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Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket a Képviselő-testület 2022. évi közmeghallgatásán. A Képviselő-

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

határozatképes. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a napirendi pontokkal egyetért! 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

I. NAPIREND 

Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi munkájáról 
 

Juhász Péter, polgármester 

Tisztelt Petőfibányaiak! Kedves Barátaim! 

Hihetetlenül gyorsan elmúlt ez az év is! 

Mivel a tavalyi évben már sikerült közmeghallgatást tartani, ezért idén csak az elmúlt egy év 

eredményeiről és a hosszú távú terveinkről szeretnék beszámolni Önöknek. 

A Képviselő-testült úgy gondolkodik, hogy amit meg lehet oldani, azzal ne késlekedjünk, ne 

halasszuk későbbre. Ha már idén elültetünk egy fát, annak a gyümölcseit akár a következő 

évben szüretelhetjük. 

Rengeteg ötlettel, elképzeléssel, és a régi álmok megvalósításával kezdtünk hozzá a 2022. 

évhez is. Röviden elmondható, hogy amit a testület kitalált, szinte azonnal sikerült is 

megvalósítani, ami még inkább arra ösztönzött bennünket, hogy még több és több dolgot 

valósítsunk meg. 

A teljesség igénye nélkül felsorolom mindazt, amit sikerült megvalósítanunk 2022-ben: 

- ebben az évben sem jelentkezett senki a gyermekorvosi állásra, így az ellátást továbbra 

is helyettes orvosok végzik, amely jelentős kiadással jár a településnek; 

- a Magyar Államtól ingyenesen átvettük a Bánya utca 4. szám alatti 28 m2 területű, 

leromlott állapotú irodát, melyet 3.000.000 Ft összegben értékesítettünk; 

- idén több helyen is felülvizsgáltuk a közlekedési rendet, próbáltunk racionalizálni, 

egyszerűsíteni a belterületi utak közlekedésén; 

- egyszer kérelemre módosítottuk a településrendezési tervünket, hogy a bánya tovább 

tudjon működni; 

- másodszor saját ötletekkel, régi álmot valóra váltva indítottunk eljárást, hogy a családi 

házas övezetben meg lehessen osztani a nagyobb telkeket, illetve a Deák Ferenc utca 

mögötti, régi játszótér területén lehessen kialakítani újabb építési telkeket, esetleg újabb 

társasházak is épülhetnek – igény lenne rájuk; 

- aztán sikerült a garázsok alatti területek nagy részét eladni, már szinte csak olyan 

területek vannak, amelyek használói nem jelentkeztek vagy egyéb jogi akadályi vannak; 

- újabb parkolókat alakítottunk ki a legforgalmasabb, parkolás szempontjából problémás 

területeken, utcákban; 

- a közterületi parkolási gondok mellett azok a társasházak is kaptak az Önkormányzattól 

ingyenesen követ, akik ezt jelezték; 

- a Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde mindkét telephelyére egy-egy DIOO 

óvodásoknak kifejlesztett digitális képességfejlesztő okos játékot vásároltunk, melyek 

a képességfejlesztést igyekeznek elősegíteni, szülők által fizetendő szolgáltatás összegét 

az Önkormányzat teljes egészében átvállalta; 

- új óvodavezető kell választanunk, aki 2023. február 1-től vezeti az intézményt, 3 

pályázó adott be érvényes pályázatot, az 1. meghallgatásuk megtörtént, a Testület 

várhatóan még idén dönt az óvodavezető személyéről; 

- elősegítettük, hogy a településen csomagküldő automatát telepítsen egy cég; 
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- TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” címen pályázatot adtunk be 

a Bánya utcai további és a Sport utca felújítására – a pályázatot befogadták, az elbírálás 

folyamatban van; 

- TOP Plusz 1.1.3-21 azonosítószámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című 

pályázatot adtunk be egy bányász tájház kialakítására a Fenyőfa utcai vízmű épületére 

– a pályázatot befogadták, az elbírálás folyamatban van; 

- idén is meghirdettük „A legszebb petőfibányai udvar” című pályázatot, reméljük, tudjuk 

folytatni a jövőben is; 

- minden engedély birtokában 2022-ben sikerült megépíteni a MFP pályázaton korábban 

elnyert kerékpárutat, erre a munkálatokra 13.109.187 Ft állami támogatás állt a 

rendelkezésünkre; 

- 2022 januárjában több sikeres pályázatot is beadtunk: 

a) Magyar Falu Program keretében 9.999.980 Ft-ot nyertünk egy új közösségi tér 

kialakítására, melyben pavilont építettünk az iskola előtti parkba, padokkal, új 

növényzettel, öntözőrendszerrel, de lesz még kültéri óra és ötletelünk még 

tovább…; 

b) pályáztunk a pavilonhoz vezető járdák építésére is, amelynek kivitelezésére 

3.998.324 Ft-ot kaptunk; 

c) ezen felül szintén idén kezdődött a 2016-ban elnyert Sportpark építése is, amely 

ugyanennek a közparknak a jobboldalán létesült, a 90 m2 területű C típusú 

sportparkot 15MFt értékben a BMSK Beruházási Műszaki Fejlesztési 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. építtette az új közösségi tér és a 

játszótér közötti területre; 

d) ahhoz, hogy a gépeket a hosszabb nyári estéken is használhassák a fiatalok, így 

az Önkormányzat világítással látta el a fedett területet, illetve kamerát is 

felszereltetett; 

e) nyertünk egy szolgálati lakás felújítására 4.999.990 Ft-ot, amelyből a Petőfi utca 

1. FSz/1. szám alatt található pedagóguslakás lett felújítva; 

f) továbbá 14.997.996 Ft érkezett a Hatvani utca burkolatának felújítására, ebből 

az összegből az utca utolsó, jelenleg eldeformálódott része került felújításra, az 

út padkát kapott és az út egyik oldalán található csapadékvíz-elvezető árokmeder 

lett rendbe téve; 

- 2022-ben készül el a Liszt Ferenc utca teljes patkó alakú részének újra aszfaltozása is, 

19.999.951 Ft értékben, ezt még 2021-ben nyertük el; 

- mindezeken felül a tavaszi játszótéri nyitás is meglepetésekkel várta a kisgyermekeket, 

ugyanis a tavalyi MFP pályázatnak köszönhetően új játszótéri játékokkal gazdagodott a 

tér, az új eszközök összértéke 4.998.720 forintot tett ki, ebből az összegből 8 db új 

játszótéri játék telepítése történt meg; 

- úgymond bábáskodtunk a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány pályázatán is, akik 

a civilszervezetek részére kiírt pályázaton 6.000.750 Ft-ot nyertek a mentőállomás külső 

felújítására, az épület egyébként a Magyar Állam tulajdonát képezni, és sajnos évtizedek 

óta elhanyagolt állapotban volt, a mentősök áldozatos, önkéntes alapon korábban már 

végeztek az épületen kisebb-nagyobb felújítást, de ezzel a támogatással jelentősen 

megszépült az épület; 

- idén is sikerült újabb térfigyelőkamerákat szereltetni a közterületekre, mára 

elmondható, hogy szinte minden közterület, közterületi eszköz, intézmény állandó 

megfigyelés alatt áll; 

- idén is részt vettünk és támogattuk a jótékonysági sportrendezvényeket; 

- megrendeztük idén is Kopasz-hegyaljai Vigadalmat és a Bányász emléknapot; 

- volt szlalomverseny, színházi előadás, komolyzenei koncert, stb.; 
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- futóverseny is átszelte településünket, gratulálok a távokat teljesítő sportembereknek, 

minden dicséretet megérdemelnek; 

- egy nagylelkű mecénástól kaptunk ajándékba egy csodálatos szobrot, melyet 

lelepleztünk; 

- másik szobrunk felújítására pedig a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes 

Kollégiuma kiírására pályázatot nyújt be; 

- mivel országosan törekednünk kell, hogy ne legyen avarégetés, ezért többször is sikerült 

elszállíttatnunk a zöldhulladékot a településről; 

- idén is támogattuk szinte a teljes lakosságot, volt tanévkezdési támogatás, 1-3 évesek 

támogatása, idősek napi támogatás, köszöntöttük a 90 éveseket, gyermekszületési 

támogatást adtunk az újszülöttek szüleinek, közeli hozzátartozó temettetéséhez 

nyújtottunk támogatást, lakbér-támogatást kaptak az arra jogosultak; 

- megszerveztük a zöldhulladék elszállítását, most 29-én lesz lomtalanítás, illetve 

folyamatosan átvesszük az elektronikai hulladékot, de a gumiabroncsokat már nem; 

- idén is folyamatos volt a temetői buszjárat, melyet sokan igénybe vettek; 

- segítettük a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítését; 

- ebben az évben is támogattuk a helyi sport- és hobbihorgászokat, figyelemmel kísértük 

a Horgásztó életét, az egyesület működését, mindenben támogatjuk a tagokat, az itt élő 

lakosokat, hogy a horgásztó megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtson minden arra 

járónak; 

- … és még sorolhatnánk. 

Talán látható, hogy a hátráltató körülmények ellenére azért nagyon sok dolgot sikerült 

megvalósítani, sőt talán érezhető volt, hogy bizonyos dolgokban erőn felül is sikerült 

teljesítenünk. De még nem dőlhetünk hátra. Mondhatjuk, hogy még 2 év van, de úgy is, hogy 

már csak 2 év van hátra ebből a ciklusból, ezért nem pihenhetünk meg. 

A munkát folytatjuk, ha elkészül egy projekt, sikerül megvalósítani egy pályázatot, szinte 

azonnal jön a következő, nem pihenünk, merünk álmodni mindig nagyobbat és nagyobbat. 

Sajnos 2022. is úgy indult, mint a korábbiak, útjainkat előbb a világméretű covid-járvány 

keresztezte, az év végére pedig már minket is jelentősen sújt az ukrán háború következménye, 

a csillagos egekbe emelkedő áram- és gázszámla. Azt tudniuk kell, hogy amíg a lakossági 

fogyasztók kedvezményesen kapják az energiákat, addig az Önkormányzat piaci áron veszi, így 

pl. 1 m3 gáz az Önkormányzatnak 1030 Ft, 1kWh villamos energia 269 Ft! 

A rászorulóktól várjuk a kérelmeket, ha ismernek elesett embereket, kérjük, szóljanak nekik. 

Képviselőtársaimmal már nyáron elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne az 

ökolábnyomunkat csökkenteni. El is indultunk ebbe az irányba, de akkor még úgy gondoltuk, 

hogy a központi költségvetés emel a normatíván. De a nyár végén kijött a költségvetési törvény 

ugyanazokkal a számokkal, mint eddig. Tehát 62 millió Ft-ot valahonnan össze kell kaparnunk. 

Eltelt egy hét, jött egy kormányhatározat, kijelöltek egy kormánybiztost, hogy tárgyaljunk vele. 

Ehhez kell egy menedzsmentterv, tárjuk fel a spórolási lehetőségeket. Ha ezt megtettük, akkor 

a pénzügyi tartalékunk felhasználását tervezzük meg. Ha ez sem elég, akkor vagyontárgyainkat 

értékesíteni kell. Ilyen kemény a helyzet Hölgyeim és Uraim, az unkáink jövőjét éljük most fel, 

ha nem lépünk határozottan. Lehet, hogy egy kicsit ki kell lépnünk a komfortzónánkból, de 

hiszek Petőfibánya jövőjében. Mindenki érdekében meg kell tennünk bizonyos dogokat. Fájni 

fog, de együtt összefogva minden sikerülhet, hiszen már sok válságot legyőztünk. Három éve 

már csak válságot kezelünk.   

Összeállítottunk egy menedzsmenttervet, ezzel 27-28 millió forintot spórolunk meg. Tehát még 

mindig marad egy jelentős összeg, amire szükségünk lenne. Évente 30 millió forint helyi adóval 

kevesebb jön be, hiszen az államnak tovább kell utalni a felét a járvány óta. Majdnem 5 millió 

forint gépjárműadót is elvett az állam, ez sem a miénk már. 75 milliós tartalékkal vettük át az 

önkormányzatot, 70 millió hiányzik, mégis maradt 48 millió tartalékunk, rengeteg saját erős 
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beruházás mellett. Köszönet ezért a pénzügyi ügyintézőknek, hogy ilyen szigorúan 

gazdálkodnak. Ebből a pénzből jövőre csak 14 millió forint marad a megemelkedett rezsiárak 

miatt. A járulékot hozzá kell tennünk a bérekhez. Nincs gyermekorvos, egy helyettesítésért 

nagyon sokat fizetünk. Alapellátáshoz tartozik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, ehhez 

1.960.000 forintot teszünk hozzá. De még mindig jobb, mint felvenni egy embert főiskolai 

végzettséggel. Ez kötelezően ellátandó feladat. Az öt éve felújított óvodai konyhára jelentős 

összegeket költünk, hogy működni tudjon. Meg kell hoznunk ezeket az intézkedéseket, ha 

tetszik, ha nem.  

Október 06-án a Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzatokkal folytatandó 

tárgyalások eljárásrendjéről szóló Kormány 1473/2022. (X.5.) Korm. határozatában foglalt 

előírások figyelembevételével a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés 

hatásai enyhítése érdekében az önkormányzat energia-áremelkedés okán megnövekedett 

működési költségei kapcsán az önkormányzat részéről intézkedéseket és menedzsmenttervet 

készített. 

A Képviselő-testület a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a 

kiadások csökkentése érdekében az alábbi intézkedések szükséges megtételéről döntött: 

1) A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Petőfi Sándor utcai telephelyén lévő két 

óvodai csoport a Művelődési házban lesz elhelyezve a fűtési időszakban – a Petőfibányai 

Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Petőfi Sándor utcai telephelye bezárásra kerül. 

2) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói a Polgármesteri Hivatalban egy-egy 

irodahelyiségében látják el feladataikat a fűtési időszakban – a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épülete bezárásra kerül. 

3) A szolgálati lakás bérlői kötelesek a saját nevükre íratni a gáz- és villanyórákat. 

4) A Petőfibányai Polgárőr Egyesület buszmegállóban lévő irodájából az egyesület tagjai a 

Művelődési ház pincéjében lesznek elhelyezve a fűtési időszakban – a buszmegálló épülete 

bezárásra kerül. 

5) A Művelődési házban irodahelyiséget bérlő társasházkezelő cég lekerül a pincébe, helyükre 

a Könyvtár kerül. 

6) A Sportöltöző épülete a 2022. év utolsó helyi mérkőzését követően épülete bezárásra kerül. 

7) A karácsonyi díszvilágítás időszakát jelentősen lerövidítjük. 

8) Az alagút világítását szolgáló minden 2. led-lámpát lekapcsoljuk a közvilágításról. 

9) A Polgármesteri Hivatal irodáiban a világítást szolgáló lámpák közül minden 2. led-lámpát 

lekapcsolunk. 

10) A Polgármesteri Hivatal irodáiban az ügyintéző szabadsága idejére köteles a radiátort 

elzárni. 

11) A közintézményekben a közösség számára nyitva álló folyosókon mozgásérzékelők 

kapcsolják be a világítást. 

12) A Művelődési ház dolgozói felkerülnek az emeleti PKTK irodába, minden települést érintő 

tevékenységet (beleértve a könyvtári tevékenységet is) a PKTK emeleti irodájában kell 

megoldaniuk – , a színházterem bezárásra kerül. 

13) Lekapcsoljuk a külterületi Zagyva híd melletti 5 db közvilágítási lámpát. 

14) A Temető utcában a közvilágítást lekapcsoljuk Mindenszentek után. 

15) Az Alpolgármester átköltözik az irodájából a PKTK emeleti irodájába. 

16) A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Iskolai utcai székhelyén lévő 

fejlesztőszobában fejlesztési szünetekben a radiátort elzárjuk. 

17) Az utcai közvilágításból minden 2. lámpát lekapcsolunk. 

18) A Háziorvosi rendelő várótermében, továbbá a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtajára, 

emelti folyosó ajtajára hidraulikus ajtóbehúzót szerelünk. 
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19) A Védőnői Szolgálat a Gyerekorvosi rendelőben, annak rendelési szünetében 20 órában 

fogja ellátni feladatát. A további 20 órát terepen tölti. - A Védőnői Szolgálat épülete 

bezárásra kerül. 

20) A közintézményekben hétvégére, illetve ünnepnapokra a fűtésvezérlő termosztátokat 

kisebb hőmérsékletre állítjuk. 

21) A közintézmények kijáratainál a vagyonvédelem miatt üzemelő lámpákat mozgás- és 

fényérzékelő világításra cseréljük. 

22) A közintézmények dolgozói által használt PC-ket lehetőség szerint notebookra cseréljük. 

23) A helyiségek higiéniai szellőztetését a déli, azaz melegebb külső hőmérsékleténél 

végezzük. 

24) A Polgármesteri Hivatal emeletre vezető lépcsőháza leválasztásra kerül a pincétől. 

25) A Nyugdíjas  heti üléseit a polgármester irodájában tartja. 

26) A könyvtár irodáját átalakítjuk óvodai csoport öltözőnek. 

Ezek azok a pontok, amiket össze kellett, hogy állítsunk. Ehhez kérem a támogatásotokat. Ha 

ezzel nem spórolunk eleget, jön a következő lépcső, forgalomképes ingatlant kell eladni. Az 

óvodával kapcsolatban nagy szerencse, hogy a nyugdíjas óvónőket teljes munkaidőben tudjuk 

foglalkoztatni és vissza is jöttek dolgozni. Gyakorlatilag a főiskolán toborzunk. Szolgálati 

lakással tudjuk őket idecsábítani. Ha eladjuk a szolgálati lakást, később esélyünk sem lesz arra, 

hogy ide óvónő jöjjön dolgozni, nem tudjuk majd fenntartani az óvodát. Nagyon nehéz a 

helyzet, de Képviselőtársaimmal megoldjuk. Mindent megteszünk, hogy 2500 embernek jó 

legyen.  

Végezetül zárásképpen szeretném még elmondani: Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Várom 

a konstruktív javaslatokat, véleményeket! Kérem, aki felszólal, az előtte mondja be nevét is, 

mely a jegyzőkönyvezéshez szükséges!  

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Mondtátok, hogy már hamarabb készültetek arra, hogy itt spórolni kell. Napelemmel működő 

reflektorban gondolkodtatok-e már? A lámpatesteket ki kell kapcsolni, de a szakembernek is 

lesz egy költsége, erre gondoltatok-e? Át kell alakítani egy-két dolgot, gondolom ezeknek is 

volt, lesz költsége. Mozgásérzékelős lámpákban gondolkodtatok-e, megvalósítható-e? Az 

óvodával kapcsolatban: ha a megszokott környezetből kiszakítják a gyereket, akkor lehet, hogy 

a szülő azt mondja, hogy inkább más óvodában folytatják. Számoltatok-e az elvándorlással? 

Van még egy gondolatom, ha már ennyire meg kell húzni a nadrágszíjat. Ne értsetek félre, nem 

akarok senkit megbántani, nem akarok senkinek sem a zsebében turkálni, a tiszteletdíjatok 

minimalizálása felvetődött-e? 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönjük szépen a kérdéseket. Napelemes reflektorban gondolkodtunk, kértünk is árajánlatot. 

36 millió forintba kerülne ennek a kiépítése, 3 év alatt térülne meg. Említetted, hogy 

számoltunk-e a lámpák lekapcsolásának költségeivel. Havellant Laci bácsi és Lénárt Józsi 

felajánlotta a segítségét. A kosaras kocsi 17.000 Ft naponta. Ez a 40.000 Ft-os ráfordítás hamar 

vissza fog térülni. Nyilván van anyagi vonzata ennek a spórolásnak is. Mindennel számoltunk, 

van sok olyan anyag, amit később is fel tudunk majd használni. Olyan 300.000 Forintos 

költséggel számolunk, ezt külön könyveljük, hátha találunk majd egyszer rá valamilyen 

támogatást. Elvándorlás: amikor meghoztuk ezeket a döntéseket, minden döntés 

meghozatalához szakértők segítségét kértük. Konzultáltunk a dolgozókkal, 

intézményvezetőkkel. Bátorítottak minket. Ez már egyszer megtörtént, a gyerekek akkor 

kalandként élték meg. Akkor sokkal rosszabb körülmények voltak a Művelődési Házban, mint 

most. Lesz melegvíz, zuhanyzót építünk. A két csoport egymás mellett lesz. Mi mindent 

megteszünk. A többit otthon a szülőknek kell megtenni. A Képviselő-testület tagjai már nem 
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kapnak tiszteletdíjat, csak a bizottsági tagok és a tanácsnok. Az én fizetésem és az 

alpolgármesteri fizetés törvényben van rögzítve, de ebben a hónapban nem vettünk fel 

költségtérítést. Ma volt próbafűtés. Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy 

eltűrték a 17 fokos hideget. A fűtés remekül működik.  

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Köszönöm a válaszokat.  

 

Gáborné Sajti Ilona, helyi lakos 

Tisztelt Képviselő-testület! Az óvodával kapcsolatos döntésük ellen szeretnék érvelni. Sokan 

nem tudják, de volt már a szülők és a polgármester között kettő alkalommal megbeszélés. A két 

tárgyalás teljesen másképp zajlott le. Csak hogy értse mindenki, aki eddig nem értette, hogy mi 

miért háborgunk. Elsősorban azért, mert most nem egy rövid távú felújításról van szó, aminek 

látjuk a végét. Ez a helyzet jövőre állítólag még rosszabb lesz. Ezek a gyerekek nem gólyák, 

hogy évszakhoz alkalmazkodva költözzenek. Számunkra ők a legféltettebb kincseink, de önök 

számára csak számok. Nekünk az a dolgunk, hogy felszólaljunk értük. A végsőkig itt fogok 

állni, mert meg akarom védeni a gyerekem. Ezeket a gyerekeket az óvodába írattuk be, nem a 

Művelődési Házba. Nem tudom, hogy ha Önöket kényszerítenék, hogy költözzenek el, akkor 

mit szólnának hozzá. Mindenki azt mondja, hogy a gyerekek a jövő, épp ezért első körben nem 

rajtuk kellene spórolni. Az asztmás gyermekemnek kifejezetten jó volt az az óvoda, nem fulladt 

be annyit. A jövő évi tervben nem hangzott el a felső ovi játékainak korszerűsítése. Lelkileg 

érzékeny korban vannak. Amikor a játékok korszerűsítéséről van szó, a felső ovi az utolsó, 

amikor spórolás van, ez az ovi az első. Nem minden gyerek veszi egyformán az akadályokat, 

vannak érzékenyebbek. Minden tiszteletem azoké a szülőké, akiknek a gyereke ilyen könnyen 

veszi ezt, valószínűleg ezért nincsenek most ők itt. Nem az óvónők ellen vagyok, szuper 

óvónőink vannak. Mindenkinek nehéz. De én sem mondom a gyereknek, hogy nem veszek neki 

téli cipőt, mert spórolnom kell. Az első nap nagyon fájó volt, mikor beszoktak a gyerekek, de 

ők arra az udvarra szoktak be, abba az épületbe. Ott vannak a szokásaik, mivel játszik, stb. Ez 

itt nem tud megteremtődni, mert nem ezt szokták meg. Voltak javaslataink, mint például, hogy 

a Művelődési Házat és a Községházát zárják be és az ott dolgozók költözzenek le a védőnő 

helyére. Ennek az épületnek a rezsijét fordítsák az óvoda fenntartására. Van pályázat 

konténerkazánokra, lehet, hogy már késő, de nem biztos. Nyilván alapítványra a későbbiekben 

szükségünk lesz. Ha mi nem fogjuk tudni biztosra, hogy április elsején visszaköltöznek a 

gyerekek és nem költöznek többet le, én elviszem a gyerekeim innen is és az iskolából is. 

Próbahónapot is lehetett volna tartani az óvodában, ha nagyon nem jön be a rezsicsökkentés, 

akkor egy hosszabbított téli szünetet is lehet tartani. Ezeket szerettem volna elmondani. Kérem 

szépen önöket, gondolják át még egyszer a döntésüket. Én is normálisan szóltam a 

gyermekemnek a változásról. Az én gyermekem egy sírós reakciót adott.   

 

Juhász Péter, polgármester 

Erre többen is fogunk válaszolni, kezdem én. A gyerekeket öt hónapra hozzuk át. Kaptunk egy 

ígéretet kazánra. Ha a kazánt megkaptuk és a szakhatósági engedélyeket, akkor nem lesz több 

költözés. Vannak tartalékon pályázatok. Ebben vannak az óvodai játékok is. De ezt már 

mondtam neked. Igenis van jövőképünk, az idén önerőből újítottuk fel a játékokat. Igen, 

gondoltunk arra is, hogy a Művelődési Ház zárjon be és a Hivatal költözzön. De ez az épület 

nem az önkormányzaté, hanem a közalapítványé. Ők olcsóbban kapják a gázt, mint az 

önkormányzatok. Ha itt vagyunk sokan, akkor jobban jövünk ki. A vállalkozások sokkal 

olcsóbban veszik a gázt, mint az önkormányzatok.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 
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Szeretnék kiragadni valamit. Nem tudom, hogy nem jutott el az információ, amiről Peti beszélt 

az előbb fél órán keresztül, hogy milyen intézkedéseink lesznek és miért. Erre te azt mondtad, 

hogy a gyerekek csak számok. Oda jár a kisfiam, két és fél éves, beszokási fázisban van. 

Gondolkodnom kell alpolgármesterként, gondolkodnom kellett apaként, gondolkodnom kellett 

közgazdászként. Ne haragudjatok, de ez az egész túl van dramatizálva. Nem sérülnek a 

gyerekek. Kiszakadnak egy környezetből, lejönnek ide, de olyan környezetet fogunk nekik 

biztosítani, amit a környező óvodák megirigyelhetnek. Ezt megígérhetem nektek és én bátran 

le fogom hozni ide a gyerekemet, utána meg visszaviszem. Lesz 12 hónapunk felkészülni a 

következő télre, hogy még egyszer ne kelljen lehozni őket. Mert ezt én sem szeretném. Én is az 

óvodába írattam be a gyerekem. De ez mind most felül van írva. Pórbálok olyan jó apa lenni, 

hogy ezt a gyerekemmel megbeszélem a lehető legjobban. Ne haragudj, de nekem kissé 

hiteltelen, hogy azt mondod, hogy nem akarsz változást a gyerekednek, erre a másik két 

gyerekedet is másik iskolába íratnád. Akkor te generálsz nekik teljesen indokolatlanul egy 

változást. De ez a te dolgod. Azt pedig, hogy nekünk a gyerekek csak számok, az egész 

Képviselő-testület nevében kikérem magamnak. A gyerekek jövőjéért dolgozunk, ezért 

vagyunk itt. Nehéz elfojtani az indulataimat.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Az önkormányzat és a hivatal két különböző dolog. A hivatal miért nem költözik el? A 

polgármester felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. Közösen hozunk egy 

döntést, ha én nem is szavazok meg valamit, de ők igen, azt nekem végre kell hajtani. A 

polgármesteri hivatal teljesen más. Jegyző úr szakember, én csak egy villanyszerelő vagyok. 

Jegyző úr vezeti a hivatalt. Ő volt a másik ember, akivel számolgattunk. A település azért halad, 

mert bár vitázunk néha, de tudunk előre menni, a település ezért halad.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A hivatal teljesen másképp működik, mint a többi intézmény. Van egy rendszer, az ASP, ezen 

a rendszeren vagyunk bekapcsolva az államkincstárhoz. Ha valaki bejön a hivatalba és 

bármilyen ügyet elindít, azt azonnal látja az Államkincstár. Ha áttelepítenénk a hivatalt, akkor 

az optikai kábelt is át kell telepíteni. Ennek a költsége 5-6 millió forint. A gépek úgy működnek, 

hogy bejön az ügyintéző, előveszi a személyi igazolványát, beteszi a kártyaolvasóba, beüti a 

saját kódját. Nem lehet egy hivatallal megtenni, hogy hozom-viszem. Azért van ez így kiépítve, 

hogy semmilyen informatikai támadás ne érhesse az adatokat, ne lehessen vírusokkal 

tönkretenni egy települést, ellopni az adatokat. Nem tehetjük meg, hogy nem jövünk dolgozni. 

Minden tevékenységünket azonnal látják a felügyeleti szervek. Nem csak a Testületnek kell 

megfelelnünk, hanem egy országnak. Bár ne kaptuk volna meg ezt a kormányhatározatot. 

Kaptunk sok ötletet, de sajnos mind olyan kismértékű spórolást jelent, hogy nem ellensúlyozzák 

a költségvetési hiányt, amit a fűtés okoz.  

Jó lenne, ha mindenki fizetne adót. Építményadóban 5 és fél milliót nem fizettek a vállalkozók, 

iparűzési adóban 4 és fél millió forint tartozás van. Ez 10 millió forint. A kolléganő 244 

végrehajtási eljárást indított. A jogait mindenki ismeri, de valahogy a kötelezettségeit nem. Ha 

befizették volna ezek a vállalkozások a tartozásaikat, akkor most az óvodáról egy szó sem esne. 

Ilona elmondta, hogy elviszi a gyerekét. Megteheti, mert szabadon választhat óvodát. De ha a 

Testület nem hozza meg idén ezt a döntést, akkor viszont minden szülőnek el kell vinnie a 

gyerekét jövőre, mert nem lesz óvoda, nem lesz önkormányzat.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Hoztunk egy határozatot. Meghirdettük, van, aki sérelmezi, van, aki nem, ez így szokott lenni. 

Volt egy szülői értekezlet, felmentem, abban a hitben mentem fel, hogy majd talán felajánlja 



9 

 

valaki, hogy segít pakolni. De ellenállásba ütköztem. Megígértem, hogy rendkívüli testületi 

ülésen újratárgyaljuk a dolgot. Ezt kétszer tárgyalta meg a testület.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Ugyanabban az ügyben még egyszer lehet tárgyalást tartani. Ezt a döntést mindkét alkalommal 

7 igennel szavazta meg a testület. Ellenszavazat nem volt. Ha ebben az évben felhasználunk 

minden tartalékot, jövőre nem lesz óvoda. Sajnos nincs más megoldás.  

 

Szabó Andrea, megbízott óvodavezető 

Sokan mondták, hogy 5 hónapra zsúfoljuk össze a gyerekeket a lenti óvodában, de ez fizikai 

képtelenség. Egyszerűen nincs hely. Maximum létszámon működnek a csoportok. 46 m2 a 

csoportszoba, 25 gyereknél már 50 m2-esnek kellene lenni. Egy gyerekágy 0,7 m2, számoljátok 

ki, hogy 44 gyereknél ez mit jelent. És ezek csak ágyak, ebben nincs asztal, szék stb. Az ügyeleti 

rendszer, amit felhozott Ila, nem gondolkodtam, hogy mekkora lenne a nyereségünk, ha egy 

hónapra bezárunk. De ahogy mondta Ila, nyáron sem könnyű lemenni a gyerekeknek, ezzel 

megint nem vagyunk előrébb. Én a gyerekekért harcolok, hogy nekik jó legyen. Már az egész 

óvodát kell néznem, nem csak egy csoportot. Nincs jó döntés, de a rosszban találjuk meg a jót 

és hozzuk ki a helyzetből a legjobbat. Nem célja a testületnek, hogy állandóan vándoroljanak a 

gyerekek, így nem működhet egy óvoda. Más motivációval már voltunk itt, ridegebb 

körülmények között, de most jobb körülmények közé jövünk, mint akkor. Mindenkit arra kérek, 

hogy próbáljunk segíteni.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Holnap költözik az óvoda. Szívből utálom ezt a döntést, de el kell fogadnom. Azt szeretném, 

hogy az öt hónap ne arról szóljon, amit most érzek egy kicsit, hogy mi vagyunk a rosszak, a 

gyerekellenesek. Mert nem. Mi vagyunk azok, akik próbálunk minden segítséget megadni, 

hogy hosszú távon is boldogok legyenek a petőfibányai gyerekek. Ez nem egy olyan döntés, 

amit meg akarunk hozni. Ez egy olyan döntés, amit meg kell hozni.  

Olyan vádak is értek minket, hogy nem vizsgáltuk meg a lehetőségeket. Minden lehetőséget 

megvizsgáltunk. Nem a gyerekekkel kezdtük, nem ők voltak az elsők. Kérlek benneteket, 

fogadjátok ezt el, sokkal könnyebb lesz az az öt hónap, ha segítjük egymást.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kaptam ma egy levelet, nem kell Képviselő-testület elé vinnem. Kétszer döntöttünk róla. 

Vannak benne javaslatok. Ha megkeresett volna minket a Baptista Egyház, akkor átadtuk volna 

nekik az óvodát. Vannak benne jó javaslatok. A Petőfibányáért Egyesület 4 m3 tűzifát vásárol 

az ovinak, ha megkapjuk a kazánt.  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Tégy Jót! Alapítványban vagyunk páran, nagy sikerrel rendezzük a jótékonysági tornákat. 

Jótékonysági szilveszterben gondolkodunk, várjuk a szülők segítségét. Az itt összegyűlt 

összeget felajánljuk az óvodának, mivel az ovinak nincs alapítványa. Alapítványi szinten ezek 

jutottak eszünkbe.  

 

Gáborné Sajti Ilona, helyi lakos 

Norbinak szeretnék reagálni. Ha nem tűnt volna fel tisztelettel fordultam mindenki felé és nem 

indulattal. Én nem vagyok semmilyen tisztviselő, én üzletasszony vagyok, de legfőképp 3 

gyerek édesanyja. Ők az elsők és nem a számaim. És ez jött le, hogy ők csak számok. Jelenleg 

rajtuk tudtok spórolni a legtöbbet, igen, számok. Mondjuk ki őszintén, indulatok nélkül. Én 

változás elé viszem a gyerekem, de csak akkor, ha nem biztos, hogy jövőre nem költöznek.  
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Juhász Péter, polgármester 

Nehéz egy anyának indulatok nélkül beszélni, én megértem. De itt vannak ezek a remek 

szakemberek. Nyilván ez a helyzet nyitotta fel a mi szemünket is arra, hogy jobban nézzünk 

szét az energiaszektorban. Nyilván lesz, amit véglegesen is be kell majd vezetni, ha lesz pénz, 

például a napelemes lámpák. Az első lépés az, hogy megmentjük a közintézményeinket 

mindenestől. Ilonka férje felajánlotta, hogy megtervezi a kazánt, mi ehhez fogunk fát tenni. Itt 

nincs jó döntés, rossz döntés, döntenünk kellett. Egyikünk ciklustervében sem voltak ilyenek, 

hogy folyamatosan válságot kell kezelnünk. Nem erre szerződtünk, de igen, ekkora döntéseket 

kell hoznunk. De még bírjuk. Kell a támogatásotok, használjuk fel ezt az intelligenciát, ezt a 

dühöt, ami bennetek van.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Nem számok a gyerekek. Éjszakákat nem aludtam emiatt. Én is tudnék sírni, pedig nincs 

gyerekem. De hidd el Ila, hogy életem második legnehezebb döntése volt. Az első az volt, hogy 

az iskolát odaadtuk a baptistáknak. Ez pedig a második legnehezebb. Állandóan azt szajkóztam, 

hogy menjenek a lenti óvodába a gyerekek. De elmagyarázták, hogy nem lehet, megértettem. 

Egyszerűen nincs más választás. De ha én azt mondom neked, hogy Ila, adj ide 5 millió forintot, 

de neked csak 1 van és tudod, hogy jövő hónapban is ezt mondom neked… akkor te mit 

csinálsz? Őszintén mondd meg, hogy mit csinálsz? Kinek jó ez? Kinek jó a költözés szerinted? 

Abban bízom egyedül, hogy a gyerekek nem öregek, mert csak az öregeket nem lehet kivenni 

a megszokott környezetükből. Ők még alkalmazkodnak. Képzeld el, hogy van, aki örül, hogy 

idejönnek a gyerekek. Amióta Peti a polgármester, a telepnek annyit adott, én a rendelőben 

vagyok, mindenki ezt mondja. Most van, ami miatt össze kell fognunk és most az első bajban, 

amit meg kell oldanunk, egyből széthúzunk. De őszintén mondjátok meg mit csináljunk, ki ad 

pénzt? Tudsz adni 50.000 Ft-ot havonta? Tudod biztosítani, hogy ott legyen a pénz, minden 

gyerekre be legyen fizetve?  

 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Amikor meghallottam, hogy ide lekerülnek a gyerekek, mikor az enyém be sem szokott, felállt 

a szőr a hátamon. Mondtam a többieknek, hogy ilyen meg se forduljon a fejükben, ez nem 

történhet meg. Aztán megnéztem, hogy áll a helyzet és kb. két nap alatt megváltozott a 

véleményem. Nézzétek meg, hogy milyen körülményeket fogunk teremteni, a maximumot ki 

fogjuk hozni a művelődési házból.  

 

Papp Tamás, helyi lakos 

Nehéz kimondani, de a pénzkészlet visszapótlására adók bevezetésén gondolkodtatok-e. Lehet, 

hogy egy kicsit másképp látná mindenki a dolgot.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Veszélyhelyzet van, semmilyen adót nem lehet kivetni. Bérleti díjat sem emelhettünk. Meglévő 

adó mértékén emelni nem lehet. Ráadásul nagy dilemma, hogy kit terheljünk az adóval. Így is 

nehéz már az embereknek. Nem rossz a felvetés. Márciusig veszélyhelyzet van.  

 

Magda Sarolta, helyi lakos 

Van arra esélyünk, hogy ez ne öt hónap legyen? Van bármilyen lehetőségem arra, hogy otthon 

tartsam a gyermekemet? 

 

Juhász Péter, polgármester 

Nem tudjuk, hogy milyen idő lesz.  
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Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az Oktatási Hivatalhoz és a Kormányhivatal Járási Gyámhivatalához lehet fordulni, ha otthon 

akarja tartani a gyermekét. Ha meg tudja indokolni, hogy miért szükséges otthon tartani a 

gyermeket, akkor bizonyára megkapja az engedélyt.  

 

Mizser László, helyi lakos 

Ez egy nehéz helyzet, de egy jó testületnek fel kell vállalni a nehéz döntést is. Ha nyitott 

szemmel járnak az emberek, láthatják, hogy mennyit fejlődött a település. Én köszönöm a 

munkátokat, csak így tovább.  

 

Patkó Tímea, helyi lakos 

Mi Szederkével a zagyvaszántói oviba jártunk. Ők kétszer költöztek, amíg odajárt, egyszer a 

régi könyvtárba, a temető mellé. A szülők közül senki meg nem szólalt. Egy gyerek sem sérült 

lelkileg. Az óvónők pontosan tudják, hogy mit kell tenni. Beszoktatás, kiszakadás? Honnan? 

Ugyanaz a kis csoport lesz! Sőt, még lehet, hogy jobban össze fognak tartani. Nem azt kell 

mondani, hogy elviszem a gyereket, hanem azt, hogy miben tudok segíteni?  

 

Ondrék Attila, képviselő 

Én annyit kérek, hogy zárjuk már le ezt a témát, a döntést visszacsinálni már úgysem tudjuk. 

Kapjanak mások is szót, más ügyben kérdezni tudjanak.  

 

Demény Brigitta, helyi lakos 

Nem baj, hogy közel van a kocsma? 

 

Juhász Péter, képviselő 

A most kialakult helyzet miatt ez jelenleg nem releváns, az engedélyt megkaptuk.  

 

Turcsányi Melinda, helyi lakos 

Én szeretem ezt a testületet, azt gondolom, hogy Petőfibánya felvirágzott, amióta Ti vagytok. 

Nagyon örülök, hogy meglett a park, az öntözőrendszer, a szobor, de ti ezt sokkal korábban 

tudtátok, hogy valahol spórolni kell. Engem csak az bánt, hogy az óvoda. Locsoltátok a parkot, 

mikor már fagyott reggel, egész nyáron ki volt világítva karácsonyi fényekkel. Ez egy 

rendbetett, felújított óvoda. Egész télen rengeteg beteg gyerek van, nincs tele a két csoport. Le 

van szigetelve, rendbe van téve, rengeteg pénzbe került. Szerintem megoldható lenne, hogy az 

egyik csoportban ott alszanak, visszük a takarókat, délben hazahozzuk a gyerekeket. Meg lett 

kérdezve a véleményünk, szülőire nem mehettünk gyermekkel, volt, aki emiatt nem tudott ott 

lenni. Lejött, hogy a megkérdezett szülők 70%-a azt mondta, hogy keressünk más megoldást. 

Nem tudtam, hogy le lehet zárni a Művelődési házat, nem tudtam, hogy olcsóbban kapjátok a 

gázt, nem tudtam az internetes dologról, tehát hogy működnie kell a Művelődési háznak. Ezt 

megértem. De a fenti óvodát minimálisan fűteni kell, hogy ne menjen tönkre. Minden olyan 

szép ott, mi azt választottuk a gyerekeinknek, mert ott olyan a levegő. Nekünk az a hely kell, 

nem a Művelődési ház. Tudom, hogy már nem lehet visszacsinálni, de keresni fogom az utat, 

hogy a gyerekemnek ne kelljen a Művelődési házba járnia. Mert az nem óvoda. Szerettem 

volna, hogy legyen egy zárt óvodai udvar, a lépcső is veszélyes, ott a kocsma is. A csikket 

összeszedik itt hátul.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Kérlek, az az óvodával beszéld meg, hogy hogy oldják ezeket meg, ez nem a falugyűlés dolga.  

 

Turcsányi Melinda, helyi lakos 
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Nincs is több kérdésem, csak ezt el szerettem volna mondani. Azt szeretném még mondani, 

hogy ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Ebbe sem kellett volna belenyúlni. Norbi is 

tudta, hogy ennek ez lesz a vége, hogy a felső ovi be lesz zárva. Nem is három éves a gyereke, 

mégis oda íratta, csak azért, hogy itt mondhassa, hogy az ő gyereke is átjön.  

 

Szluka Norbert, polgármester 

És én azért dolgozok, hogy a te gyereked visszamehessen oda! 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ne személyeskedjünk! Igen, locsoltunk nyáron! Ha tudtuk volna, hogy ez lesz, akkor másképp 

csináljuk. Ha nyáron nem locsolunk 40 fokban, akkor most ki lenne száradva minden és az 

lenne a baj. Ha ezt te nem tudod elfogadni, akkor te nem vagy együttműködő!  

Azt meg, hogy valaki politikai indíttatásból beíratja a gyerekét óvodába, azt meg kikérem 

magamnak! 

 

Turcsányi Melinda, helyi lakos 

Elnézést kérek.  

 

Molnárné Luda Réka, helyi lakos 

Tudom, hogy dühösek vagytok. Szeretitek a fenti ovit, ugye? Ezért harcoltok érte foggal, 

körömmel. Mert olyanok ott a körülmények. De most a fenntartó kér segítséget. Aki ilyen 

körülményeket teremtett a fenti oviban. Most válsághelyzet van, és igenis kell, hogy ti 

segítsetek neki. Most az egyszer. És nem borzasztó a Művelődési ház, hetek óta azon 

dolgozunk, hogy jól érezzék magukat itt a gyerekek. Heti hat napot! És ti csak azt látjátok, hogy 

megy a locsoló. Nagyon sajnálom.  

 

Sulyok Zoltánné, közös képviselő 

Minket is érintett a költözködés. Nagyon jó kis irodánk volt a Művelődési házban. De minket 

sem küldtek el. A pincében nagyon jó kis helyet alakítottak ki. A társasházaknak működnie kell 

és az önkormányzat mindent megtett, hogy tudjunk létezni. Elküldhettek volna minket, de nem 

tették.  

 

Juhász Péter, polgármester 

A felszabadult helyiségeket üzleti alapon kívánjuk bérbe adni. A telefonszámunk nyilvános, 

mindenki tudja. Ha valamilyen információ kell, elértek.  

 

Van még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.  

 

K.m.f. 

 

 

         Juhász Péter                    Dr. Gyirán Viktor 

         Polgármester         Jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 


