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I. napirend 

 

Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi munkájáról 

 
Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretettel köszöntöm Önöket, és megköszönöm, hogy a mai délutánjukat arra szánták, hogy 

eljöttek a falugyűlésre, és tájékozódjanak arról, hogy mi is történt az elmúlt egy évben 

Petőfibányán, illetve ha kérdésük van azt tegyék fel, és szívesen válaszolunk rá.   

Gondolkodtam, hogy mivel is kezdjem a mondókámat, és azt hiszem, hogy egy kis 

visszatekintéssel vezetném be a beszámolómat.  

Hihetetlen gyorsan szalad az idő, polgármesterként már a 7. évemet kezdtem októberben. Az 

elmúlt 6 évben olyan sok minden történt, hogy ha csak felsorolnám is a községben megvalósult 

fejlesztéseket, rendezvényeket, már ki is tölteném a közmeghallgatásra szánt időt. Ezért csak 

érintőlegesen elmondom, hogy az előző, 2009-2014 évi ciklusban összesen 250 millió Ft 

összegben gyarapítottuk önkormányzatunk vagyonát, vagyis ilyen nagyságrendben beruháztunk 

és felújítottunk. Ebből 117,5 millió Ft pályázati pénz, 20,4 millió Ft hitelkonszolidáció volt, 

112 millió Ft-ot pedig a saját tartalékunkból használtunk fel. 

2014. október 9-től kezdődött a második ciklus, amikor új Képviselő-testület állt fel, nagyobb 

részben a régi tagokkal, illetve beléptek új választott képviselők is. Az új Képviselő-testület 

2014. október 27-én felesküdött arra, hogy községünket a lehetőségeinkhez képest legjobb 

tudásunk szerint fejlesszük, intézményeit üzemeltessük, állampolgárainknak élhető települést 

tartsunk fel, hogy az életüket komfortossá tegyük.  

2015. február 11-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta 2014-2019. évi ciklusprogramját, 

amely tartalmazza azokat a célokat, amik megoldásra várnak a településen.  Ez a program 

nagyon sok mindent felsorol, nevezhetjük egy kívánságlistának is, mert ki ne kívánná, hogy 

Petőfibánya olyan település legyen, ahol szívesen élnek az emberek. Nyilván az idő haladtával 

a kitűzött fejlesztési célok közül azokat tudjuk majd megvalósítani, amikre tudunk anyagi 

forrást teremteni.  

Polgármesterségem alatt minden év egy nagy kihívással kezdődött, mert annyi változás történt 

az önkormányzat életében, hogy nem lehetett rutinszerűen kezdeni az évet, végezni a 

munkánkat. 

2013. január 1-vel megalakultak a járások, feladatátadás, munkatársaktól kellett megválni, és 

kisebb létszámmal kellett dolgozni. Teljesen új alapokra helyezték az önkormányzatok 

finanszírozását, mely nagy kihívást jelentett mind az e területen dolgozók, mind a KT számára.  

2017. év sem lesz nyugodt, ugyanis január 1-től az önkormányzatoknál az adó és gazdálkodási 

rendszerekkel át kell állni egy un. ASP rendszerre, amit egyszerűen úgy fogalmazhatok meg, 

hogy minden önkormányzat országosan egységes adónyilvántartást, gazdálkodást, könyvelést, 

iratkezelést és kataszteri nyilvántartást kell, hogy vezessen. Nagy kihívás az ország számára is, 

mert közel 3200 önkormányzat adatait egy rendszerbe tenni nem kis feladat, és számtalan 

hibalehetőséget rejt magában. Ez egy óriási változás az eddigiekhez képest, éppen most 

kezdődtek a továbbképzések a kollégáknak, és folytatódnak januárban is, emellett viszont a 
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napi munkát el kell végezni legjobb tudásuk szerint méghozzá egy teljesen új felületen. Ahhoz 

hasonlítanám, mintha egy más nyelven kellene beszélni januártól. 

És most nézzük, hogy mi történt egy év alatt Petőfibánya életében  

2016. évi költségvetés tervezésekor nem volt sok változás az előző évihez képest. Az éves 

költségvetési főszámunk év elején 381.639 eFt volt, ami a I-III. negyedév végére 426.113 eFt-

ra módosult. 

 

Bevételek 

 

Bevételeit az önkormányzatnak 3 nagy csoportba oszthatjuk.  

 Egyrészt működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről kapott 

bevételek, amiket havonta rendszeresen, illetve utólagos igénylés szerint kapjuk, meg. 

 A másik csoportba tartoznak a közhatalmi bevételek, ezek tulajdonképpen az 

adóbevételek 

 Harmadik csoportba tartoznak a működési bevételek (étkezési térítési díjak, 

kamatbevételek, áfa, stb.) 

A működési és felhalmozási támogatások a tervezett szerint teljesültek. 

A közhatalmi, vagyis az adó bevételeink az I-III. n.évben az éves tervezett szint felett 

teljesültek, csak az a baj, és ezt már évek óta mondom, hogy sajnos sokkal kevesebbet 

tervezhetünk adóbevételt, mint még 2011-ben is, mivel a nagyadózók már csak elvétve 

akadnak. Sajnos a vállalkozóink száma számosan nem növekedett, illetve több vállalkozó is 

felszámolás alá került, ami befolyásolja az adóbevételeink nagyságát. És ugye 2013. január 1-

től a gépjárműadónak csak a 40 %-a marad az önkormányzatoknál. Ezen okokból kifolyólag 

adóbevételeinket 28.650 eFt-ra terveztük, viszont szeptember 30-ig 36.330 eFt folyt be, ez az 

éves előirányzat 126,8 %-a. Ebben az előző évekből elmaradt adóbefizetések is beletartoznak, 

ami az adóbehatjtás eredményességét tükrözi, köszönet érte az adós kolléganőnek és a jegyző 

úrnak. A pótlék és bírság összege az idén 2.231 eFt, amit nem tervezhetünk.  

Idén sem emeltük a helyi adók mértékét, remélve, hogy az iparűzési adó mértéke, ami a 

járásban a legalacsonyabb, több vállalkozót vonz ide. 

 

Kinttlévőségek  

Olyan sok a kintlévőségünk, aminek nagy részével igazán nem tudunk mit kezdeni, mivel azok 

a cégek, akik tartoznak, felszámolás alatt állnak. Az a baj, hogy az is pénzbe kerül az 

önkormányzatnak, és nem is kevésbe, ha jelzálogot jegyeztet be, vagy felszámolást indít. 

Csakhogy a felszámolási és végelszámolási folyamatok esetleg éveket vesznek igénybe, és 

amennyiben van az adósnak bank, NAV felé tartozása, akkor azoknak jut a felszámolás 

eredményéből, az önkormányzat az utolsó helyen áll, és már neki nem tud fizetni a felszámoló. 

Egy évvel ezelőtt 105 millió Ft kintlévőségről számoltam be. Az idén 65 millió Ft a 

kintlévőség, ezek a számok a 09.30-i állapotot tükrözik, vagyis 40 millió Ft a csökkenés. 

Októberben még 14 millió Ft-al csökkent az állomány, vagyis jelenleg 50-51 millió Ft közé 

tehető ez a követelésállomány önkormányzatunknál. Ez 48 %-os kintlévőségcsökkenést mutat. 

Egy baj van vele, hogy nem azért csökkent, mert befizették a tartozók az adósságaikat, hanem 

azért, mert elévülés miatt le kellett írnunk a könyveinkből. Sajnos a jelenlegi kintlévőségek 

nagy részének sorsa szintén ez lesz, vagyis nem gyarapítja önkormányzatunk kasszáját.  
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Petőfibányán a lakosság nem fizet adót, ami igen nagy szó a mai világban, hiszen az 

önkormányzatokat arra ösztönzik, hogy vessenek ki a lakosságra is adót azért, hogy az 

állampolgárok érezzék felelősségüket szűkebb hazájukért, és járuljanak hozzá településük 

fejlődéséhez. 

 

Kiadások 

 

Kiadásaink közül a I-III. n.évben 

 beruházásra, felújításra 22 mFt teljesült I-III. n.évben. 

 támogatásokra 8 mFt-ot (kistérség, alapítvány, sport, társadalmi szervezetek) 

 személyi és dologi kiadásokra 139 mFt-ot  

 segélyekre 13 mFt-ot költöttünk  

Májusban az Iskola utca Selypi út kereszteződését követő elején a jobb, illetve a bal oldalon 

kialakíttattunk kettő kb. 20 férőhelyes, 260 m2 területű gépjárművek részére alkalmas parkolót 

bruttó 2.977.998Ft-ért; aztán az Iskola utca közepe táján az óvodaépülettel szemben is 

kialakíttattunk egy 176,4 m2 területű gépjárművek részére alkalmas parkolót bruttó 

2.024.522Ft-ért, így összesen 5.002.520Ft értékben gazdagodtunk parkolóval, melyet 

mindaddig mindenki használhat, amíg az intézményekbe érkezőknek biztosítva van a parkolás. 

 

Még tavaly elkezdődött, és a közmeghallgatás után az év végére valósult meg EU-s pályázatból 

mindkét óvoda épület, a művelődési ház, a szabadidő centrum, és a buszmegálló energetikai 

felújítása. Ennek keretében az épületeken nyílászáró csere és hőszigetelés valósult meg. Ez 100 

%-os támogatásból önerő nélkül tudtuk megvalósítani, melynek össz.értéke 151 millió Ft volt.  

Fenyőfa utca 12. szám alatti egykori „Vízmű épület” lapos tetőjét felújíttattuk bruttó 

2.599.703Ft összegben, ez már a IV. n.évben készült 

 

Itt köszönném meg Szabó Zsolt államtitkár úr támogató hozzáállását, hogy ezeket a 

beruházásokat meg tudjuk valóstani. Nélküle ez nem ment volna.  

 

Tavaly örültem, hogy a felújított intézmények által esztétikailag és energetikailag is pozitív 

változás áll be a felújított épületeken, ezekkel a felújított intézményekkel szépül községünk. 

Sajnos azóta a buszmegállóra már szinte rá sem lehet ismerni, mert a körülöttünk élő emberek 

között sajnos nem ember módjára viselkedő vandálok is megtalálhatók, akiket zavar a szépség 

és a rend, és gondoskodnak arról, hogy nehogy már szép legyen egy-egy épület, és 

összetapossák, összefirkálják, nem sorolom tovább, mert gondolom az itt ülőknek is felmegy 

ezek hallatán a vérnyomása. 

Ebben az évben még nem dicsekedhetem azzal, hogy pályázatokat nyertünk, viszont már 

előkészítettünk és beadtunk három pályázatot. Ezek közül a legjelentősebb a két óvoda 

épületének infrastrukturális fejlesztése. Ez az óvodák belső felújítását jelenti, mégpedig a 

vizesblokkok cseréjét, a fűtéskorszerűsítést, parkettázást és az udvarok játszótéri eszközökkel 

való felszerelését jelenti. Ez 51.737 eFt összegű pályázat, remélem, hogy nyerünk, és 

elmondhatjuk, hogy a kis ovisok - akik hál Istennek egyre többen vannak – egy 21. századnak 

megfelelő oviban tölthetik első pár évüket.  

A 2402. jelű út felújítása sajnos elmaradt idén is, de Szabó Zsolt Államtitkár úrtól azt az 

ígéretet kaptuk, hogy tavasszal, de legkésőbb nyár elején ezt is felújítják. 

 

Támogatások 



 

 

5 

A februári KT-ülésen a testület módosította a szociális rendeletét, amelyben 10.000Ft-rót 

25.000 Ft-ra emelkedett a gyermekszületési támogatás; 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelkedett a 

temetési segély; a tavalyi 6.000Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedett az öregségi nyugdíjasok részére 

adott támogatás összege; és 6.000Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedett a 0-3 éves gyermekek 

támogatása. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez adott települési 

támogatásként pedig tűzifát is lehetett kérni, illetve a vízdíj fizetésére fordítható lakhatási 

támogatást a közös képviselők részére is átutalhattuk, ha a kérelmező így kérte. Januárban és 

februárban is osztottunk a kérelmezők részére 1 erdei m3 tűzifát, illetve az idei télre november 

30-ig újabb 30 kérelmező kapott tűzifát. 

 

A IV. negyedévben még 12 millió Ft összegű támogatást adtunk és még az év hátralévő 

részében adunk a lakosság azon rétegeinek, akiket a szociális rendeletünk megszólít. Ez 2016. 

évben kb. 23 millió Ft-ot jelent, és 2.100 fő részesül valamilyen támogatásban. Ez a létszám 

Petőfibánya lakosságának (2713 fő) mintegy 77,4 %-a. Tavaly év végén a Baptista 

Szeretetszolgálattal együtt ingyenesen 5000 adag ételt osztottunk a rászorulóknak év végén. 

 

Közfoglalkoztatás 

Ebben az évben kétfajta közfoglalkoztatási forma keretében dolgoztak a közcélú munkások. Az 

egyik a hagyományos közfoglalkoztatás 8 órában, valamint egy un. “ÚTŐR” program 

keretében 5 fő szintén 8 órában. Sajnos, vagy inkább örülni kell annak, hogy egyre kevesebben 

vannak azok, akik közfoglalkoztatás keretében dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy sokan munkát 

találtak, igaz lehet, hogy feketén, vagy éhbérért, mert sajnos ilyet is hallottam. Viszont vannak 

olyanok is, aki nem akarnak sem így, sem úgy dolgozni, pedig törvény szabályozza, hogy 

minden FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)–ban lévő embernek egy éven belül 

legalább 30 munkanapot kell igazolni ahhoz, hogy FHT-ban részesülhessen, amennyiben nem 

talál munkát. 

A közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól I-III. n.évben 9.706 eFt-ot kaptunk, ezen 

túlmenően önerőként 1.032 eFt-ot költöttünk a bérekre és járulékokra, valamint dologi 

kiadásokra (munkakesztyű, láthatósági mellény, ásó, gereblye, seprű, stb.) 

Itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, 

hogy becsülettel helyt állnak. Nagyra becsülöm a munkájukat.  

Nélkülük nem lenne lenyírva a fű, nem lenne kitakarítva az árok, az alagút, nem lenne 

összeszedve a szemét, és még sorolhatnám a rendezvények utáni állapotokat, a játszótéri 

magolást, síkosságmentesítést, stb. El kellene gondolkodni egyeseknek, amikor szétszórják a 

papírzsebkendőt, eldobják a csikket, és még ha rájuk szólnak meg is vannak sértődve, hogy ezt 

valakinek el kell takarítani, hogy ne járjunk térdig szemétben.  

Kíváncsi vagyok, hogy azok az emberek, akik nem törődnek az utcák, terek tisztaságával 

otthon milyen körülményeket teremtenek maguknak és mire nevelik a gyermekeiket.   

 

Jelenleg 14 fő közfoglalkoztatott munkatársunk van, akik 2017. február 28-ig 

munkaviszonyban állnak az önkormányzattal. Fentieken kívül 1 főt foglalkoztatunk kulturális 

közfoglakoztatottként, ő a Művelődési Házban segíti az alapítvány munkáját. Az ő bérét teljes 

egészében az Egri Központ biztosítja, erre a programra a jövő évre is jelentkeztünk. 

 

Azt, hogy a közfoglalkoztatás ilyen jól működik önkormányzatunknál, annak köszönhető, hogy 

nagyon jól tudunk együttműködni a járási hivatallal. Köszönet a hatvani Munkaügyi 

Kirendeltség dolgozóinak. 

 

Középiskolás diákok is végeztek önkéntes munkát községünkben, ebben az évben összesen 10 

fő. Tudják, 2015-től minden középiskolásnak kötelező az iskola befejezéséig 50 óra önkéntes 
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munkát elvégezni. Önkormányzatunk regisztrált a Nemzeti Erőforrás Minisztériumánál, hogy 

tudjunk önkéntes munkát adni a jelentkezőknek. Ebben az évben lehetőség volt nyári 

diákmunkára is, de erre a programra alig jelentkeztek, így csak 1 hónapra foglalkoztattunk 4 

diákot.Fentieken kívül közérdekű munkára ítélteket is foglalkoztattuk. Ők azok, akik valamiért 

törvénybe ütköző cselekményt követtek el, és büntetésüket közérdekű munkával teljesítik. 

 

Pályázatok 

 Tájház kialakítása Petőfibányán című pályázatot nyújtottunk be a Fenyőfa utca 12. 

számú volt Vízmű épületére vonatkozóan. A pályázat tervezett becsült összköltsége: 

40.000.000,- Ft.  

 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra elnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújtottunk be bruttó 28.709.810 Ft összegben mindkét óvodára. 

 „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” elnevezésű pályázati kiírásra 

pályázatot nyújt be bruttó 3.484.057 Ft összegben a pályázaton nyertünk, de csak 

133.000 Ft-ot nyertünk, így a 348.406 Ft önerővel együtt összesen 481.000 Ft értékű 

felújítást tudunk a jövő évben végezni a Művelődési házban. 

 A település könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 2.552.858.Ft 

támogatást nyertünk, amelyből könyvtári bútorokat és számítógépeket tudunk vásárolni. 

 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

című felhívás alapján pályázatot nyújtottunk be, melynek elnyerhető pályázati összege 

6.000.000Ft. Erről a mai napon kaptunk értesítést, hogy megnyertük. 

 Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatán 21 gyermekre 

összesen 378.000Ft-ot nyertünk, amelyből a P.K.T.K. egy hétig 21 gyermeket látott el 

és nyújtott számára nyári foglalkozásokat.  

 Itt kell megemlítenem, hogy a nyári gyermekétkeztetés idén átalakult, ennek 

köszönhetően minden iskolai szünetben ingyen étkezhettek az arra rászorul családok 

gyermekei. Tavaly még pályáztunk erre. 

 

Egyebek 

 2015. év végén a Képviselő-testület 10 évre biztosította a Petőfibányai Bányász 

Horgászegyesület részére a horgásztó önkormányzatot megillető halgazdálkodási jogát. 

 A Képviselő-testület végrehajtási eljáráson megvásárolta a 4.675m2 alapterületű Fürdő 

épületet 11.549.000 Ft-ért. Ennek hasznosításán folyamatosan dolgozunk, több ötlet is 

érkezett, illetve több befektető jelentkezett, hogy megvásárolná, esetleg bérelné.  

 „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” elnevezésű pályázati 

kiírásra bruttó 14.715.102 Ft összegben pályázatot nyújt be a község járdáinak 

felújítására: Iskola utcai, Bánya utcai és a Szabadság utcai járda felújítására, de ezek 

sajnos nem nyertek. 
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 A központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására szerződést kötöttünk 2017.01.01-

jével kezdőden az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel, akik fogadják a 

Petőfibányáról a rendelési idő után vagy hétvégéken érkezőket a hatvani kórházban. 

 Nagyobb fényű led-lámpákra cseréltettük az Alagútban a lámpákat. 

 Az ICI Interaktív Kommunikációs Részvénytársaság meteorológiai állomást helyezett ki 

a Művelődési ház tetejére.  

 Február 10-én döntöttünk a településrendezés felülvizsgálatáról, melyhez december 31-

ig várjuk a lakosok véleményeit, elképzelését. A településrendezéssel kapcsolatban a 

települési főépítészi feladatok ellátására megbíztuk Hayde Tibor Ervin 

településmérnököt, aki legalább 1 éven át ellátja Petőfibánya község települési 

főépítészi feladatait.  

 Idén fejeződött be a Gyermekétkeztetési Alapítvány „Szegények Patikája” elnevezésű 

programja, amelynek köszönhetően ingyenesen kaphattak a szociálisan rászoruló 

gyermekek gyógyszereket, táplálék-kiegészítőket a petőfibányai házi Gyermekorvostól. 

 A teljes lakosság a tavaly átvett szelektív hulladékgyűjtő kuka mellé térítésmentesen 

kapott barna kommunális kukát, konténert is. 

 Elvégeztettük a petőfibányai bányavizet elvezető árok kotrását, tisztítását 747.500Ft 

összegben. 

 Az Apci út nagy tehertömegű haszongépjárművek közlekedési és parkolási problémái 

miatt az Apci út mindkét végére 5,5t súlykorlátozó (tehergépkocsi össztömeg-

korlátozás) táblát helyeztetett ki „Kivéve engedély” kiegészítő táblákkal. 

 A Liszt Ferenc utca 2. (279/A/35. hsrz.) szám alatti alagsori 9,72m2 területű 

raktárhelyiség használatát biztosítottuk a MTTSZ Petőfi Sándor Lövészklub számára, 

bérleti díjat nem kértünk. (32.520Ft értékben). 

 Elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk. 

 Megrendeztük idén is a (V.) Zagyvasági Kopasz-hegyaljai Vigadalom rendezvényt. 

 Idén is havonta minden háztartás megkapta a „Polgármesteri Hírlevelet, illetve a 

települési kiadványt, remélem, hogy elolvassák, mert sok olyan információt tartalmaz, 

ami Önökre nézve is fontos, nem csak nekem. 

 Kóbor kutyák, a kóbor ebek összefogatása folyamatos, megállapodás alapján Lőrinci 

Kutyahűség Alapítvány fogja be őket. Ebben az éveben összeírtuk az ebeket. 

 Rendőrségi fórumot tartott a Hatvani RK idén is kevés volt az érdeklődés, a határvadász 

toborzásra pedig senki nem jelentkezett a településről. 

 

 Minden hónapban temetői járat indult a temetőbe, melyet a lakosok ingyen vehettek 

igénybe. 

 

 Többször tartottunk nőgyógyászati szűrést, a Védőnői Szolgálatban, ahová vásároltunk 

nőgyógyászati vizsgálóasztalt. 
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 Elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk. 

 Döntöttünk arról, hogy idén kicseréltetjük a karácsonyi díszvilágítást, mivel elavultak, 

sokat fogyasztottak, ezek gyártása jelenleg folyamatban van, az idei karácsonyra már új, 

remélhetőleg szebb lámpák ékesítik, fényesítik az ünnepi hangulatot a településen. 

 A Képviselő-testülete elutasította a kötelező betelepítési kvótát. 

 

 A Nyugdíjas szakszervezetnek helyi alapszervezetével nagyon jó az együttműködésünk. 

 Megalakult a fonalklub, nagyon jó hangulatú kézimunkázást szerető emberek 

csütörtökönként összejönnek egy kis tapasztalatcserére. 

 A rendezvények szervezésében igen nagy segítséget jelent az önkormányzatnak a 

PKTK. A nagyobb rendezvényeken túl komolyzenei koncertek, író-olvasó találkozók, 

kiállításokat szervez. Sajnos az a tapasztalat, hogy a lakosság olyan érdektelen, hogy 

alig van látogatója e rendezvényeknek, pedig azt hiszem, mindenkinek felüdülés lenne, 

hogy a hétköznapok monotonságából kilépve átadja magát egy kis kultúrának, 

kikapcsolódásnak. Köszönet érte. És még egy nagyon nagy köszönet Molnár Józsefnek, 

Molesznek, hogy minden rendezvényen biztosítja a hangosítást minden 

ellenszolgáltatás nélkül. 

 

 Jön a tél, felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy kötelessége a lakása, háza, üzlete 

előtt takarítani a téli csapadékot! Önkormányzati rendelet szabályozza az útig való 

takarítást. 

 Idén is köszöntöttük a községünkben élő 90 éves szépkorúakat. 

 

 Az idén is jön a Mikulás az iskolásoknak és ovisoknak, remélem már nagyon várják a 

gyerekek. Mikulás-csomagot adunk a gyermekeknek (az iskolásoknak is – sajnos csak 

mi!) 

 

 Akik teheti látogassák honlapunkat, ha érdekli Önöket a munkánk. Sok információt 

kaphat első kézből. 
 

Még nagyon sokat tudnék beszélni, de hát nem akarom fárasztani Önöknek.  Ha valami 

kimaradt, kérem, bocsássák meg, és kérdezzenek rá.  

 

Tájékoztatóm végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden képviselőnek, 

intézményben dolgozónak, a karbantartó brigádnak és a közfoglalkoztatott embereknek is azért, 

hogy településünk életéhez becsülettel hozzátették a maguk munkáját. Megköszönöm a PKTK 

kuratóriumának, az elnöknek és a titkárnak, a Sportkör elnökének, a polgárőrségnek, a Baptista 

Gyülekezetnek, a Civil szervezeteknek is a munkáját, mert nagyon sokat segítettek nekünk. És 

minden állampolgárnak is köszönetet mondok, akik észrevételeikkel, segítő szándékkal 

kerestek meg azért, hogy előbbre vigyék a község életét. 

És a beszámolóm végére érve köszönöm a türelmüket, hogy végighallgatták a beszámolómat, 

és kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket mondják el. Ha tudunk, most válaszolunk, 

amennyiben nem tudjuk most megválaszolni, akkor a választ írásban kapja meg a kérdező. 
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Tolnai Ferenc, helyi lakos 

A Liszt Ferenc út 10. szám alatt van két gödör. Valaki beleöntött két taliga betont, abból a 

kavicsokat felcsapják az autók. Nem lehetne rendesen leaszfaltozni azt a két gödröt? 

Másik téma. Hiába van kitéve a kötelező haladásjelző iránytábla, minden hajnalban 4-5 jármű 

nem tartja be. 

Apcról meg az autók úgy jönnek, hogy már az ott lakók félnek. Nem nézik, hogy lakott terület, 

hiába van kitéve a tábla. Nem tudom, hogy lehetne megakadályozni őket, főleg szombaton és 

vasárnap, traffipax biztosan sokat segítene.  

 

Nagy Endre r. főtörzs-zászlós, körzeti megbízott 

A településen folyamatosan traffipaxozunk, ezt a lakosság is biztosan észrevette már. Minden 

nap délelőtt, este, és éjszakai órákban is. Statisztikát tudok mondani: átlagban 80-100 lemért 

gépkocsiból kettő gyorshajtó, de az is olyan sebességgel, hogy közigazgatási bírságot nem lehet 

kiróni. 60-70 km/h sebesség felett nemigen járnak autók az Apci úton. Vannak gyorshajtók, de 

ritkán, hiszen tudják, hogy folyamatosan itt vagyunk, mérünk, de napi 24 órában sajnos mi sem 

tudunk itt lenni.  

A kötelező haladási iránnyal kapcsolatosan annyit mondanék, hogy hajnalok hajnalán a szállító 

autók, kenyeres-tejes kocsik páran már kaptak bírságot, de nem érdekli őket, mert reggelenként 

annyira rohannak, hogy megéri nekik a sietség még így bírsággal is.  

Tehát mérünk, bírságolunk folyamatosan, de napi 24 órában nem tudunk jelen lenni mindenhol.  

 

Tolnai Ferenc, helyi lakos 

Köszönöm szépen a választ.  

 

Tóth Gyula, helyi lakos 

Jó napot kívánok! Köszöntöm a Képviselő-testületet! Idén alaposan felkészültem a 

közmeghallgatásra, pontokba szedtem ötleteim, gondolataim. Az 1. ilyen pont: Petőfibánya 

települési térkép készítése, és kihelyezése településünk két végére, Selyp és Rózsaszentmárton 

irányába. Ezen a térképen fel lehetne tüntetni a közintézmények helyét, nevét, pl. Polgármesteri 

Hivatal, orvosi rendelő, gyógyszertár, egyéb. A térkép oldalán fel lehetne tüntetni a cégek, kft.-

k, vállalkozók nevét, címét logóját, hogy akik Petőfibányára jönnek, tájékozódni tudjanak. A 

vállalkozókat be is lehetne vonni az előállítás költségeinek rendezésébe. Ehhez szorosan 

kapcsolódik a 2. javaslatom. Utcajelző oszlopok és táblák kihelyezését javaslom. Nem tudom, 

milyen tervezést igényel, de a vállalkozók szintén kaphatnának egy tájékoztatást, és ebbe is 

bele lehetne őket vonni. Településünk tájékoztatási jellege jelentősen javulna. 3. pont: Nyáron 

én is tapasztaltam, hogy mikor kerékpárosok, turisták haladnak át a településen, főleg a CBA 

környékén, mindig kérdezik, hogy hol találnak nyilvános wc-t, illetve ivóvízvételi lehetőséget. 

Jó lenne, ha lenne egy ilyen lehetőség. Ehhez az a javaslatom, hogy a buszmegálló épületében 

legyen ilyen lehetőség. A közmunkások közül naponta egy valaki kinyitná, bezárná, 

kitakarítaná. 4. pont: Véleményem szerint nem teljes mértékben valósult meg a szelektív 

hulladékgyűjtés a településen. Az üveghulladékot nem tudjuk sehová tenni. A rongyhulladékot, 

amit már a Vöröskeresztnek sem tudunk adományozni, hová tegyük? Petőfibányán is el lehetne 

helyezni üveggyűjtő pontokat. Ilyen gyűjtőpont lehetne pl. a Művelődési Ház előtti téren, hogy 

gépkocsival is meg lehessen közelíteni. Az 5. pont, amit felírtam, hogy a játszótérhez a Tárna 

út felé gyalogátkelő felfestése. Nem lehet kizáró ok, hogy az iskolánál lévő zebra túl közel van. 

Ezek voltak a rövidtávú terveim, most elmondom a hosszú távú elképzeléseimet. Említésre 

került a bányavízzel kapcsolatban, hogy a mi kötelességünk az ároktisztítás. A bánya nem az 

önkormányzaté, miért nem tulajdonos dolga a bányavíz elvezetése? Azt gondolom, hogy a 

bánya tulajdonjogát a településnek vissza kéne szereznie. Magyarországon egyedülálló lehet, 
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hogy a bánya önkormányzati kézben van. Vissza lehetne szerezni a bányajogot, tanulmányt 

lehetne írni, hogy a bányavizet hogyan hasznosítsuk. Ezek nem rövidtávú tervek, hanem 

hosszabbtávú. Második hosszabb távú tervbe bele lehetne venni a Bánya út felújítását is. 

Településünkön talán az a legrosszabb út. Felírtam még a szabadtéri színpad előtti rész 

korszerűsítését, felújítását is. Rendezvényekkor a talajegyenetlenség zavarja az embereket. 

Következő gondolat még a templom kérdése.  Lehetne ökumenikus templom is. Érdemes lenne 

erre is tanulmányt készíteni minden felekezet bevonásával. Az utolsó, amit felírtam, hogy az 

idegenek, művészek, sportolók mind azt mondják, mikor eljönnek a településünkre, hogy 

olyan, mintha egy városba érkeztek volna. Valaki gondolkodott-e már azon, hogy miért nem 

pályázza meg Petőfibánya a városi rangot? Mi ennek a feltétele? Készült-e már erre 

vonatkozóan tanulmány? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak! 

 

Tarjányi Jánosné, helyi lakos 

Jónapot kívánok. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nekem lenne egy bejelentenivalóm. 

Már szóltam a titkárságon is, hogy a fenti kis CBA-nál a villanyoszlopról le van esve a 

védőburkolat. Gondolom egy felnőtt nem fog belenyúlni, de a gyerekekre veszélyes. Szeretném 

megkérdezni, hogy amikor az elektromos, műszaki hulladékgyűjtésre sor kerül, lehetne-e, hogy 

az idősek által összegyűjtött hulladékot önkormányzati kocsival szállítják a települési 

gyűjtőpontra? Nagyon sok idős nem tudja elvinni, vagy nincs kocsija, nincs senki, akivel 

elvitetné. Nehezményezem azt is, hogy a Nyugdíjas Klub nem kap elég figyelmet. Minden 

rendezvényen részt veszünk, ha mi nem lennénk ott, akkor bizony elég gyéren lennénk. Nem 

dicsérnek minket, és nem foglalkoznak velünk. Jól esne, ha néha egy-két elismerő szót 

kapnánk.  

 

Guzsal Dávid, helyi lakos 

Jónapot kívánok.  Öt és fél éve lakunk Petőfibányán, az Apci úton. A napokban küldtem Jegyző 

úrnak levelet, melyben az Apci úton történt forgalomnövekedést, és az áthaladó járművek 

sebességét feszegettem. Nem kétlem, hogy jelen van a rendőrség, de nem egyszer fordult elő 

olyan, hogy az autó nem lassított, a gyerekek éppen átérnek az úton. Nagyon sok a kisgyermek 

az utcában. Félek, hogy így fel lett újítva az út, előbb-utóbb komoly baleset fog történni. 

Kértem a Jegyző urat, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy lehet-e fekvőrendőröket 

elhelyezni az Apci úton, legalább 3 darabot. Levelemben kifejtettem, hogy egy darab 

fekvőrendőr költségét szívesen átvállalom. Valamit lépnünk kell! Saját bőrömön tapasztalom, 

hogy nem veszik figyelembe az autósok a sebességkorlátozást a lakott területen. Nem látom 

azt, hogy az Apci út első felén is állnának a rendőrök.  Amikor Apcról jönnek az autósok 

Petőfibányára ott még gyorsak, de nem ott mér a traffipax, csak a kanyar után lassítanak. 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

Bozó Józsefné, helyi lakos 

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a piacnál az Akácfa út beláthatatlan az ott parkoló 

autók miatt. Ez nagyon veszélyes a gyalogosok számára. El kell teljesen az út közepéig menni, 

hogy szétnézzen az ember.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek, kérdése, észrevétele? 

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Azt szeretném megkérdezni, hogy annak idején volt az iskola elé tervezve egy sportpark, ebben 

gondolkodik-e még a Képviselő-Testület? Településrendezési tervvel kapcsolatban én is 

küldtem e-mailt, azzal a kérdéssel, hogy a garázssor belekerül-e majd? Azt is szeretném 
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megkérdezni, hogy annak idején a Lőrinci önkormányzat kijelölte a Kopasz-hegyen az 

utcaneveket, de házszámozás mikor lesz? A földhivatalban azt sem tudták, hogy ott már 

utcanevek vannak. Lassan négy év eltelt, mindenki magánterültetté alakítja a zártkerteket. Nem 

tudom, hogy a mi önkormányzatunk foglalkozik-e ezzel, vagy továbbra is a helyrajziszám lesz 

a házszám? Tudnak-e nekünk ebben segítséget nyújtani? 

 

Tomecz László, képviselő 

Guzsal Dávid és Tolnai úr észrevételére reagálok. Petőfibányán egy olyan út van, ami a 

Nemzeti Közlekedési Hatóságé, ez ami áthalad a településen, Selypet és Rózsaszentmártont 

köti össze. Az összes többi út belterületi út, amin a fekvőrendőröket az önkormányzat minden 

további nélkül lerakhatja. Ezt én is támogatom mindenképpen, valamint lakóövezetek 

kialakítását is. Abban is igaza van Dávidnak, hogy csak a Fazekas Mihály úttól lassítanak az 

autósok. Több településen láttam olyat, hogy nem csíkos rendőrautó beállt a kapubejáróra, és 

mért. Ezt lehetne Petőfibányán is, hogy civil autóból mérnek a rendőrök. Ebből nem 70 km/h-s 

adatok lennének, hanem 150-esek is. Valóban gyakran találkozunk méréssel, de vannak olyan 

időszakok, pl. a hétévégék is, hogy valóban száguldoznak az autók. Ugyanez jellemző a 

Fenyőfa útra is. Én ennyit szerettem volna hozzáfűzni. 

 

Papp Ferencné, helyi lakos 

Én az égetéssel kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Hétfőn az égetéskor mindig esik az 

eső. Olyan rossz, hogy nem égethetjük el szárazon.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek, kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem a Képviselő-testületet, 

hogy a felmerült problémákra válaszoljunk.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Tóth Gyula felvetésére válaszolnék az üveghulladékkal kapcsolatban. Az önkormányzat is 

szeretett volna ilyen hulladékgyűjtő szigeteket kialakítani. Több településen érdeklődtünk, 

hogy milyen volt ennek a fogadtatása. Az a tapasztalat, hogy az ilyen állomások környékén 

szeméttelep alakult ki, mert nincs még meg az a hulladékkezelési kultúra a lakosságban, ami 

nyilvánvalóvá tenné, hogy ide csak az üveghulladékot lehet hozni. Minden más hulladékot is 

odapakolnak. Tervben volt itt is, hogy ilyen üveghulladékgyűjtőket telepítünk. Sajnos ilyenek 

az emberek, hogy a jó szándék ellenére mindig valahogy a visszájára sül el a dolog. Ha 

telepítünk üveghulladéknak gyűjtőállomásokat, akkor abból vegyeshulladék gyűjtő lesz, ami 

egy idő után kezelhetetlen. Papp Tamás felvetésére is reagálok a szabadidő parkkal 

kapcsolatban. Az önkormányzat pályázott sportparkra, de eredmény még nem született. 

Reméljük nyerni fog a pályázatunk! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én Tarjányi Jánosnénak szeretnék válaszolni. Valóban a Nyugdíjas Klub, aminek a tagjai a 

településen a legaktívabb életet élik, önszerveződési szempontból. A települési rendezvényeken 

is valóban mindig ott vannak, és ezúton is köszönjük, hogy ilyen aktívak. Vannak más 

önszerveződő csoportok is, mint a jógások, a Zoltán Erika-féle táncosok, új csoport a Fonal 

Klub. Ennyivel egészíteném ki a polgármesteri beszámolót.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Papp Ferencné hozzászólására válaszolnék. Bármilyen időpontot jelölünk ki az égetésre, az 

rossz. Azt nem akarjuk kimondani, hogy bármikor lehessen égetni. Azért lettek kijelölve ezek a 

napok, hogy ne szívjuk minden nap a füstöt. Az nem merült fel, de az üveghulladék mellett szó 
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volt arról is, hogy a komposztálható hulladékot is összegyűjtjük. Sajnos erre sincsen még jó 

megoldás. Reméljük egyszer felnő a népesség arra a szintre, hogy még akkor is felveszi a 

szemetet a földről, ha nem is ő dobta el. Addig amíg idáig el nem jutunk, mindig lesz gond az 

égetéssel, az üveghulladékkal, és sajnos a gyorshajtókkal is. Előbb-utóbb meg kell oldani az 

Apci út helyzetét, gyalogátkelőket létesíteni, állandó problémát okoznak a parkoló autók is. A 

településrendezési tervben valószínűleg a parkolásra is próbálunk jó megoldást találni. A 

bányavízzel komoly terveim voltak, mikor önkormányzati képviselő lettem. A bánya 

tulajdonosát megkérdeztük, hogy eladja-e az önkormányzatnak a bejáratot, de csak nagyon 

drágán akart volna tőle megválni. A vásárlási szándékunkról így le is tettünk. A magyar 

törvények szerint a víz az államé, nem a bánya tulajdonosáé, így nekünk kell gondoskodnunk 

annak elvezetéséről. A csatorna és a bánya kifolyó nyílása között nincs önkormányzati terület, 

így a bányavíz hasznosítása nem lehetséges.  

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tolnai Ferencnek válaszul. A Liszt Ferenc úton a gödröket megnézetjük, ha ki kell vágni az 

aszfaltot, ahhoz nyilván nem vagyunk mi elegendőek. Az apci úti sebességről majd a végén 

beszélnék.  

Tóth Gyula, tényleg nagyon köszönöm, hogy foglalkoztál azzal, hogy ilyen jó ötleteket 

összegyűjts. Teljesen egyetértek a gondolataiddal, csak ezekhez nagyon sok pénz kellene, ami 

nekünk nincs. Településtérképről már szó volt, pályázat útján próbáltunk hozzájutni. Amint van 

egy olyan pályázat, mi ugrunk, és pályázunk. A nyilvános wc olyan, mint az üveghulladék 

gyűjtő, vagy még rosszabb. Közcélú munkásra amúgy sem lehet bízni. Nem lehet elvárni 

senkitől, hogy reggel hatkor nyissa ki, és este hatkor zárja be. A tisztasággal kapcsolatban 

inkább nem mondok semmit, mert már ott tartunk, hogy a Művelődési Ház wc-jét is zárjuk, 

mert sajnos bejönnek olyan emberek, akik után használhatatlan a mosdó. A játszótérnél az út a 

közútkezelőé, a közútkezelő nem engedte, hogy ott gyalogátkelőt létesítsünk. De nem vetjük el 

az ötletet, meg fogjuk még egyszer próbálni. A bányával kapcsolatban mindent elmondott dr. 

Csillag Imre képviselő: a tulajdonossal nem tudtunk megegyezni. A Bánya út felújítása is 

szintén előttünk áll, pályáztunk, ez is olyan nagy tétel, hogy az önkormányzati költségvetésbe 

nem fér bele. Amint lesz pályázat, nyomban ugrunk, és pályázunk. A szabadtéri színpad és 

környékének rendbetétele is felmerült már bennünk, de ez is csak pályázat útján valósítható 

meg. A templommal kapcsolatban a püspök úr szintén azt javasolta, mint te, hogy ökumenikus 

legyen. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy pénz nincs rá, de mindenki szeretné, én 

azt mondom, gyűjtsünk! Pályázat csak templom felújításra volt, építésre nem. A várossá 

nyilvánítás is szóba jött, de elvetettük az ötletet mert, ha város lennénk, sokkal kevesebb 

pályázatban tudnánk részt venni. Teljesen más elbírálás alá esnek a városok, sok pályázatban 

nem is vehetnek részt. Teljesen más a normatíva elszámolás is, emiatt döntött úgy a Testület, 

hogy maradjunk inkább község.  

Tarjányi Jánosné, igazad van, az Émásznak már szóltunk a probléma miatt. A Nyugdíjas Klub 

pedig egyáltalán nincs hátrányban, szeretjük a Klubot, én is lejárok hozzátok, látom, hogy új 

tagok is vannak már. A műszaki elektromos hulladékkal kapcsolatban még beszélünk a 

Testülettel, de nem hiszem, hogy az Önkormányzatnak fel kellene vállalnia, hogy házról házra 

jár a hulladékért. Az Akácfa úton a parkolással kapcsolatban majd tájékozódunk még. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Hiába a tiltó tábla, úgy járunk, mint a Liszt Ferenc út 2-nél, hogy csak megállnak, mert csak ide 

mennek, csak beugranak. Hiába tesszük feljebb a táblát, akkor is meg fognak állni. Azt 

gondolom, hogy a gyalogátkelő jobb megoldás.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Papp Tamás, a garázssorral annyi a probléma, hogy nincs a telek megosztva. Megkeressük a 

megoldást. A megosztást és az egyebeket már el kellett volna kezdenie a tulajdonosoknak, 

gondolom van valaki, aki összefogja ezeket az embereket, és meg kell vásárolni az 

önkormányzattól a területet. A tulajdoni viszonyok rendezésével kellene kezdeni, és 

megosztani a földterületet. Az utcanevek és házszámok a hegyen a Lőrinci Önkormányzathoz 

tartoznak.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Lőrinci felé kellene jelezni a problémát, az ő rendeletükben az áll, hogy kötelezheti a 

tulajdonosokat, hogy tüntessék fel a házszámot.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A fekvőrendőrökkel kapcsolatban már beszéltünk Nagy Endrével, ő most elmondja, amit 

nekünk is elmondott, illetve jövő héten a testületi ülésen is lesz róla szó.  

 

Nagy Endre r. főtörzs-zászlós 

Tomecz László képviselő felvetésére válaszolok először. Az országos r.főkapitány utasítása 

szerint nem bujkálhatunk, nyíltan kell mérni az autósok sebességét. Nem ülhetünk civil autóba, 

nem állhatunk bokor mögé. A traffipax helymódosítása a következők szerint történik: előre 

felprogramozott helyek vannak ezekben a készülékekben. Negyedévente felülvizsgáljuk, és 

változtathatjuk meg benne ezeket a helyeket, de ha beállunk vele az Apci út közepére, akkor 

elveszítjük az Apci út 1-et. A fekvőrendőrökről már beszéltünk Jegyző úrral, valóban az út 

fenntartója telepíthet fekvőrendőrt. Viszont a fekvőrendőr nem lassíthatja jobban az adott 

útszakaszon a sebességet, mint arra az útra megengedett legnagyobb sebesség. Ha kár éri a 

kocsit, az önkormányzatot nagyon komoly anyagi felelősség terheli. Az Apci út nagyon hosszú, 

hogy ott érdemi sebességcsökkenést érjünk el, oda három fekvőrendőr kevés, legalább nyolcat 

kellene telepíteni. A két fekvőrendőr között a gépkocsi vezető az elvesztegetett időt a két újabb 

fekvőrendör között útszakaszon, vagy a fekvőrendőrök után próbálja behozni. Számolnunk kell 

azzal is, hogy ha lefekvőrendőrözzük az Apci utat, akkor az autóforgalom át fog terelődni a 

Fenyőfa utcára. A fekvőrendőr elé kell egy bukkanó előjelzőtábla, kell egy 30-as tábla. Előtte 

pedig hat hónap forgalmi rend változás táblát ki kell helyezni. Mindig az önkormányzat tartozik 

nagy-nagy anyagi felelősséggel. A lakó-pihenő övezet is felmerült, mint megoldás. A lakosság 

jogkövető magatartásán múlik, hogy a 30-as táblát vajon betartja-e.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Úgy gondolom, hogy az a probléma, hogy nekünk mindig azokhoz kell alkalmazkodnunk, akik 

nem tartják be a szabályokat.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ehhez szeretnék én is hozzászólni. Azért ragaszkodnék a pihenő övezeti átsorolásra, amiket 

Endre is elmondott. Az Apci és Fenyőfa úton lakók nem azért vettek annak idején ezekben az 

utcákban házat, mert azt gondolták, hogy autópálya épül majd ott. Lakó-pihenő övezetben 

számítani kell idősek és gyermekek felbukkanására az úttesten. Sokkal kevesebb táblával meg 

lehet oldani. Ez egy teljesen jogos lakossági igény. A Tárna úton is jelezték ugyanezt a 

problémát. Meg kell előzni a tragédiát.  

 

Nagy Endre r. főtörzs-zászlós 

Petőfibánya jellegzetessége az, hogy szűk keresztmetszetű utak szelik át. Ezzel az erővel az 

egész települést le lehetne egyirányúsítani, mert a legtöbb út kétirányú forgalomra nem is 



 

 

14 

alkalmas. De az sem megoldás, hogy mindenki kering Petőfibányán. A lakó-pehenő övezeten el 

lehet gondolkodni, de ott sem fogják az emberek betartani a 30-at.  

 

Juhász Péter, képviselő 

A közbiztonsági fórumon egyből jeleztük, hogy a felújított Apci úton forgalomnövekedés 

várható, és a gyorshajtók aránya is biztosan változni fog. Dolgozunk a problémán. Az 

országban egyre több az autó, egyre többen egyre rövidebb távon közlekedünk autóval. A 

kulturált vezetést el kell sajátítani. Ez megint nem a jelenlévőkre vonatkozik, hanem azokra az 

érdektelen emberekre, akik miatt mi itt ülünk, és keressük a megoldást. A kivételekhez kell 

folyamatosan alkalmazkodnunk, és ez nagyon sok pénzbe kerül.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mivel több hozzászólás nincs, nagyon köszönöm a kérdéseket, észrevételeket. Köszönöm 

azoknak, akik a rendezvényeinken mindig megjelennek. Mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát 

kívánok! 

 

       

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

     Smid Klaudia 

Jegyzőkönyvvezető 


