
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a település rendezési feladatok megvalósításához kapcsolódó önkormányzati elővásárlási 

jogok megállapításáról szóló 10/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a 17. § d) pontjában és a 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, 

továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a település rendezési feladatok megvalósításához 

kapcsolódó önkormányzati elővásárlási jogok megállapításáról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

 

1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.  

 

2. § A rendelet 2018. szeptember 14-én lép hatályba és 2018. szeptember 15-én hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva  sk.                                    Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2018.09.13. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

 

1. számú melléklet 

1.számú melléklet a 10/2018.(V.17.)  

önkormányzati rendelethez 

Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok 

sorszám Ingatlanok Hrsz. Ingatlan felhasználásának célja 

- településrendezési cél 

1 horgásztó 0235 településrendezés 

2 régi gázcseretelep 137 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

3 az önkormányzati épülettel 

elkerítetlen közös ingatlanon 

található egykori szolgálati 

lakás 

261/2 településrendezés 

Településközpont fejlesztése, 

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 



4 a játszótérrel szembeni üres 

terület 

269/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

5 régi piac területe 272/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

6 FÉNY üzletház és parkolója 300 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

parkolók építése 

Sportkomplexum kialakítása 

7 régi 4 tantermes „kisiskola” 

épülete 

312 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

8 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/2 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

9 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/3 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

10 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/5 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

11 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/6 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

12 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/7 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

13 Petőfi utca 1. 

„pedagóguslakás” 

313/A/8 településrendezés  

önkormányzati ingatlan bővítése 

szolgálati lakás létesítése 

14 régi óvodaépület 314 településrendezés  

önkormányzati feladatellátás, bölcsődei, 

óvodai, oktatási intézmény létesítése 

15 Sport u. régi munkásszálló 

épület 

332 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

Sportkomplexum kialakítása 

16 bánya bejárata 365/31 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

bányamúzeum létesítése 

17 iparterület 365/46 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

18 iparterület 365/51 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

19 iparterület 365/52 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

20 14 ha 6994 m2 üres terület 366/1 településrendezés  

iparterület létesítése 

21 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 



idősek otthona létesítése 

22 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

23 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/3 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

24 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/4 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

25 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/5 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

26 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/6 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

27 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/7 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

28 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/8 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

29 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/9 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

30 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/10 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

31 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/11 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

32 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/12 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

33 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/13 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

34 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/14 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

35 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/15 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

36 Bánya u. 4. régi Polgármesteri 

Hivatal épülete 

379/A/16 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

idősek otthona létesítése 

37 Bánya utcai üzletsor 381/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

38 pékség ingatlana 388/A/6 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 



39 pékség ingatlana 388/A/7 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

40 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

41 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/3 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

42 Akácfa utca 1. szám társasház 310/A/5 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

43 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/1 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

44 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

45 Akácfa utca 9. szám társasház 323/A/3 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

szolgálati lakás létesítése 

46 iparterület 369/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

47 iparterület 370/9 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

48 iparterület 369/2 településrendezés  

Településközpont fejlesztése 

 


