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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 25-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

89/2019. (IX.25.) Magyar Rákellenes Liga kérelme szűrővizsgálat megtartására 

 

Petőfibánya, 2019. szeptember 25. 

 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 

25-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Művelődési Ház, Díszterem 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Tomecz László 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 

fő, tehát a testület határozatképes. Megállapítom, hogy szavazatképesek vagyunk. A 

közmeghallgatáson elhangzott a prosztataszűrésről lesz szó. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, 

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

napirendet. 

 

 

I.NAPIREND 

Magyar Rákellenes Liga helyi szervezetének engedély szűrővizsgálat 

megtartására 

 
 

Juhász Péter, képviselő 

A véleményem az, hogy az önkormányzat ne gördítsen a vizsgálat elé akadályt. Az elnök urat 

kérem, hogy ezután az egyeztetés 3 oldalú legyen és ne utólag tudja meg az önkormányzat. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Egy baj van, hogy megint kész tények elé vagyunk állítva. Nem vitatom a szűrővizsgálat célját, 

egyetlen dolgot kérek, azt, hogy ne kampányoljunk.  

 

Ambrus Zoltán, helyi lakos 

2011-től mindig engedélyt kell kérni, ennek mindig eleget tettünk. Soha nem volt probléma 

ebből a rendszerből.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Ne haragudjatok már, de már 9 éve mindig keresztbe tesztek a ligának, csak azért, mert Zoli ott 

van! Eddig nem mondtam semmit, de most már elegem van! Engem mindenhonnan 

leváltottatok, már a rendezvényekre sem engem hívtok, mint egészségügyi szakembert. Holott 

ingyen és bérmentve csináltam! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hidd el, hogy én a kettőnk viszonyába sosem tettem bele Zolit! 

 

Tomecz László, képviselő 

Egy dolgot tisztázzunk. Mi az, ami kampány és mi nem az? Például az idősek napján vállal 

jelölt közszereplést? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ne haragudjon, de én polgármester vagyok, az egy dolog, hogy indulok jelöltként, de nem azt 

fogom a beszédemben mondani, hogy szavazzanak rám!  

 

Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki arra szavaz, hogy a Magyar Rákellenes Liga az október 5-

re szervezett szűrővizsgálatot megtarthassa.  

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2019. (IX.25.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga Petőfibányai Alapszervezetének 

elnöke által szeptember 12-én megküldött kérelmét és a következő döntést hozta: 
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A Képviselő-testület az október 5-re tervezett egészségügyi szűrővizsgálatot az önkormányzati 

tulajdonú épületben engedélyezi. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, köszönöm az ülésen való részvételt, az ülést 

bezárom.  

    

   

K.m.f. 

 
Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                              Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


