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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. november 24-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

46/2021.(XI.24.) Az önkormányzat 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

47/2021.(XI.24.) A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 

48/2021.(XI.24.) A 2022. évi közmeghallgatási időpont kijelölése 

49/2021.(XI.24.) Főállású polgármester illetménye és költségtérítése 

50/2021.(XI.24.) 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

51/2021.(XI.24.) Fürdőépületre érkezett árajánlat elutasítása 

52/2021.(XI.24.) Tojáshűtő vásárlása a konyhára 

53/2021.(XI.24.) Intelligens gyalogátkelőhelyre érkezett árajánlat elutasítása 

Rendelet száma Tárgy 

13/2021.(XI.25.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.02) 

önkormányzati rendelet módosítása 

14/2021.(XI.25.) A 2022. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról 

15/2021.(XI.25.) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Petőfibánya, 2021. november 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 2021. november 

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 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 
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Tomecz László 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Baksyné Pásztor Márta, élelmezés vezető 

Rudi Annamária, konyhai dolgozó 

Szabó Krisztián, Royal Dream Kft.  

Vas-Borosiné Szilágyi Réka, könyvelő 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

 2. A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének kialakítása 

  Előadó: Polgármester 

 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

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

7 tagja közül jelen van 7 fő. Megállapítom, hogy a Testület határozatképes. Javaslom a napirend 

elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirend a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásról 

szóló tájékoztató. Az előterjesztés 9. oldalán határozati javaslat. 

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

ezzel a határozati javaslattal egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

46/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ehhez kapcsolódóan van egy rendelet-tervezet is, ami az előterjesztés 10. oldalán kezdődik. 

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

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021.(II.02) önkormányzati rendelete módosításáról 

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.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: "A képviselő-testület az 

önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 637.600 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 637.600 ezer forintban állapítja meg." 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "Az önkormányzat működési, 

fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, 

működési kiadások előirányzata összesen: 333.120eFt, ebből: 

a) személyi juttatások: 159.294 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 23.792 eFt 

c) dologi jellegű kiadások: 103.644 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása: 15.411 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások: 30.979 eFt." 

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

és felújítási kiadásai összesen: 39.222 eFt." 

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

felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata: 24.723 eFt, 

b) a felújítások előirányzata: 14.499 eFt." 
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(5) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "A költségvetési kiadások és 

bevételek különbözetének (költségvetési többlet) összege (finanszírozási tételek és tartalék 

nélkül): 14.737 eFt." 

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

finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 

94.453 eFt." 

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

céltartalék előirányzatokból: a) általános tartalék 101.974 eFt." 

2. § 

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

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

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

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

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

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

3. § 

Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba és 2021. november 27-én hatályon kívül 

kerül.  

K.m.f. 

 

 

            Juhász Péter               Dr. Gyirán Viktor 

               Polgármester                     Jegyző 

 

 

II. NAPIREND 

A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének kialakítása 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A jövő évi munkatervet mindenki elolvasta. Van valakinek módosításra javaslata? Amennyiben 

nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 2022. évi munkatervet elfogadja 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

47/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a 2022. évi munkatervét elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Juhász Péter, polgármester 

A közmeghallgatás időpontja a veszélyhelyzet alakulása miatt változhat, nem tudjuk mi lesz 

jövőre, nem könnyű tervezni.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

48/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

javaslatát a közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan és a következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben a 

közmeghallgatást 2022. október 26-án 17.00 (járvány esetén: 2022. szeptember 28. 

17:00) órakor tartja a Művelődési ház dísztermében (járványhelyzet esetén a 

színházteremben). 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról 

tájékoztassa a lakosságot. 

 

 

Határidő: 2022.10.26. 

Felelős: Polgármester  

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Itt átadom Jegyző úrnak a szót. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A 15. oldalon az átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet található. Ez 

arról szól, hogy a testületnek átmeneti időre fel kell hatalmaznia a polgármestert, hogy a 

költségvetés megalkotásáig a bért, a rezsit és a halaszthatatlan, az idei költségvetésben is erre 

az időszakra betervezett kiadásokat, számlákat rendezze.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

14/2021.(XI.25.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2022. évi szabályairól 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető 

bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen 

rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.  

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít, kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatban másként dönt. 

 

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 

2021. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2021. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó 

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2021. évi eredeti előirányzat alapján 

időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-

ed része.  

 

3. § 

 

(1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó 

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2021. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2021. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2021. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege 

képezi. 
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(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás 

csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési 

kiadások finanszírozásához használható fel.  

 

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben 

rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét 

veszélyeztető esetekben eltérhet. 

 

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a 2022. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2022. május 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

            Juhász Péter               Dr. Gyirán Viktor 

               Polgármester                     Jegyző 

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A polgármester jövőre főállásban fogja ellátni a polgármesteri tisztséget, ezért az SZMSZ-t 

szükséges módosítani. Szabadságát majd az alpolgármester fogja engedélyezni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019.(X.31.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A R. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A polgármester Petőfibánya község választópolgárai által közvetlen úton 

megválasztott tisztviselő, aki polgármesteri feladatait főállásban látja el. 

 

(2) A R. 43. § (4) bekezdését követően a következő bekezdés lép: 

(5) Az alpolgármester engedélyezi a polgármester szabadságát - a polgármesterrel 

történt egyeztetés alapján. 
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2. § A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba és 2022. január 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

            Juhász Péter               Dr. Gyirán Viktor 

               Polgármester                     Jegyző 

 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ehhez kapcsolódóan van még egy határozati javaslat, amely a főállású polgármester 

illetményéről szól, a törvény határozza meg a pontos illetményt, illetve a költségtérítést, ezt 

módosítani nem lehet. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

49/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

Arra tekintettel, hogy Juhász Péter Petőfibánya Község Polgármestere 2021. szeptember 29-i 

bejelentése, nyilatkozata alapján 2022.01.01-től főállású polgármesterként foglalkoztatási 

jogviszonyban kívánja ellátni a polgármesterséget, Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2022.01.01-jétől (illetve amennyiben a jelenlegi 

munkahelyen korábban szűnik meg a munkaviszony, akkor a munkaviszony megszűnését 

követő naptól) Juhász Péter főállású polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján havonta bruttó 548.460 

Ft illetményre jogosult.  

A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Juhász Péter főállású polgármester 

havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott – 82.269 Ft – összegű költségtérítésre 

jogosult.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2022.01.01. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 18. oldalon a Royal Dream Kft. árajánlata van a téli síkosságmentesítésre. Ezt az árajánlatot 

köszönjük szépen. Sajnos megváltozott az életünk, mert a gyermekorvosi ellátásban jelentős 

többletköltségek jelentkeztek. Emiatt mindenhonnan faragnunk kell egy kicsit. Sajnos már most 

tudjuk, hogy jövőre kevesebb bevételünk lesz, a kiadásaink pedig növekedni fognak. Ezért egy 

átdolgozott árajánlatot kérünk, szeretnénk megtudni, hogy egy alkalom mennyibe kerül, illetve 

milyen értesítési csatornákon tudunk kommunikálni, ha leszakad a hó. Szerencsére elősózásra 

van lehetőségünk, ezt idén is el fogjuk végezni.  

 

Szabó Krisztián, Royal Dream Kft.  
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Tíz éve ugyanígy jártam, akkor másik gépem volt még, nem kerestem egész télen vele 20.000 

forintot, mert nem kellettem, nem esett a hó. Én ezt megértem, de nekem az eseti hótolás nem 

éri meg, mert ugyanúgy készenlétben kell állnom, hiszen bármikor hívhattok. Amikor először 

beszéltünk erről, akkor is mondtam, hogy alkalomszerűen nem tudom vállalni. Esetinél a 

készenlét nincs megfizetve.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Eddig is volt, hogy nem voltál készenlétben és más ült a traktorra, pedig fizettünk érte.  Kérlek, 

egy óradíjat találj ki, 5-8 óra alatt le lehet túrni a település útjait. Ha esik a hó, akkor kapsz érte 

pénzt. Vagy azt mondom, hogy kötünk veled szerződést, de akkor a gyermekorvosi ellátás nem 

lesz megoldva a településen. Keddre összehívunk egy rendkívüli ülést, ahol az új árajánlatot 

meg tudjuk tárgyalni. Jó lesz-e így? 

 

Szabó Krisztián, Royal Dream Kft.  

Igen.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük.  

Belső ellenőrzési terv témája következik.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezt minden évben kötelező elvégeztetni küldő megbízott céggel. Jövőre a helyi adóztatási 

feladatok ellenőrzését terveztük be. A határozati javaslat a 20. oldalon van.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy aki a 20. oldalon lévő határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

50/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 24. oldalon található egy árajánlat a fürdőépületre.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az árajánlatot és elvetette az épületnek a felajánlott 

összegen történő értékesítését. 
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Tomecz László, képviselő 

Mi az oka ennek? Az értékbecslést az árajánlat fedi. Telnek az évek, az épületnek romlik az 

állaga. Helyi vállalkozók adták az ajánlatot. Ha a független értékbecslő azt mondta, hogy az 

épület ennyit ér, akkor az ennyi.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Igen, de inkább meg kellene licitáltatni, mint az első jelentkezőnek eladni.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én azt mondom, hogy ne húzzuk, nyújtsuk. Ne olyan ember vegye meg, aki csak a hitelt veszi 

fel rá. Ez a település érdeke is.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Beszéltünk róla, várunk még ajánlatokat. Nem akarjuk az első vevőnek eladni, hátha jön jobb 

ajánlat is, mert érdeklődők vannak többen is. 

 

Tomecz László, képviselő 

Akkor egy kicsit csinosítani kellene, erről már beszéltünk. Legalább a tetőn a lyukakat fedjük 

le. 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Több érdeklődő volt már, előttük ne zárjuk be az ajtót.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ha van jobb megoldás, akkor természetesen lépjük meg azt, de ha nincs, akkor szerintem 

fogadjuk el ezt az ajánlatot.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Kapkodni nem fogunk, nem évekig fogunk vele várni, de még várunk egy kicsit.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Az épület túl értékes a településnek. Túl nagy befektetést is követel. Ilyen olcsón nem adhatjuk, 

hiszen akinek komolyak a szándékai és valóban rendbe tenné, az magasabb árat is fizetne érte.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van még valakinek mondanivalója ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki arra szavaz, hogy az árajánlatot ne fogadjuk el.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Fürdőépület vásárlására érkezett 

árajánlatot és úgy döntött, hogy az önkormányzat a felajánlott áron nem 

értékesíti az ingatlant. 

 

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

értesítse. 
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Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A NÉBIH ellenőrizte a konyhánkat. Többek között az is le lett írva, hogy a zöldségekkel egy 

hűtőben tárolták a fertőtlenített héjú tojásokat. Ehhez külön hűtő kell. Az élelmezésvezető 

hozott egy 400.000 forintos árajánlatot, de én ezt sokallom. 

 

/A Képviselő-testület megtárgyalja, hogy milyen típusú hűtőt tud megvásárolni./ 

 

Juhász Péter, polgármester 

A következő rendkívüli testületi ülésre keressünk egy kedvezőbb árú hűtőt és döntsünk a 

vásárlásról. Van, aki az elhangzottakkal nem ért egyet? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

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

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

52/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a NÉBIH ellenőrzéssel kapcsolatos 

intézkedési tervet és úgy döntött, hogy az önkormányzat megvásárolja a tojás 

tárolására megfelelő méretű hűtőszekrényt. A megfelelő hűtő megvásárlása 

érdekében több kereskedőt is megkeres, a konkrét hűtő kiválasztásáról a 

következő testületi ülésen fog dönteni. 

 

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

értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: november 30. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Árajánlat érkezett intelligens gyalogátkelőhelyre is.  

 

Molnár József, képviselő 

Szerintem ezt akár 200 ezerből is ki lehet hozni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

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

nem fogadja el ezt az árajánlatot.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

53/2021.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat 
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A Képviselő-testület megtárgyalta az intelligens gyalogátkelőhelyre érkezett 

árajánlatot és úgy döntött, hogy az önkormányzat a felajánlott áron nem rendeli 

meg a terméket. 

 

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

értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról. Kérem számozás nélküli határozatban elfogadni. 

Köszönöm.  

Jogszabályi tájékoztató, ezt kérem tudomásul venni. 

 

Nekem még ehhez a napirendi ponthoz van egy témám. A mai napon megkeresés érkezett a 

Lövészklubtól, szeretnék a lőtérre bevezetni az áramot.  

 

Molnár József, képviselő 

Ha jól emlékszem, az egy komolyabb munka lenne. De nézzük meg holnap a helyszínen.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Rendben. Megnézzük, mit tehetünk. Petőfibánya legsikeresebb sportegyesülete, segítsük őket. 

Van még valakinek valami? 

 

Ondrék Attila, képviselő 

Igen, nekem van. A Dózsa György úton a parkoló kihasználtsága olyan 60%-os. Ezért egy 

megállni tilos táblát kellene tenni az utca elejére.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Volt olyan megkeresés is, hogy legyen kétirányú. Legyen megállni tilos tábla, az északi felén 

feloldás. De menjünk ki és nézzük meg. A következő testületi ülésen, kedden eldöntjük ezt is.  

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 

     

 


