
 433 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. augusztus 29-én tartott rendkívüli üléséről készült 

jegyzőkönyv 
 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 
 

Határozat száma Tárgy 

215/2011.(VIII.29.) Döntés a selypi úti átereszt követő árok további tisztításáról 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Petőfibánya, 2011. augusztus 29. 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester         Jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 434 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 

29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ambrus Zoltán 

Nagy Katalin 

Papp Tamás 

Ruzsom Lajos 

 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

  

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Takács Péter, műszakis ügyintéző  

  

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester, 

Köszönti a jelenlévő képviselőket a helyszínen. 

 

A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 6 fő, Mizser 

László képviselő családi okok miatt nem tud részt venni. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülés tárgya a Selypi úti áteresz és 

az árok egy részének tisztítását követően az, hogy mi legyen a további teendő. 

 

Javasolja, a napirendet elfogadásra. 

Van-e valakinek javaslata? 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

(Tájékoztatja a Képviselő-testületet a selypi árokkal kapcsolatban a jelenlegi helyzetről, a 

tulajdoni viszonyokról, a korábbi egyeztetésekről, azok eredményeiről, továbbá a rendezési 

tervről.) 

A selypi árok tulajdonosa Lőrinci Város Önkormányzata.  
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Ambrus Zoltán, képviselő 

Pereskedtünk mi már Lőrincivel, és megnyertük. A tulajdonosnak kötelessége az árok 

pucoltatása. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tulajdonosnak kötelessége az árok tisztítása, természetesen. Levelezgetett, meg tárgyalt is 

már a két Önkormányzat ebben a témában, de semmi eredménye nem lett soha. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Neki kötelezettsége van erre vonatkozóan. 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Az árok pucoltatásához 90-10%-ban kell hozzájárulni neki! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ezt mi alapján számoltad ki? 

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Hát, hogy ez az árok csak csapadékvizet vezet el. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Meg bányavizet. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Ha odáig fennáll a fejlemény, hogy senki sem akar tisztíttatni, olyan állapot állna elő, hogy 

hatósági kötelezés lenne, a vízügyi felügyelőség a tulajdonos felelősségét állapítaná meg.  

Lehet azon vitatkozni, hogy kinek a tulajdona, de a probléma az itt jelentkezik. Ráadásul ez az 

árokrendszer nemcsak azt a vizet viszi, hanem a Rózsa felől jövő vizet, az Akácfa utca felőlit, 

ennek az egész területnek a vízgyűjtő része. Elmehetünk megnézni, hogy mit lehet csinálni. A 

híd 5-5 méter szélességben a Közútkezelő tulajdonában van. Amikor itt volt a közutas 

szakember, arról tájékoztatott minket, benne van a pénzügyi programban, hogy felújítják az 

egész utat jövőre az árokkal együtt. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

2013-ig be kell fejezniük a felújítást az ÁROP pályázatnak megfelelően. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Zoltán, a maguk kertje végén, meg ennek a vízszintje 21 cm-rel van lejjebb.  

Itt van a fenékszintje, itt néztük, hogy mi van. Ott lejjebb van.  

 

Ambrus Zoltán, képviselő 

Megnéztük az anyagszükségletet a terelőhöz. (Közli a végső összeget.) 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

(Tájékoztatást ad a saját számításai alapján, illetve beszél a kivitelezés problémájáról.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Meg ami még probléma, hogy nem a mi tulajdonunk! 
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Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Véleményem szerint valahol följebb kellene homokfogót kiépíteni, igaz, hogy azt is 

rendszeresen tisztítani kell, de megfogná a nagy esőt. Hatvanban van egy meredek utca, 

minden utca végén beraktunk iszapfogót, amelyet minden eső után tisztíttatni kellett. 

A költségvetésben be kellene tervezni valamennyit ennek a kiépítésére, amivel talán 

megoldódna a csapadékvíz problémája. 

Itt gyorsfolyása van a víznek, lebukik, nem bírja elvinni a szűk árok a vizet. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De most már van helye a víznek, eddig emeletre kellett felmennie. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Évek óta van mondva ez az árok, ennek van egy feneke, itt volt ásva bele, ami azt a 

vízmennyiséget nem bírta elvinni. (Megmutatja.) 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ami itt a híd alatt volt, az borzasztó. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A farönk még most is látszik a szélén. A fának a gyökérzete volt végighúzódva. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Több óráig szedték ki. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Szerintem a híd alatti átereszt, vízelvezetőt Petőfinek nem kell megcsináltatnia, rendezési 

tervben ez nincs benne, egyébként is ez műtárgy, más tulajdonában van. 

Azt javaslom, várjuk meg a nagyobb esőzést, akkor kiderül a mostani munkának az értelme.  

Szerény véleményem szerint, ha csinálják az útfelújítást, akkor ezt is meg fogják csinálni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Közútkezelő azt mondta, nem tud ebben részt vállalni, hogy mi takarítjuk, mert nekik nincs 

ilyen munkanemük, és ők ezt nem tudják elszámolni. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Ez állandó vízfolyásként van feltüntetve, pedig időszakos, a földhivatali nyilvántartásban nem 

is szerepel, nincs telekkönyvileg rendezve. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én azon gondolkodnék még, hogy a további ároktisztítást is végeztessük el. 

Tomi kiszámolta a végéig, azt mondta, egy pár évig meg lenne oldva a tisztítás, rendszeresen 

tisztíttatnánk a medret jövőre. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Most elvileg, ami kétséges volt, hogy fordító, vagy nem fordító, akkor elvileg most 

mélyebben van, mint iszapgyűjtő, az ott? (Mutatja.) 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Mi nem mentünk le 1.90-re, de így is magasabban van, ez nem is volt kiszedve. 
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Azért ment visszafelé, az apci víz meg állandóan folyt, azóta valamit csináltak vele, vagy 

kiszáradt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt mondom, ha már elkezdtük, akkor végig meg kell csináltatni. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Hát mondjuk elég érdekes, ami ott be van nőve, még azt a vizet sem tudja elszállítani.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Azt a részt is ki kell kotortatni valamilyen módon. Vagy Molnár Tomival, vagy 

közmunkásokkal. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt közmunkásokkal nem lehet. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A víz általában vízszintbe áll be, amíg az csorog, addig azt mondom, eddig áll meg a víz. 

Most így jön visszafelé, gondolom én. (mutatja)  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Azt gondolom, minden évben ráállítom a közmunkásokat és karban lesz tartva. 

 

Papp Tamás, képviselő 

A karbantartás mindig kevesebbe kerül, mint egy újra… Lásd most! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kétszer volt vágatva a fű tavasszal végig. 

El kellene dönteni, hogy mi legyen! Ha úgy döntünk, hogy kell, akkor Tomiék folytatják a 

munkát. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Én szerintem folytassák. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Innentől már töredéke lesz a hordaléknak, kevesebbe fog kerülni jóval. 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Mióta megcsinálták a gátat, azóta ehhez szerintem nem nyúltak hozzá. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Én nem emlékszem rá, hogy ez tisztítva volt. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Mi a véleményetek, csináltassuk meg végig? 

 

Papp Tamás, képviselő 

Egyszer tegyük rendbe, de akkor rendesen. 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Utána meglátjuk az első esőnél, hogy mi van. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki egyet ért azzal, hogy az árajánlatban foglalt összegnek megfelelő árért folytassák a 

munkát, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

215/2011. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Selypi úti áteresz elvégzett munkálatait 

követően a bányavizet  elvezető árok állapotát, és az arra érkezett árajánlatot 

követően úgy döntött, hogy az árajánlatban foglalt feltételekkel az árkot 

továbbtisztíttatja Molnár Tamás vállalkozóval 650.000 Ft+ÁFA/m³ áron a lekötött 

betét terhére. 

 

Felelős: szerződés megkötésére polgármester, értesítésre jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Tavasztól a közmunkások ki tudják tisztítani az egész árkot, nem lesz több probléma belőle. 

 

A következő téma, amiért összehívtam a rendkívüli testületi ülést, a buszmegálló épületének 

hasznosítása. 

 

Az épület állapota rossz, nincs benne víz, gáz, áram. 

A tető beázik, várom a javaslatokat a testület részéről. 

(A Képviselő-testület a helyszínen megtekinti az épületet és ötletekkel állnak elő.) 

 

Papp Tamás, képviselő 

Úgy gondoltam, hogy a kisebbik felét le lehetne választani, amelyben tényleges buszmegállót 

lehetne kialakítani, mögötte lenne a vizesblokk, amelyből lenne a másik részre is ajtó, ahová 

tehetnénk az ifjúsági klubot. A Wc-re onnan is be lehetne jönni, meg innen is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Igazad van. A hely mérete elég egy mosdónak és egy Wc-nek. Kell mozgáskorlátozott 

illemhely? 

 

Takács Péter, műszakis ügyintéző 

Kell. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Csak a bejáratnál szükséges rámpával biztosítani a feljutást. 

 

(A Képviselő-testület hosszan vitatja a hasznosítás és megvalósítás lehetőségeit.) 
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Takács Péter, műszakis ügyintéző 

El kell mondanom, hogy a Wc építése engedélyköteles. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Megnézzük, hátha lenne ilyen dologra pályázati kiírás. 

A szeptemberi testületi ülésre várnám a testülettől a további javaslatokat, addig kérném, hogy 

mindenki gondolkodjon el rajta. 

Van-e még valami kérdés, további javaslat? 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, megköszöni a jelenlévők munkáját és a nyílt ülést 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva              Dr. Gyirán Viktor  

         Polgármester              jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit     

                                          jegyzőkönyvvezető 

 


