elfogadása 

68/2020.(IX.16.) Sport utca 2-4. sz. társasházak kérelme lépcső elbontására 

Rendelet száma Tárgy 

19/2020.(IX.17.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13) 

önkormányzati rendelete módosítása 

 

Petőfibánya, 2020. szeptember 16. 

 

 

 

 

           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. szeptember 

16-án megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 
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Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

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 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Seprenyi Renáta, SZEGYI  

Rákóczi Ferenc, családsegítő 

Székelyné Szécsy Judit, PKTK titkár 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt 

Sümegi Krisztina, tanár 

Majzik Eszter, tanár 

Pappné Lipták Edit, tanár 

Kissné Tóth Kinga, Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 

Molnárné Szatmáry Révay Erzsébet, tanár 

Tóth Jánosné, helyi lakos 

Hévíz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

2. Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója 

  „Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

  Előadó: Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Vezetője 

     Alapítvány Elnöke   

  Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola Igazgatója 

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

  Előadó: Hatvani Járási Gyámhivatal Vezetője 

     Oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei 

     Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozója 

     Jegyző 

4. Támogatott szervezetek beszámolói 

  Előadó: támogatott szervezetek vezetői 

- Vöröskereszt Helyi szervezete 

5. PKTK beszámolója 

  Előadó: a PKTK Kuratóriumának Elnöke 

 

6. Indítványok, bejelentések, egyebek 
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Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket soros testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

7 tagja közül jelen van 6 fő. Molnár József képviselő előre jelezte távolmaradását. 

Megállapítom, hogy a Testület határozatképes. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó 

szerint. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirend a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló 

tájékoztató.  

Felolvassa a határozati javaslatot. 

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

58/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2020. év I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község jegyzője 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ehhez kapcsolódóan van egy rendelet-tervezet is, ami az előterjesztés 11. oldalán kezdődik. 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt a rendelet-tervezetet elfogadja. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

1/2020.(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.) 
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Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

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

3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét      522.741 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét    522.741 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) A R. 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: 291.504 

eFt, ebből: 

 

a) személyi juttatások:                       141.727 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:      24.334 eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                  93.850 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            13.713 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:       17.880 eFt. 

  

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

   

7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 22.187 eFt. 

 

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

 

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

a) a beruházások előirányzata:     10.787 eFt, 

b) a felújítások előirányzata:        11.400 eFt. 

 

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

8. § (1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) 

összege (finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 30.357 eFt. 

 

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

 

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

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 93.443 eFt. 

 

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

 

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

a) általános tartalék 56.607 eFt. 
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2. § 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet 2020.09.18-án lép hatályba és 2020.09.19-én hatályon kívül kerül. 

 

K.m.f. 

 

             Juhász Péter                                                                Dr. Gyirán Viktor  

             polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

II. NAPIREND 

Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója, beszámolója 

„Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az oktatási, nevelési intézmények beszámolója, tájékoztatója következik. Megkaptuk 

mindenkitől. Az iskolai alapítvány munkáját köszönjük! Fogjuk az alapítványt támogatni, de 

kérjük, hogy január első két hetében küldjetek egy e-mailt, hogy be tudjuk tervezni a 

költségvetésbe! Van kérdés, vélemény az iskolai alapítvány tájékoztatójával kapcsolatban? 

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

tájékoztatót! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

59/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 2019. évről szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány titkárát értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 
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Juhász Péter, polgármester 

Mini Manó Óvoda és Bölcsőde beszámolója következik. Köszönjük az önkénteseknek a 

munkát és a helytállást, amit a veszélyhelyzetben nyújtottak, ugyanez vonatkozik a konyhai 

dolgozókra is. Kérjük, hogy ha valamelyik dolgozó beteg, hiába csak az orra folyik, ne jöjjön 

dolgozni! Mérjetek ti is lázat, ha jöttök dolgozni, mérjenek a konyhások is! 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

A szülők nagyon fegyelmezetten fogadták ezt az egész helyzetet, nem volt belőle probléma.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki elfogadja az 

óvoda beszámolóját. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

60/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-es 

tanévének nevelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról az intézményvezetőt 

értesítse. 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az általános iskola tájékoztatója következik. Hogy indult a tanév? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Nehezen, a gyerekek teljesen elszoktak az iskolától, nem értik az utasításokat. Nálunk is egyre 

több a beteg, a légúti megbetegedések mellé megjelent a hányás-hasmenés is. Reméljük, ez 

csak az év eleji beszoktatás eredménye! 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük a munkátokat! Köszönjük a gázrobbanásnál nyújtott gyors segítséget is, valamint a 

szolgálati lakás felajánlását is! Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, 

kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az iskola beszámolójával 

egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

61/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2019/2020-as tanévének 

nevelési tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 
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Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Petőfi Sándor Baptista 

Általános Iskola igazgatóját értesítse. 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

III. NAPIREND 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

 

Juhász Péter, polgármester 

A Hatvani Gyámhivataltól tájékoztatót nem kaptunk. Az általános iskola gyermekvédelmi 

beszámolóját megkaptuk. Van ehhez a beszámolóhoz kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, 

folytassuk az óvoda gyermekvédelmi beszámolójával. Ehhez van valakinek kérdése? Ha nincs, 

akkor folytassuk a család és gyermekjóléti szolgálat beszámolójával. Köszönjük, hogy ilyen 

gyorsan intézkedtetek a nyilvános WC-be beköltöző, illetve az erdőben rosszul lett hajléktalan 

ügyében. Van kérdése, véleménye valakinek? Amennyiben nincs, folytassuk a jegyzői 

beszámolóval.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ez most rövid lett, a kormányhivatali ellenőrzésről kimaradt a jegyzőkönyv, mert még nem 

kaptuk meg. Az majd a jövő éviben lesz benne 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van ehhez kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki a gyermekvédelmi beszámolókat elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

62/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról a Hatvani Járási 

Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola gyiv-

felelőse és a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde gyiv-felelőse, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. fokú Gyámhatóság beszámolóját megtárgyalta, 

azokat a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § 

(6) bekezdése szerinti átfogó értékelésként elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott értékelést küldje meg a 

Heves Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 

 Felelős: jegyző értékelés megküldésére 

Határidő: 15 nap 

 

 

 

IV. NAPIREND 

Támogatott szervezetek beszámolói 
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Juhász Péter, polgármester 

Támogatott szervezetek beszámolói következnek. Kati néni elküldte a Vöröskereszt 

beszámolótóját. Gratulálunk a Heves Megyéért kitüntető díjhoz! Utánpótlás van-e? 

 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt  

Próbálunk fiatalokat beszervezni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a Vöröskereszt 

helyi szervezetének beszámolóját elfogadja.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

63/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Vöröskereszt, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

Felelős: jegyző értékelés megküldésére 

Határidő: 15 nap 

 

 

V. NAPIREND 

PKTK beszámolója 

 

Juhász Péter, polgármester 

A PKTK beszámolója következik, most az elnök úr nincs itt.  

 

Székelyné Szécsy Judit, PKTK titkár 

A beszámolót valamivel szeretném kiegészíteni. Elnök úr azt kérte tőlem, hogy vegyem ki a 

beszámolóból azt, hogy ő milyen sokat tesz az alapítványért, hogy őt ne dicsérjük, mert neki ez 

természetes dolog. Az előző években, amíg nem volt elnök, addig benne volt. Tehát ezzel 

szeretném kiegészíteni a beszámolót, hogy megköszönjük áldozatos munkáját.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Nekem annyi hozzáfűznivalóm van, hogy ez egy új testület, mi egy kicsit másképp gondoljuk. 

Mi minden hónapban attrakciót akarunk, sajnos ezt a COVID felülírta. Dolgozunk azon, hogy 

bevételetek legyen, hogy önfenntartók legyetek. Nyilván, amit a központi költségvetésből a 

kultúrára kapunk azt megkapjátok. Köszönjük a munkátokat! Van valakinek kérdése, 

véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a PKTK 

beszámolójával egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

64/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, mint 

támogatott szervezet beszámolóját a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet képviselőjét 

értesítse. 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

VI. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kátai Gábor kérelme következik garázsügyben. Hétfőn ezt is megtárgyalta a Pénzügyi 

Bizottság. Főépület nélkül nem lehet garázst építeni.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Meg kell próbálni abba az irányba terelni őt, hogy inkább parkolót csináljon. Ez nekünk is jó, 

azt gondolom neki is elfogadható, az ott lakóknak meg főleg. Egy garázssor csak elcsúfítja a 

területet, átsorolni a területet pedig igen költséges. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van, aki ezzel nem ért egyet? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

65/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta Kátai Gábor kérelmét, aki szeretne Petőfibányán olyan 

fejlesztést létrehozni, mely a lakóközösség mindennapjait szebbé és biztonságosabbá teheti. 

Tervei szerint bérelhető garázsokat szeretne építeni, ezzel tehermentesítve a Dózsa György 

és az Ifjúság út lakóit, a parkoló autók okozta nehézségtől. Vásárolt egy telket ezen garázsok 

felépítéséhez, az Ifjúság út 150/8-as helyrajzi szám alatt, viszont a terület besorolása jelenleg 

nem teszi lehetővé garázsok felépítését arra a területre. Kérése, hogy az Önkormányzat 

változtassa meg a telek besorolását vagy egy esetleges telekcserét kér az Önkormányzattól, 

hogy a település más részén is fennálló parkolási nehézségen tudjon enyhíteni.  

A Képviselő-testület 2018-ban vizsgálta felül a település rendezési tervét, amelynek 

módosítása több milliós költséggel jár, így azt jelen pillanatban újra felülvizsgáltatni nem áll 

módjában. Sajnos az Önkormányzat nem rendelkezik kifejezetten olyan ingatlannal, amelyet 

el tudna cserélni, illetve maga is azon dolgozik, hogy a településen enyhítse a lakosság 

parkolási nehézségeit, így a meglévő kihasználatlan területeken ingyenes parkolókat fog a 

közeljövőben kialakítani. Javasolja a kérelmezőnek, értékesítse a telket építési telekként, 

vagy átmeneti jelleggel alakítson ki az ingatlanon parkolásra alkalmas területet, esetleg 

értékesítse az Dózsa György utcai társasházaknak a telket, ahol ők magánparkolót 

alakíthatnak ki. 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 
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Juhász Péter, polgármester 

Nyiri Bálint kérelme következik. Egészségi állapota megromlott, a vízelvezető árok javításához 

kér segítséget. Azt gondolom, a karbantartókat ki tudjuk majd oda vezényelni, hogy kijavítsák 

a hibát. Van valaki, aki ezzel nem ért egyet? Amennyiben nincs, haladjunk tovább. 

 

Csontos Éva kérelme következik, aki a szépségszalon elé parkolót szeretne. Ehhez kéri a mi 

hozzájárulásunkat. Kint voltunk a helyszínen. Látunk arra lehetőséget, hogy biztonságosan 

kihajtsanak az autók úgy, hogy az alagútból kihajtókat ne veszélyeztessék. Ezt majd ki kell 

táblázni. Áraztassuk be, hogy mennyi a padkakő csere. Durván 10 autónak találtunk helyet. 

60%-a közterület, 40%-a társasházi. Ezzel egyetért mindenki? Ha igen, akkor haladjunk tovább.  

 

Lejárt határidejű határozatok. Kérem számozás nélküli határozattal elfogadni! Köszönöm. 

 

Jogszabályi tájékoztató, kérem tudomásul venni.  

 

Katalán fivérek kérelme következik. Bejártuk velük a fürdőépületet. Munkahelyet szeretnének 

teremteni. Adtak árajánlatot a fürdőépületre, a Pénzügyi Bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy 

fel kell értékeltetni az épületet. Van valakinek ellenvetése? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

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

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

66/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta Katalán Péter, Petőfibánya, Akácfa utcai lakos vételi 

ajánlatát, melyet a Petőfibánya 306 hrsz-ú ingatlan vásárlására nyújtottak be az 

Önkormányzat felé. 

A Képviselő-testület a vételi ajánlatot köszöni, azt megvizsgálja, továbbá a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően az ingatlan értékének megállapításához értékbecslő 

közreműködését veszi igénybe, melynek eredményéről a kérelmezőt tájékoztatni fogja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről, illetve 

rendelje meg független értékbecslőtől az ingatlan felmérését. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Érkezett egy e-mail a pályázatíró cégtől.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Így van. Átküldtem mindenkinek ezt az e-mailt. Ez egy önkormányzati fenntartású cég, 

Petőfibányának is van részesedése, így elküldték a 2019. évi beszámolójukat. A pénzügyi 

helyzetükről annyit, hogy a tavalyi nem volt a legtökéletesebb gazdasági év. A Felügyelő 

Bizottság megvizsgálta az éves beszámolót, voltak hiányosságok, viszont ez a hiányosság nem 

olyan, hogy emiatt ne lehetne elfogadni a beszámolót. Ezek a hiányosságok két tényezőre 

vezethetők vissza, az egyik az, hogy vannak előlegek, amik még nincsenek elszámolva, illetve 
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vannak olyan pályázatok, aminek a támogatói döntése csak 2020. II. félévében várható. Utólag 

fizetik ki az ő munkájukat, ha nyertek a pályázatok.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja ezt a beszámolót. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

67/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 

határozat mellékletét (a számviteli jogszabályok alapján elkészített 2019. évi beszámoló, a 

kiegészítő melléklet és a felügyelőbizottság jelentése) képező, a Fejlesztési és Koordinációs 

Központ Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját, továbbá elfogadásra javasolja a taggyűlés felé. 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

taggyűlésen a beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően 

gyakorolja. 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Volt egy megkeresés a Sport utca 2. és 4. számú társasházaktól. Innen indult valamikor a 

„százlépcső”. Azzal a kéréssel fordultak hozzánk a lakók, hogy ezt a lépcsőt lehetőségeink 

szerint bontsuk le. Ha lesz ideje a brigádnak, akkor le tudják bontani. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

68/2020.(IX.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat lakossági kérésre megvizsgálta a Sport utca 2-4. számú 

társasházak lakóinak kérelmét és úgy döntött, hogy a társasházak közötti egykori 

„százlépcsőhöz” vezető lépcsőt a közterületről elbontatja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy a 

lépcső elbontásáról az önkormányzati brigád részvételével gondoskodjon. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Támogatom a kérelmet, de szeretném javasolni, hogy kérjük meg ezeket a társasházakat, hogy 

a környéküket egy kicsit tartsák nagyobb rendben.  
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Juhász Péter, polgármester 

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 

     

 


