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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 19-én megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 
26/2020.(III.19.) Petőfibánya belterületi útjainak kátyúzása 

27/2020.(III.19.) Garázssorok melletti üres területek értékesítése 

28/2020.(III.19.) Kupakgyűjtő szívek elhelyezése közterületen 

29/2020.(III.19.) Gábor István ajánlata a 269/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

30/2020.(III.19.) Szabó Krisztián kérelme sportcsarnok bérletére 

 

Petőfibánya, 2020. március 19. 

 

 

 

 

 
       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. március 19-

én megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. A település belterületi útjainak felújítására beérkezett árajánlatok 
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 2. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 
 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket Petőfibánya Községi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén.  

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

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

A település belterületi útjainak felújítására beérkezett árajánlatok 

 

Juhász Péter, polgármester 

Mivel kihirdették a veszélyhelyzetet, ezért testületi ülést nem is lenne szükséges tartani, minden 

döntést a törvény a polgármesterek hatáskörébe utalnak. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy 

lehetőségeink birtokában a Képviselő-testület is legyen részese a döntéseknek. A 

veszélyhelyzetre való tekintettel minden testületi döntést polgármesteri határozattal erősítek 

meg. Első napirendi pontunk a belterületi utakra beérkezett árajánlatok.  

Felolvassa az árajánlatokat. 

Javaslom, hogy az Orosz Útépítő Kft. árajánlatát fogadjuk el, az a legalacsonyabb összegű. Van 

valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a 

kezét, aki Petőfibánya belterületi útjainak kátyúzására és egyes aszfaltszőnyeg terítési 

munkálataira az Orosz-Útépítő Kft-t javasolja.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

26/2020.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Petőfibánya 

belterületi útjainak kátyúzására és egyes aszfaltszőnyeg terítési munkálataira beérkezett 

árajánlatokat és a beérkező árajánlatokat értékelve a munkák kivitelezőjének az Orosz-

Útépítő Kft-t (1037 Budapest, Bécsi út 85. Fsz.5.; adószám: 23458820-2-41; Cégjegyzékszám: 

01-09-966519; képviselője: Orosz Béla ügyvezető) választja bruttó 12.973.212.Ft összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést 

aláírja. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

1/2020.(III.19.) Polgármesteri határozat 

Petőfibánya Község Polgármestereként a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzetben hozott 

26/2020.(III.19.) számú határozatát támogatom, azt határozatommal megerősítem. 
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II. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ambrus Zoltán kérelme következik. 

Felolvassa. 

Ő tehát árcsökkentést javasol a garázsokra.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A felső telepen és a Liszt Ferenc utcában már mindenki kifizette. Ők is joggal követelnék vissza 

a különbözetet. Az én tapasztalatom az, hogy az embereknek ez nem nagy összeg, 

együttműködőek. Önkormányzati ingatlant áron alul eladni nem lehet, az hűtlen kezelés lenne. 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

A kátyúzás is többe kerül, mint amit beterveztünk és itt van a koronavírus is. Lesz kiadásunk 

bőven. Ne bolygassuk azt a döntést, amit az előző testület meghozott. Azt a pénzt, amit 

befizetnek, vissza fogják kapni, utat építünk belőle, LED világítást tervezünk a garázssorokra.   

 

Juhász Péter, polgármester 

Azt javaslom, hogy tegyük félre a kérelmet, majd ha már látjuk, hogy alakul az idei 

költségvetés, akkor újra elővesszük.  

Érkeztek kérelmek üres garázshelyekre.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Javaslom, hogy a testület versenyeztesse meg. Ez úgy működik, hogy meg kell hirdetni, a 

beérkezett zárt borítékokat egyszerre lehet felbontani.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Javaslom, hogy ezt így hirdessük meg. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

27/2020.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Petőfibánya 027 

és 028 hrsz-ú önkormányzati külterületi ingatlanokon lévő garázssorok melletti üres 

területekre beadott vásárlási igényeket és úgy döntött, hogy eladásra meghirdeti az üres 

telkek értékesítését, melyekre a nyertes vevő kizárólag garázst építhet. A telkek 

legkisebb vételára 2.000 Ft/m2. Az üres ingatlan vételére az nyer jogosultságot, aki a 

nyilvános meghirdetésre zárt borítékban leadott árajánlatok közül a legnagyobb 

összeget kínálja a garázstelekért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a garázstelek értékesítését 

hirdesse meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 
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2/2020.(III.19.) Polgármesteri határozat 

Petőfibánya Község Polgármestereként a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzetben hozott 

27/2020.(III.19.) számú határozatát támogatom, azt határozatommal megerősítem. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Kotrócz Gáborné kérelmet nyújtott be. Szeretnének két kupakgyűjtő szívet felállítani a 

településen, közterületen. Az egyiket az iskola sarkához szeretnék, a másikat a Liszt Ferenc 

utcába az L épület parkhoz. Javaslom, hogy a közterülethasználati díjtól tekintsünk el. Van 

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

kezét, aki engedélyezné a két kupakgyűjtő szív felállítását közterületen.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

28/2020.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kotrócz Gáborné 

Petőfibánya, Fenyőfa utca 43. szám alatti lakos kérelmét és úgy döntött, hogy 

engedélyezi 2 db kupakgyűjtő szív elhelyezését Petőfibánya Község közterületein.  

Az egyik kupakgyűjtő szív elhelyezését a Liszt Ferenc utca 2. számú társasház (280 

hrsz) előtti közterületen, a másikat pedig az általános iskola előtti 268 hrsz-ú 

közterületen engedélyezi.  

 

A Képviselő-testület a közterülethasználatot ingyenesen biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közterülethasználatra 

ingyenesen adjon engedélyt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 
3/2020.(III.19.) Polgármesteri határozat 

Petőfibánya Község Polgármestereként a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzetben hozott 

28/2020.(III.19.) számú határozatát támogatom, azt határozatommal megerősítem. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Gábor István a mosó alatti területet eladja, ezen elővásárlási joga van az önkormányzatnak. A 

területet 4.300.000 Ft-ért értékesítené. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én ezt az árat sokallom.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Javaslom, hogy az elővásárlási jog maradjon meg, de most ne éljünk a lehetőséggel. 
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Juhász Péter, polgármester 

Kérem, hogy szavazzunk. Nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy a telket ne vegyük 

meg.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

29/2020.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gábor István 

ajánlatát a Petőfibánya 269/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület köszöni az ajánlatot, de jelenleg a világjárvány által okozott 

vészhelyzetre tekintettel, amely jelentősen fogja módosítani a 2020. évi költségvetést, 

egyelőre nem tud a tartalékból erre forrást biztosítani. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 
 

4/2020.(III.19.) Polgármesteri határozat 

Petőfibánya Község Polgármestereként a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzetben hozott 

29/2020.(III.19.) számú határozatát támogatom, azt határozatommal megerősítem. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szabó Krisztián tartós bérletbe kivenné a sportcsarnokot. Egy kis részt bérelne benne, egy 20 

m2-es területet. Az épületet cserébe újítaná, karbantartaná.  Van valaki, aki ezzel nem ért egyet? 

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

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány kuratóriumának, hogy kössék meg a 

bérleti szerződést.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

30/2020.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Krisztián 

vállalkozó kérelmét a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 

tulajdonában lévő leromlott állapotban lévő sportcsarnokának bérletére és az épület 

állagmegóvó jellegű felújítására vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület támogatja a vállalkozó kérelmét, és javasolja a Petőfibányai 

Kulturális és Testnevelési Közalapítvány kuratóriumának a bérleti szerződés 

megkötését. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 
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5/2020.(III.19.) Polgármesteri határozat 

Petőfibánya Község Polgármestereként a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzetben hozott 

30/2020.(III.19.) számú határozatát támogatom, azt határozatommal megerősítem. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

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

ülést bezárom.  

 

 

 

       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


