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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 15-én megtartott soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

1/2020.(I.15.) Lőrinci SZEGYI társulási megállapodás módosítás 

2/2020.(I.15.) Felhatalmazás gyermekorvosi praxissal kapcsolatos teendőkre 

3/2020.(I.15.) Térfigyelő kamera telepítése a Temető úti kanyarhoz 

4/2020.(I.15.) Zöldhulladék elszállításának időpontja 

 

Petőfibánya, 2020. január 15. 

 

 

 

 
       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. január 15-én 

megtartott alakuló 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 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Héviz Aranka, külsős pénzügyi bizottsági tag 
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Javasolt napirendek: 

 

1) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 

2) Gyermekorvosi praxis feladatellátáshoz szükséges önkormányzati 

megállapodás 

3) Petőfibánya külterületén lévő illegális szemétlerakás 

megszüntetése 

4) Egyebek 

 
 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket Petőfibánya Községi Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén.  

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

vagyunk. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

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

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirendi pontunk a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó 

Társulás társulási megállapodásának 8. sz. módosítása. Az előterjesztést mindenki megkapta. 

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

nyújtsa fel a kezét, aki a módosítást elfogadja, és felhatalmaz engem, hogy a megállapodást 

írjam alá.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

1/2020. (I.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88 §. (2) alapján, a Lőrinci Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 8. sz. 

módosítását – jelen határozat 1. számú mellékletében található tartalommal – jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást írja alá.  

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 
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II. NAPIREND 

Gyermekorvosi praxis feladatellátáshoz szükséges önkormányzati 

megállapodás 
 

Juhász Péter, polgármester 

Második napirendi pont. 

Felolvassa a határozati javaslatot. 

Kérem, hogy aki ezt elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020.(I.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a petőfibányai 

gyermekorvosi praxis felmondásával kapcsolatos teendőket, és úgy döntött, hogy 

2020.02.29-ével bezárólag megszünteti a házi gyermekorvosi feladatellátási szerződést 

a PED-PT Kft.-vel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy  

1) tárgyalásokat folytasson Apc községgel a gyermekorvosi praxis megállapodás 

alapján történő feladatellátásáról; 

2) az eredményes tárgyalásokat követően kösse meg a megállapodást Apc 

községgel a gyermekorvosi praxis feladatellátására vonatkozóan; 

3) mivel a 2020. március 01-től betöltetlenné váló gyermekorvosi körzetet 

helyettesítéssel kívánja megoldani, ezért a helyettesítéssel történő ellátással 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, kössön szerződést a helyettesítő 

orvosokkal; 

4) a megüresedő gyermekorvosi praxis pályázatát hirdesse meg; 

5) amennyiben a helyettesítő gyermekorvos(ok) nem tudnak saját szakasszisztenst 

alkalmazni, a Képviselő-testület nevében tegyen szándéknyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a házi gyermekorvos mellett lévő szakasszisztens 

foglalkoztatásáról közalkalmazotti jogviszony keretében gondoskodik; 

6) nyújtson be kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya felé, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő Észak-magyarországi Területi Hivatal Heves megyei Irodája felé a 

finanszírozási szerződés megkötése érdekében. 

 

Határidő:  Február 10. 

Felelős: polgármester 

 

 

III. NAPIREND 

Petőfibánya külterületén lévő illegális szemétlerakás megszüntetése 
 

Juhász Péter, polgármester 

Harmadik napirendi pontunk következik. A Temető úti kanyarnál van egy földút, ami 

továbbvisz a Lőrinci temetőig. Ez Petőfibánya közigazgatási határa. A Lőrinci Önkormányzat 

megkeresett minket, és javasolta, hogy zárjuk le ezt az utat és tegyünk oda sorompót, mert 

rengeteg szemetet hordanak oda az emberek. Ezt megbeszéltük alpolgármester úrral és mi nem 

javasoljuk oda a sorompót, mert azt úgyis levágják. Ti mit javasoltok a helyzet megoldására? 
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Legyen többször lomtalanítás? Vagy engedjük meg, hogy a veszélyes hulladékot letehessék a 

Fürdőépületbe? 

 

Ondrék Attila, képviselő 

Az nem megoldás. Mi lenne, ha a bevezető utakra tennénk kamerát. Mi egyet, Lőrincinek kettőt 

kellene.  

 

Tomecz László, képviselő 

Ez jó ötlet.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

A felvétel alapján lehet majd büntetni? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Feljelentést lehet tenni.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Összefoglalom. A kanyarhoz telepítsünk kamerát, helyezzünk figyelmeztető és tiltó táblát, 

megkérjük a polgárőrséget, hogy fokozottan figyeljenek, Jegyző urat megkérjük, hogy keresse 

meg a hulladék-kezelő céget, hogy évente kétszer legyen lomtalanítás, illetve az 

Önkormányzati hírmondóban hirdessük, hogy hol lehet sittet lerakni. Lőrincivel pedig fel kell 

venni a kapcsolatot, mert a kamerának csak úgy van értelme, ha ők is telepítenek. Kérem, hogy 

nyújtsa fel a kezét, aki egyetért azzal, hogy kamerát telepítsünk a kanyarba.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

3/2020.(I.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a petőfibányai 

külterületen illegálisan elhelyezett építési törmelék és szemét ügyét és úgy döntött, hogy 

az érintett terület megfigyelése érdekében a Temető út kanyarjába térfigyelő kamerát 

szereltet fel és figyelmeztető táblákat helyeztet ki.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kamera megrendelése és 

felszereltetése érdekében intézkedjen 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

III. NAPIREND 

Egyebek 
 

Juhász Péter, polgármester 

A zöldhulladék elszállítására a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság két időpontot ajánlott fel. Az egyik április 4., a másik május 2. 

Melyik időpont legyen? 

 

Ondrék Attila, képviselő 

Szerintem az áprilisi időpont jobb lenne.  

 



5 

 

Juhász Péter, polgármester 

Szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki az április 4-i időpontra szavaz.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

4/2020.(I.15.) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a petőfibányai a 

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság tájékoztatást és a zöldhulladék elszállítására felajánlott időpontok közül az 

április 4-i (szombat) napot választja a zöldhulladék elszállítására 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, 

illetve értesítse a lakosságot a zöldhulladék elszállításának időpontjáról. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Azt a tájékoztatást kaptam a cégtől, hogy jelenleg nincs meg a megfelelő eszközparkjuk, de van 

beadva pályázatuk. Ha lesz miből, fejlesztenek, és elviszik a zöldhulladékot, mivel tagdíjat 

fizetünk. Ez azért jó, mert nem saját erőforrásból kellene megoldanunk a zöldhulladék 

elszállítását. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Pár dologról még szeretném tájékoztatni a Testületet. 

Tavaly decemberben a gátnál elszakította a markoló a UPC kábelt és a közvilágítást. Kiderült, 

hogy az a vezeték a miénk, nem tudjuk, hogy pontosan ki szakította el. Nem vádaskodni 

szeretnénk, de az ott dolgozók biztosítására szeretném ráterhelni az okozott károk 

helyreállítását. Kérem, hogy szóljon, aki nem ért egyet.  

A sószórót sikerült megvenni, hétfőn megy a brigád érte Szegedre.  

A költségvetés miatt beszéltem Johannával, a Sportkör részére 600.000 Forint támogatást kért. 

TAO pénzből szeretne még szigetelést és új ablakokat, ehhez kért még támogatást, összesen 

1.800.000 Forintot. A TAO-ból Ő 7.000.000 Ft-ot tesz ebbe a beruházásba. Én azt gondolom, 

hogy ne hagyjuk magára a Sportkört és adjunk meg nekik minden technikai segítséget ezután. 

Tényleg nem milliókat kérnek, csak fűnyírást, mezek mosását. Ezek nem nagy dolgok, meg 

tudjuk nekik adni. 

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 


