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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 16-án megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

23/2020.(III.16) Bányász Sportkör támogatása 

24/2020.(III.16) Játszótér ideiglenes bezárása 

25/2020.(III.16) Piac ideiglenes betartása 

 

Petőfibánya, 2020. március 16. 

 

 

 

 

       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 16-

án megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Művelődési Ház, Díszterem 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Molnár József 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Héviz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 

Dósa Johanna, Sportkör 

Hegedűsné Ivády Gaberiella, iskolaigazgató 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

Székelyné Szécsy Judit, PKTK 

Zentainé Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Komenda Ramóna, asszisztens 

Pásztor Tamás 
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Javasolt napirendek: 

 

1. A koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére tett intézkedések megvitatása 

 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 6 fő, tehát határozatképesek 

vagyunk. Javaslom, hogy a napirend pontjait cseréljük fel. Kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze, aki egyetért. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirendi pontunk a Bányász Sportkör kérelme.  

/Felolvassa./ 

Én támogatom a kérelmet. Van valaki, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, kérem, 

hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy 800.000 Ft-tal 

többet adjunk a Bányász Sportkörnek. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

23/2020.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfibányai 

Bányász Sportkör Elnökének kérelmét, melyben tájékoztatta a Képviselő-testületet, 

hogy az öltöző épület szigetelése kapcsán kért árajánlatok meghaladják a sportfejlesztési 

programban (2018.04.havi) jóváhagyott 9.783.450Ft-ot. Így a legolcsóbb árajánlat 

alapján is szükséges még 802.345Ft. 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a hiányzó 800.000 Ft további összeggel támogatja 

a Petőfibányai Bányász Sportkört. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

II. NAPIREND 

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére tett intézkedések 

megvitatása 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Második napirendi pontunk a COVID19 vírus megelőzésének lépései. Mindenkinek nagyon 

köszönöm, hogy hétvégén ennyit dolgozott. Sportrendezvények? 
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Dósa Johanna, Sportkör 

Nincsenek. A Bozsik programot már múlt héten felfüggesztették. Ma kaptunk tájékoztatást az 

MLSZ-től, hogy a felnőtt bajnokságot is felfüggesztik. Az ökölvívóknál is fel van függesztve 

minden. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Minden rendezvény elhalasztva. Művelődési ház, Könyvtár bezár. Az április 1-jei Stand Up 

Comedy elmarad. A Bányász napra nyertünk 2 millió forintot, a szervezést áprilisban kellene 

lebonyolítani, de nem tudjuk, hogy meddig tart ez az állapot. Ha tudjuk, ezt is elhalasztjuk, 

csinálunk belőle ősszel egy Zagyvasági Vigadalmat. Távoktatás? 

 

Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Szerencsére sikerült felkészülnünk. Már tegnap reggelre tudtuk, hogy hány gyerek étkezik, 

kinél milyen az internet lefedés. Szerintem a rendszer nem fogja bírni, de csináljuk. Van pár 

gyerek, akinek nem elég erős az internete. Így, hogy nem jöhetnek el a könyvtárba, nem tudom, 

hogy mi lesz náluk a megoldás. Azt kellene elmondani mindenhol, hogy nem bandázni, nem 

játszóterezni, nem az utcán csellengeni. Még nincs karantén mindenkinek, de lehet, hogy lesz.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Meg kell kérni a szomszédokat, hogy erre az időre a wifi kódjukat osszák meg.  

Az iskolában távoktatás van. Az önkormányzat hatáskörébe helyezték az óvodák és bölcsődék 

bezárását. Erről döntöttünk is hétvégén. A szülők érdekeit figyelembevéve szerdától nem lesz 

nyitva az ovi és a bölcsőde. Kockázatokat csökkentettük. Egyszer használatos ételhordót rendelt 

a konyha, majd abban osztják ki a szociális étkezőknek az ételt. Ez nem lesz olcsó dolog. A mai 

nap kaptam egy értesítést, hogy van egy lakos, aki karantén alá van helyezve. Ő elmondta, hogy 

őt a családja ellátja. Az ingyen hívható számok nem működnek, ezt jelezni fogjuk a 

kormányhivatal felé, illetve sérelmezem, hogy 13-ától karanténban lévő lakosról 16-án kaptunk 

határozatot, amiben utasítások vannak.  

 

Zentainé Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Tulajdonképpen ez csak egy megelőző óvintézkedés. Az Olaszországból érkezők hiába 

panaszmentesek, ezt megkapják. Őket felvehetjük táppénzbe. Az, hogy a munkahelyek azt 

mondják, hogy menjenek haza a dolgozók, azzal mi nem tudunk mit kezdeni. A szülők a 

gyerekek jogán tudnak táppénzre menni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Azt hallottuk, hogy hosszútávra kell berendezkedni. Lesznek még ilyen problémák. Miért küldi 

őket haza a munkáltató? Gyanús esetek? Vagy megelőzés miatt? Vagy nincs munka?  

 

Zentainé Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Volt, akinek a fia volt Németországban és azért küldték haza. Én megértem az embereket, mert 

pénz nélkül nem tudnak megélni, de nem tudom őket táppénzre se venni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Már tettünk lépéseket, de javaslom, hogy döntsünk arról, hogy nyitva maradjon-e a játszótér.  

 

Komenda Ramóna, asszisztens 

Tele volt a játszótér. Tudatosítani kell a szülőkben, hogy azért van zárva az óvoda és iskola, 

hogy a gyerekek otthon maradjanak.  
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Juhász Péter, polgármester 

Képviselőtársaim, aki egyetért azzal, hogy a játszóteret ideiglenesen zárjuk be, az kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

24/2020.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos települési és polgármesteri hatáskörbe utalt szükséges 

intézkedéseket és úgy döntött, hogy a koronavírus miatti kormányrendelettel 

összhangban 2020. március 17-től a játszótér határozatlan ideig zárva tart. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A piacot is be kellene zárni. Az árusok messziről jönnek, rengetegen vannak kis helyen. Kérem, 

hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

25/2020.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos települési és polgármesteri hatáskörbe utalt szükséges 

intézkedéseket és úgy döntött, hogy a koronavírus miatti kormányrendelettel 

összhangban 2020. március 17-től a piac határozatlan ideig zárva tart. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Maszkot sajnos nem lehet kapni. 

 

Zentainé Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

A maszkot elsősorban a betegeknek kellene hordani, de ezek egyszer használatosak.  

A lépcsőházak fertőtlenítsék a kapaszkodókat, kilincseket.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Jegyző úrral megbeszéltük, hogy a hivatal nem zár be, de ügyfélfogadás nincs. Doktornő 

hogyan van védve? 

 

Zentainé Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Éppen ma beszéltünk erről. Gondolkodtunk az öt fős korlátról. Krónikus betegek ne jöjjenek, 

aki csak gyógyszert szeretne felíratni, az is maradjon otthon. Már nem kell a papírvényért sem 
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jönni, én felírom a gyógyszert, felmentjük a felhőbe, a gyógyszertárba csak a beteg taj számát 

kell vinni. Már felírási igazolás sem kell.  

 

Tomecz László, képviselő 

Önöknek védőfelszerelés? 

 

Zentainé Dr. Hajszán Éva, háziorvos 

Amit magunknak össze tudtunk szedni, annyi van. A mai nap folyamán a kollegám 3 db FFP1-

es maszkot fog hozni, meg 50 db hagyományos egyszer használatos maszkot a betegeknek. De 

ezt nem az állam adta.  

A gyakori kézmosás valóban sokat segít. A sorban állásokban pedig az a rossz, hogy ott sem 

valószínű, hogy megtartják egymás között a kellő távolságot. Fel kell hívni a betegek figyelmét, 

hogy amit kérünk, tartsák be. Nekünk ki kell tartani. 65 év felett nem is dolgozhatnék, de a 

hivatástudatom visszatart. Hiába mondjuk el, nem tartják be az utasításokat.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

A boltba beengedett vásárlók számát nem lehetne korlátozni? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ezt a döntést a tulajdonosoknak kellene meghozni. Jelzünk nekik, hogy figyeljenek oda.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A polgárőrség kapott plusz támogatást, utasítást a veszélyhelyzet miatt? 

 

Pásztor Tamás, Polgárőrség 

Plusz támogatást nem kaptunk, semmilyen eszközt nem kaptunk. Raktárban volt gumikesztyű, 

ezt használjuk. Külön teendő nincs, fokozottabban legyünk jelen a településen a pánikhangulat 

elkerülése miatt. 

 

Juhász Péter, polgármester 

A szülők hogyan vették, hogy bezár az óvoda? 

 

Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

A szülők már önállóan úgy döntöttek, hogy ma már nem hozzák a gyerekeket. Ma 31 gyerek 

volt az óvodában. Semmi negatívat nem tapasztaltunk.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk. 

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 


