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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. június 24-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
31/2020.(VI.24.) 2019. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása 

32/2020.(VI.24.) Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tájékoztatójának 

elfogadása 

33/2020.(VI.24.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtása (217 hrsz-ú Apci út első fele) 

34/2020.(VI.24.) Petőfi Sándor Lövészklub 2019. évi beszámolójának elfogadása 

35/2020.(VI.24.) Petőfibánya Baba-Mama és Babahordozó Klub pénzügyi beszámolójának 

elfogadása 

36/2020.(VI.24.) Petőfibányai Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről a beszámoló 

elfogadása 

37/2020.(VI.24.) Sebességmérő táblára árajánlat elfogadása 

 

Petőfibánya, 2020. június 24. 

 

 

 

 

            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. június 24-én 

megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Molnár József 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Héviz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 

 Pásztor Sándor, Polgárőrség 
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 Körmös Gáborné, Lövészklub 

 Szikra Andrásné, munkavédelmi szakember 

 Tóthné Szikra Erika, munkavédelmi szakember 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Korábban benyújtott beszámolók, tájékoztatók megtárgyalása 

2. Elmaradt testületi ülések, beszámolók miatt a 2020. évi testületi munkarend, 

napirendek módosítása 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 
 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 

fő, tehát a testület határozatképes. Nagy Katalin képviselő jelezte, hogy nem tud jelen lenni. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a meghívóban kiküldött napirendet elfogadja  

 

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

módosított napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Korábban benyújtott beszámolók, tájékoztatók megtárgyalása 

 

Juhász Péter, polgármester 

Első napirendi pontunk a korábban benyújtott beszámolók és tájékoztatók megtárgyalása. 

Átadom jegyző úrnak a szót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

2019. évben is volt belső ellenőrzés. Két ellenőrzési témakör volt. Ezekről a belső ellenőrnek 

éves jelentést kell írnia. Az egyik az iktatás, iratkezelés, a másik a szokásos évi 10 vállalkozás 

ellenőrzése iparűzési adó szempontjából. Az ellenőrzött cégek egyre jobbak lettek, eljutottunk 

odáig, hogy az ellenőr jóformán senkinél semmilyen problémát nem talált. Ezt a jelentést már 

rég elküldték, de a veszélyhelyzetben nem lehetett ülést tartani. Kérem, hogy a Testület ezt 

tárgyalja meg és fogadja el.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye a jelentéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki a kiküldött belső ellenőri jelentést a második oldalon lévő 

határozattal elfogadja.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

31/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a VINCENT AUDITOR Kft, mint belső ellenőrzéssel megbízott 

cég által az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzéséről és a megtett 

intézkedésekről készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező „Belső ellenőri 2019. éves 

összefoglaló jelentés”-t elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a VINCENT AUDITOR Kft-

t értesítse. 
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Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár biztosítja Petőfibányán a mozgókönyvtárat. Ezért 

ők is küldenek minden évben egy beszámolót, ezt előzetesen kiküldtem.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Látjuk, hogy rengeteg könyvet hoztak és vittek, biztosítanak négy rendezvényt évente. Van 

valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezt a 

beszámolót elfogadja.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

32/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2019. évéről szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár igazgatóját értesítse. 

 

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az Apci út felének felújítására pályázati lehetőség nyílt, ez egy belügyminisztériumi pályázat. 

Javaslom, hogy pályázzunk. Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Szerintem mindenképp.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Az egyik felét önerőből meg tudjuk oldani, a másik felére jó lenne ez a pályázat.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a pályázatot benyújtsuk, hozzá az 

önerőt tartalék terhére biztosítsuk.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

33/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Belügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázati 

kiírásra pályázatot nyújt be bruttó 17.805.777 Ft összegben az alábbi célra:  
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a Petőfibánya belterület 217 hrsz-ú Apci út első felének felújítására. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 2.670.867 Ft önerőt 

biztosít költségvetésében a tartalék terhére. 

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

meg, illetve nyújtsa be a pályázatot. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2020.07.10. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A Lövészklub beszámolója következik. Kérdezem Körmös Gáborné Arankát, hogy van-e a 

beszámolóhoz hozzáfűznivalód? Hányan lőnek most? 

 

Körmös Gáborné, Lövészklub 

Jelenleg 28 fő jár hozzánk, ebből 14 versenyekre jár. Vannak fiatalok is. Most be szeretnénk 

belépni a Honvédelmi Sportszövetségbe, ez egy országos szervezet. 11 fő eredményeit küldtem 

be a pályázathoz márciusban. Erre a versenyre 1500 jelentkező volt, 140 főt hívtak meg és 

ebben a 140 főben a mi 11 emberünk benne volt. Sajnos ez a verseny elmaradt, de majd 

bepótolják. Ennél a Sportszövetségnél az a jó, hogy minden korosztálynak szerveznek 

versenyeket. A legidősebb ezen a versenyen 77 éves volt, a legfiatalabb a miénk, 15 éves. A 

legidősebb nő 66 éves volt.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük szépen a munkátokat és köszönjük a beszámolót is. Van kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki a Lövészklub 

beszámolóját elfogadja! 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

34/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben a petőfibányai 

sportszervezetek részére meghirdetett pályázat alapján a támogatásban részesített 

sportszervezet (MTTSZ Petőfi Sándor Lövészklub) által a pénzbeli támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásáról a Képviselő-testület felé benyújtott tételes pénzügyi 

elszámolást tartalmazó beszámolót elfogadja. 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Lövészklub, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a sportszervezeteket a támogatásról 

értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 



69 

 

Juhász Péter, polgármester 

A Baba-Mama Klub beszámolója következik. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A beszámolót kiküldtem, a számlák itt vannak nálam, ha valaki meg szeretné nézni.  

 

Héviz Aranka, külsős bizottsági tag 

A foglalkozások után leltárba lettek véve a játékok, amiket vásároltak. Ezek a játszóházban 

vannak.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

elfogadja a beszámolót.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

35/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben a petőfibányai 

sportszervezetek részére meghirdetett pályázat alapján a támogatásban részesített 

sportszervezet (Petőfibánya Baba-Mama és Babahordozó Klub) által a pénzbeli 

támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a Képviselő-testület felé benyújtott tételes 

pénzügyi elszámolást tartalmazó beszámolókat elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a sportszervezeteket a támogatásról 

értesítse. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A Polgárőrség beszámolója következik. Mindezek előtt szeretném megköszönni azt a rengeteg 

óra ügyeleti munkát, amit egyébként is és a robbanás után is elvégeztetek. Köszönjük szépen 

minden tagnak, hogy segítettek megóvni az értékeket, hálásak a lakók is. Az anyagot 

megkaptuk.  

 

Pásztor Sándor, Polgárőrség 

Van pályázati lehetőség vadkamerára, de tudnánk venni a Polgárőrségnek rendszámfelismerőt 

is. De sajnos még nincs pályázatírónk és nagyon közel van a benyújtási határidő. Ha tud ebben 

segíteni az önkormányzat, azt megköszönöm.   

 

Juhász Péter, polgármester 

Megnézzünk, hogy mit tudunk tenni, mi is íratjuk a pályázatokat. De kérlek, hogy máskor 

időben jelezz, mert az utolsó pillanatban nehéz embert szerezni erre. Mindenképpen el kell 

indítani a folyamatot, utána majd hiánypótlásban pótolod, amit kell.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ez a rendszámfelismerő mit takar? Ez egy mobil eszköz? 
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Pásztor Sándor, Polgárőrség 

Igen, ez egy kamera és van hozzá laptop. Ez autóban is használható.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki a Polgárőrség beszámolóját elfogadja.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

36/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Polgárőr Egyesület, mint támogatott 

szervezet 2019. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról adott beszámolóját elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Polgárőr Egyesületet a 

határozatról értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

II. NAPIREND 

Elmaradt testületi ülések, beszámolók miatt a 2020. évi testületi munkarend, 

napirendek módosítása 
 

 

Juhász Péter, polgármester 

Munkaterv módosítása következik. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Összeszedtem azokat a pontokat, amiket a veszélyhelyzet miatt nem sikerült megtárgyalni. Két 

testületi ülés maradt el. Azok, akik beadták korábban a beszámolójukat, azokat sikerült 

megtárgyalni. Kérem a testületet, hogy határozza meg azokat az elmaradt napirendi pontokat, 

amelyek napirendi pontba felvétele szükséges, esetleg lehet július-augusztusban egy pót 

testületi ülést tartani. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Hogy fel tudjanak készülni a támogatott szervezetek, egy hónap múlva lesz egy testületi, de 

ahogy gondoljátok.  

 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja a napirendi pontokat./ 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdése, véleménye valakinek? Ha nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 

megbeszélteket számozás nélküli határozatban elfogadja. Hat igen szavazat, köszönöm.  
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III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 
 

Juhász Péter, polgármester 

Egyebekben hallgassuk meg Szikra Katikát, illetve a lányát, ő a munkavédelmi szakemberünk. 

Van egy kis váltás az életében.  

 

Szikra Andrásné, munkavédelmi szakember 

Üdvözlöm a tisztelt megjelenteket. Az életemben egy nagyon komoly változás állt be. 

Betöltöttem azt az életkort, mikor úgy döntöttem, hogy 56 év szolgálati idő után leadom a 

vállalkozói adószámomat. Megköszönöm a Képviselő-testület bizalmát, hogy ezt a munkát rám 

bízták. A továbbiakban a kis kolléganőm fogja ezt a vállalkozást újraindítani, hiszen mindenféle 

szakképesítése megvan ehhez a tevékenységhez. Még egyszer nagyon köszönöm a Képviselő-

testület bizalmát.  

 

Tóthné Szikra Erika, munkavédelmi szakember 

Én veszem át Anyutól a vállalkozást. Szeretettel köszöntöm a Testületet. Mielőtt megszereztem 

a végzettséget, már akkor édesanyám jobbkeze voltam, segítettem neki szabályzatokat írni, 

kockázatértékeléseket, tehát a dokumentációkészítésben segédkeztem. Az ő főprofilja inkább 

az oktatás. 2004-ben végeztem munkavédelmi technikusként, illetve kapcsolódnak ehhez 

társszakterületek is, mint például tűzvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi szaktechnológus. 

Ezek segítenek, hogy komplexen tudjak dolgozni. Mint mondtam Anyu profilja inkább az 

oktatás, én továbbra is dokumentációkészítésben kívánok tevékenykedni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Nagyon fontos számunkra, hogy itt legyetek, sajnos már volt is baleset, egyik 

foglalkoztatottunk elesett a járdán. Mondhatom, hogy fél napon belül kész volt a jegyzőkönyv. 

Beszéltük azt, hogy új gépeket veszünk, akkor sem maradt el a képzés. Számunkra nagyon 

fontos ez, a fiúk a közút mellett dolgoznak, és nagyon fontos a rendelkezésre állás is.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Beszámoló a lejárt idejű határozatokról. A jegyzői beszámoló tartalmazza azokat a 

határozatokat, rendeleteket, amelyeket a veszélyhelyzet alatt polgármesterként meghoztam, 

kérem, amennyiben valamelyik döntésemmel a testület nem ért egyet, az változtassa meg! 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem számozás nélküli határozatban elfogadni. 

Köszönöm. 

/A Képviselő-testület beszámolót számozás nélküli határozatban egyhangúlag elfogadta./ 

 

Juhász Péter, polgármester 

Vannak még az egyéb napirendi ponthoz témák.  

Zöld területre szeretnénk pihenőparkokat. Lévai úr, a helyi fatelep vezetője elvállalná a padok 

elkészítését. Döntenünk kell, hogy milyen padokat szeretnénk, mennyit és hová. Kérem, hogy 

ezeken gondolkodjatok el és várjuk az ötleteket, hogy árajánlatot tudjunk kérni.  

 

Az egyik önkormányzati lakásunk felújítás alatt áll, de van még egy szolgálati lakásunk, ahol 

ki kellene cserélni kettő nyílászárót és a bejárati ajtót. Kaptunk árajánlatot, 562.000 Ft, van még 

egy, ez 576.000 Ft. Ha lesz még árajánlat, azt behozzuk, elméletileg ez lehet olcsóbb is. Ennél 

a lakásnál ki kellett cserélni a gázkonvektort is, az égéstermék jött visszafelé. Ezt következő 

testületi ülésen megtárgyaljuk.  
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Maradt még durván 500.000 Ft abból a pénzből, amit a költségvetésben elkülönítettünk 

világításkorszerűsítésre. Voltunk Norbival, ebből a Tárna utca és az Akácfa utca közötti 

lépcsősort egy oszloppal meg lehetne világítani. Molnár Józsi azt mondta, hogy megoldható, 

nagyon szép lett a Dózsa György utca alatt is, ezt köszönjük szépen. Mindennel együtt 367.000 

Ft. Még mindig marad pénzünk, 14 helyszín van megbeszélve, a 8.-nál tartunk.  

 

A következő téma a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

beszámolójának elfogadása. Mindenki megkapta az anyagot.  

 

/A Képviselő-testület megtárgyalta a határozati javaslatot és egyhangúlag nem kívánnak 

dönteni./ 

 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Van még valami, amire elkülönítettük a pénzt, ez a régóta áhított digitális sebességmérő és 

lassításra felszólító tábla. A Rózsaszentmártonból Petőfibányára érkezőket lassítaná a játszótér 

mellett. Kértünk árajánlatokat, közel azonos a tartalmuk. Van egy, ami kiugróan magas, ez 

960.000 Ft + ÁFA, a többi árajánlat 700.000 Ft körül mozog, egy zalaegerszegi cég ajánlata 

696.000 Ft + ÁFA, ebben minden benne van, felszerelés, napelem, oszlop, munkadíj, telepítés. 

A másik cég árajánlata csak 14.000 Ft-tal több, ami az ő előnyükre szólt, hogy ők egy isaszegi 

cég, ha gond van, könnyebben ki tudnak jönni, mint a zalaegerszegiek. Körbeadom, nézzétek 

meg, én a legdrágábbat kizárnám.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Megbeszéljük a pontos helyszínt, szerintem 55.000 Ft +ÁFA összegért mi is betesszük az 

oszlopot. Szerintem erről tudunk dönteni. Legyen három kiegészítő tábla is a település 

határában, hogy radar kontroll. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa 

fel a kezét, aki elfogadja az isaszegi cég ajánlatát.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

37/2020.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Rózsaszentmárton felől érkező autósok figyelmeztetése érdekében a Selypi útra 

napelemes sebességmérő táblát helyeztet ki.  

A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a Speed Analytics Kft. (2117 

Isaszeg, Alkotás utca 57.) árajánlatát tartja a legkedvezőbbnek, és tőlük vásárolja meg 

a napelemes sebességmérő táblát. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a településre 

érkezőket tájékoztatja a napelemes sebességmérő tábláról, így 3 db „közúti ellenőrzés - 

control” táblát helyeztet a településtáblák alá 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a táblákat az árajánlatban feltüntetett 

áron vásárolja meg és telepítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 
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Juhász Péter, polgármester 

Van még valakinek kérdése, véleménye, javaslata bármihez? 

 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Nekem van. Az Egyesület által lerakatott kotrógépek és csillék körül jó lenne, ha rendes 

fűnyíróval lenne vágva a fű és nem fűkaszával. Sokkal szebb lenne. Látszódjon rajta, hogy ez 

egy park akar lenni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Szólni fogunk a brigádnak. A bányász emlékparkot fejleszteni fogjuk jövőre. Van több, mint 

100 új utcanév táblánk, azt is fel kellene szerelni, de nagyon le vannak terhelve. 

 

Pásztor Sándor, polgárőrség 

Van 3-4 50 órás szakmunkás tanulóm, ők ebben tudnának segíteni, adok melléjük egy embert.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük szépen, ezzel kapcsolatban még fogunk beszélni. Van még valakinek valami? 

 

Tomecz László, képviselő 

Igen. A Liszt Ferenc úti garázssor mögött a fák rongálják már a garázsokat. Én azt gondolom, 

hogy ezt olyan 5-6 méter szélességben ki kellene takarítani.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Nézzük meg a helyszínt, valószínűleg beszélnünk kell olyan emberrel is, akinek engedélye van 

ilyen nagy fákat kivágni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, a nyílt 

ülést bezárom, a zárt ülést megnyitom. 

    

   

 

K.m.f. 

 
Juhász Péter                    Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester                              Jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


