
121 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. október 12-én megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

71/2020.(X.12.) Hobbikertek közötti földutak tulajdonjogának rendezése 

72/2020.(X.12.) Vis maior pályázat 

73/2020.(X.12.) Gépjárművásárlás megelőlegezése a Petőfibányáért Egyesületnek 

74/2020.(X.12.) Mobilgarázs vásárlása 

75/2020.(X.12.) Önkormányzati helyiség bérbeadása 

76/2020.(X.12.) Iskolai dolgozóknak alkalmazotti áron való étkeztetésének biztosítása 

77/2020.(X.12.) Új közvilágítási oszlopok állítása 

 

Petőfibánya, 2020. október 12. 

 

 

 

 

 
       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. október 12-

én megtartott rendkívüli 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 

 

Javasolt napirendek: 
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1) Településrendezés 

2) Vis maior pályázat 

3) Egyebek 

 
 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket Petőfibánya Községi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén. 

Nagy Katalin jelezte, hogy az ülésen nem tud jelen lenni. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő, tehát határozatképesek 

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Településrendezés 
 

Juhász Péter, polgármester 

Településrendezéssel kapcsolatban az az ötletünk támadt, hogy megpróbálnánk a hobbikertek 

felé vezető utat a településünkhöz csatolni. A hobbikerteknél a földutak szörnyű állapotban 

vannak, azokat Lőrincinek kellene megcsináltatni, de nekik nem érdekük. Ezért átmentünk a 

polgármesterhez és a jogszabályi kereteket figyelembe véve felvetettük az ötletünket. Ő kérte, 

hogy dolgozzuk ki a koncepciót és előterjeszti a testületi ülésükön. Egy próbát megér. Kérem, 

hogy aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

71/2020. (X.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztésében a petőfibányai külterületi Hobbikertek közötti Lőrinci Város tulajdonában 

lévő földutak jelenlegi helyzetét és úgy döntött, megkeresi Lőrinci Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületét azzal a kéréssel, hogy rendezzék a terület helyzetét annak érdekében, hogy 

Petőfibánya Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyeket, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat elláthassa, így 

különösen: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési 

környezet tisztaságának biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás; víziközmű-szolgáltatás. 

Petőfibánya Községi Önkormányzat kéri Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-

testületét, hogy amennyiben Lőrinci Város közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti a 

petőfibányai külterületi Hobbikertek közötti Lőrinci Város tulajdonában lévő földutak átadása, 

fontolja meg a külterületi földutak átadását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

6. § (3c) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, miszerint „A helyi önkormányzati tulajdonban 

álló helyi közutak és műtárgyai, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek és 

parkok tulajdonjogát a helyi önkormányzat az állam, illetve más helyi önkormányzat javára 

ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti.” 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat elsősorban szeretné a petőfibányai külterületi Hobbikertek 

közötti utakat járhatóvá, balesetmentessé tenni, mely feladat jelenleg Lőrinci Város 

Önkormányzatának kötelezettsége. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község polgármesterét, hogy keresse meg 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az ingatlanok átadásával kapcsolatos 

tárgyalások lefolytatása érdekében. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

 

II. NAPIREND 

Vis maior 
 

Juhász Péter, polgármester 

A temetőben történt káresemény miatt pályázatot nyújtanánk be a Belügyminisztériumhoz. 

Nem kecsegtet a pályázat nagy összeggel, de ha nyernénk, akkor az önerővel együtt közel 

nullára ki tudnánk hozni a helyreállítás költségeit. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért 

azzal, hogy benyújtsuk a pályázatot. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 
72/2020.(X.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény  

- megnevezése: 2020.augusztus 31-szeptember 1-je közötti éjszakán történt országos viharkár 

- helye: Petőfibánya 401 hrsz-ú ingatlanon található köztemető, 402 hrsz-ú ingatlanon található 
közút. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 28.371 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése - - 

Egyéb forrás - - 

Vis maior támogatási igény 255.334 Ft 90 % 

Források összesen 283.705 Ft 100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 283.705 Ft, melynek fedezetét 

az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 
• A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 

401 hrsz épület   (név, hrsz) TEMETŐ FENNTARTÁSA  kötelező feladat 

402 hrsz épület   (név, hrsz) TEMETŐ FENNTARTÁSA  kötelező feladat 
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• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban köztemető területére vonatkozóan az Önkormányzat 

biztosítással nem rendelkezik, az önkormányzati biztosítás kizárólag a köztemetőben elhelyezkedő 
ravatalozó épületére vonatkozik. 

 

• Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. 
 

• Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 

 
• Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő -vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

• A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(02.13) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Határidő: 2020.10.13. 

Felelős: Jegyző 

 

III. NAPIREND 

              Egyebek 
 

Juhász Péter, polgármester 

A gépjárműbeszerzés a Petőfibányáért Egyesületen keresztül zajlik, az Egyesület pályázott és 

nyert. De még nem utalták le az összeget, viszont fontos lenne most megvenni az autót, mert 

szólt a kereskedő, hogy most tudjuk utoljára ilyen alacsony áron ezt a típust megvenni. Az 

Egyesületnek nincs ennyi pénze, ezért szeretnék, ha az önkormányzat megelőlegezné ezt, amint 

utalják a pályázati összeget, az Egyesület ezt az összeget azonnal visszaadja az 

önkormányzatnak.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Jegyző úr, ezt törvényesen meg lehet tenni? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Igen, természetesen, volt már rá példa. Sajnos a pályázati összegek nehezen érkeznek meg, de 

utólag mindig megérkeznek. 

 

Ondrék Attila, képviselő 

Akkor nem látom akadályát.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Illetve még azt szeretném hozzátenni, mivel az Egyesület elnöke vagyok és a polgármester is 

én lettem, hogy majd az Egyesülettel olyan szerződést kössön az önkormányzat az autó 

használatáról, hogy ha velem történik valami, akkor is az önkormányzat használja majd azt. 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki egyetért a pályázati összeg megelőlegezésével és a 

megállapodás írásával.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

73/2020.(X.12.) Képviselő-testületi határozat 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 

tájékoztatását, miszerint a Petőfibányáért Egyesület által beadott Civil szervezetek 

gépjárműbeszerzési támogatása elnevezésű, FCA-KP–1–2020/2 kódszámú gépjárműpályázat 
pályázati kiírására beadott pályázat sikeressége miatt a Petőfibányáért Egyesületnek a 

gépjárművásárláshoz az elnyert pályázati összeget meg kell előlegeznie, mely összeggel az 

Egyesület nem rendelkezik. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat esetében megelőlegezi a 

pályázati összeget, melyet a Petőfibányáért Egyesület az elszámolást követően Petőfibánya 

Községi Önkormányzat számlájára visszautal. 

 

A pályázattal támogatott gépjármű vételi ára az ajánlati vételár alapján: nettó 2.989.094 Ft, 

bruttó 3.784.000 Ft. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Alpolgármesterét, hogy kössön megállapodást a Petőfibányáért Egyesülettel az autó használatát 

illetően, illetve a megelőlegezett pályázati összeget utalja át a Petőfibányáért Egyesület 

számlájára. 

 

Felelős:  Alpolgármester 

Határidő:  15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ezt az autót jó lenne garázsban tartani. Ezért mobilgarázst szeretnénk vásárolni, méghozzá 

kettőt. Az egyiket ennek az autónak, a másik tárolóként funkcionálna, gazdaságosabb lenne 

együtt megrendelni a kettőt. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, 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: 

 

74/2020.(X.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 

tájékoztatását, miszerint a Petőfibányáért Egyesület által pályázati úton elnyert és az 

önkormányzati feladatellátásban is használt gépjármű elhelyezéséhez szükség lesz garázsra. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vásárol 2 db 

mobilgarázst az árajánlat szerint 134.900Ft/garázs áron, melyet az önkormányzati konyha 

udvarára telepítenek. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét, hogy rendelje meg a garázsokat és gondoskodjon a telepítésükről. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  15 nap 
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Juhász Péter, polgármester 

Hegedűs István azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a gyermekorvosi rendelő alatti, azaz a 

piac melletti helyiséget adjuk neki bérbe. Neki a Liszt Ferenc utca 2. számú hát felrobbant 

szárnyában volt egy alagsori fodrászüzlete. Ezt is erre a célra kívánja használni. Én javaslom, 

hogy adjuk neki bérbe, egy kis bevétele lenne belőle az önkormányzatnak.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

75/2020.(X.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hegedűs István egyéni 

vállalkozó kérelmét, miszerint határozatlan időre szeretné bérbe venni a 309/3 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlant. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a piac alatti nem 

lakás céljára szolgáló helyiséget határozatlan időre bérbe adja 1.000Ft/m2 áron, amely összeg 

évente emelkedik az infláció mértékével, továbbá bérlőt terheli a rezsiköltség megfizetése. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kérelmezővel bérleti szerződést 

kössön a helyiség határozatlan időre történő bérletére vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

Juhász Péter, polgármester 

A pedagógusok azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy - bár már nem önkormányzati 

alkalmazottak – szeretnék az étkezést alkalmazotti áron igénybe venni. Ez 200 Ft-tal olcsóbb, 

mint a vendégebéd, ez 800 Ft. Én azt gondolom, hogy ez járhat az iskola dolgozóinak is, nem 

csak a pedagógusoknak. Van valaki, akinek más a véleménye? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

76/2020.(X.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Polgármester 

előterjesztésében a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola pedagógusainak kérését, miszerint 

szeretnék ők is igénybe venni az önkormányzati dolgozók számára kedvezményes étkeztetési 

lehetőséget. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola pedagógusai, 

dolgozói számára is biztosítja az önkormányzati konyhán kedvezményes alkalmazotti térítési 

díjjal az étkeztetést 2020 októberétől kezdve. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző 

 

Juhász Péter, polgármester 
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A közvilágítás következik. Képviselő úrnak átadom a szót. 

 

Molnár József, képviselő 

Az Akácfa utcai garázssorhoz - a Lőtér alatti közvilágítás kialakításához lámpaoszlopra van 

még szükség. Ugyanez a helyzet a Kállai és Bartók Béla utcákban is. Székesfehérvárról tudnék 

betonoszlopokat rendelni, de ha mindenhová megrendelem az oszlopokat, akkor kifutunk az 

erre szánt keretből. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Én azt javaslom, hogy inkább a tartalék terhére tegyünk hozzá egy kicsit és akkor a 

programunkból a közvilágítás fejlesztését ki is pipálhatjuk, mert egy év alatt ezzel a feladattal 

végeztünk. Jövőre akkor már ezzel nem kell ilyen szinten foglalkozni, csak az esetleges 

javításokat, karbantartást elvégezni. Nem tudom, hogy van-e, aki ezzel nem ért egyet.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Szerintem is tegyünk hozzá, jövőre pedig másra fektetjük a hangsúlyt.  

 

Juhász Péter, polgármester 

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

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

77/2020.(X.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a petőfibányai közvilágítás 

korszerűsítése, megfelelő kialakítása érdekében az alábbi helyeken állít közvilágítási 

lámpaoszlopokat, lámpatesteket: 

- Akácfa utcai garázssor (Lőtér alatti közterület) 

- Kállai utca 

- Bartók Béla utca 

A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges összeget a tartalék terhére biztosítja, s 

felhatalmazza Petőfibánya Község képviselő-testületi tagját, Molnár Józsefet, hogy rendelje 

meg a közvilágításhoz szükséges lámpaoszlopokat és lámpatesteket. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Molnár József képviselő 

 

Juhász Péter, polgármester 

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

ülést bezárom.  

Kmf. 

 

 

       Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


