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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. augusztus 12-én megtartott soros nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m :     

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

 Mellékletek 

 

 

Határozat száma Tárgy 

70/2015.(VIII.12.) Az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

elfogadása 

71/2015.(VIII.12.) P.K.T.K. 2014. éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

72/2015.(VIII.12.) Bányász Sportkör 2014. éves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 

73/2015.(VIII.12.) Petőfi Sándor Lövészklub 2014. éves tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

74/2015.(VIII.12.) Petőfibányáért egyesület 2014. éves tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

75/2015.(VIII.12.) Vöröskereszt 2014. éves tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 

76/2015.(VIII.12.) Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2014/2015-as tanévének 

nevelési tevékenységéről szóló és a Petőfibánya Általános 

Iskolásaiért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 

77/2015.(VIII.12.) HEP felülvizsgálatának elfogadása 

78/2015.(VIII.12.) Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, nyertes kihirdetése 

79/2015.(VIII.12.) Mini Manó Egységes Bölcsőde Óvoda nyitvatartási rendjének 

módosítása 

80/2015.(VIII.12.) Petőfibányai Horgász Egyesület kérelmének elfogadása 

81/2015.(VIII.12.) Fehérvári Plast Szociális Szövetkezet közterület-foglalási kérelme 

Rendelet száma Tárgy 

20/2015. (VIII.13.) 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) 

önk. rendelet módosítása 

21/2015. (VIII.13.) 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2014 (XI.27.) rendelet módosítása 

22/2015. (VIII.13.) Rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

23/2015. (VIII.13.) 

Szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II.12.) rendelet 

módosítása  

 

Petőfibánya, 2015. augusztus 12. 

 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva       Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 

12-én megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Juhász Péter 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Martinkovics Sándorné, óvodavezető 

 Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

 Reichardt Angelika, Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány elnöke 

 Salamon István, iskolaigazgató helyettes 

 Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt Helyi Szervezete 

 Körmös Gáborné, Petőfi Sándor Lövészklub Elnöke 

 

Javasolt napirendek: 

 
1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

2. PKTK beszámolója 

  Előadó: a PKTK Kuratóriumának Elnöke 

3. Sport Elnökség beszámolója 

  Előadó: a BSK Ügyvezető Elnöke 

4. Támogatott szervezetek beszámolói 

  Előadó: támogatott szervezetek vezetői 

5. Oktatási, nevelési intézmények tájékoztatója 

  „Petőfi Sándor Általános Iskolásaiért Alapítvány” tájékoztatója 

  Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója 

Iskolaigazgató, Alapítvány Elnöke   

 6. Indítványok, bejelentések, egyebek 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszöntöm a meghívott vendégeket, és megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a testület 

szavazatképes, mivel a testület 7 tagjából 5 fő jelen van. Ruzsom Lajos és Dr. Csillag Imre 

képviselők jelezték, hogy kicsit késnek. Javasolom a napirendet meghívó szerint elfogadásra. 

Kérem, hogy aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 5  tagja 5  igen szavazattal az elhangzott 

javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  

 

I. NAPIREND 

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az első napirendi pontunk, Petőfibánya Községi Önkormányzat 2015. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Ez a második év, hogy nem kell beszámolót küldeni a 

kincstár felé. Tájékozatót készítettünk a testület részére. Megkaptátok a szöveges részt és a 

mellékleteket is. A pénzügyi bizottság hétfőn megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra 

javasolja a testület felé.  

 

Kérdés, vélemény? 

 

Amennyiben nincs, röviden összefoglalom. Az önkormányzat és intézményei költségvetését 

394.954 eFt főösszeggel fogadtuk el februárban. A költségvetés végrehajtása során az év 

közben bekövetkezett változások alapján a bevételi és kiadási előirányzat 421.534 eFt-ra 

módosult. Ez kicsit torzított, mert a rövid lejáratú hitel, a betétlekötés mozgása halmozottan 

jelenik meg ebben az összegben. Ezt így kell elkészíteni. Időarányosan közel 50-50 % a 

teljesülés mindkét oldalon, tehát jól teljesültek a bevételek és kiadások is. Menjünk végig a 

kiküldött tájékoztatón. Kezdjük a bevételekkel.  Működési és felhalmozási célú támogatások 

53,69 %-on teljesültek, az egyéb működési célú támogatások 74,17 %-on teljesült, ebben van 

a védőnő után járó támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a közfoglalkoztatás 

támogatása és a tavaly októberi választáshoz kapcsolódó pótigénylés.  Térjünk át közhatalmi 

bevételekre. Az építményadó és a telekadó azért teljesült 100 %-ban, mert előző évi 

elmaradásokat is tartalmazza a teljesülés. Ez annak köszönhető, hogy az adóbehajtás nagyon 

magas színvonalon van most a hivatalban. Viszont a betervezett iparűzési adó biztos, hogy 

nem fog teljesülni, a féléves teljesítés 36,05 %.  A tájékoztató elkészítése után még egy 

vállalkozó befizetett 3,5 mFt elmaradást, ezzel együtt áll 50 %-on az iparűzési adó. Nagyon 

sok vállalkozás szünetel, vagy felszámolás alatt van. A betervezett 20 mFt biztos, hogy nem 

fog bejönni. Ahhoz képest, hogy öt évvel ezelőtt 52 mFt volt az iparűzési adóra tervezve.  

 

/Megérkezett Ruzsom Lajos, képviselő./ 

 

A gépjárműadó teljesülése is magasabb, 68,40 %. Ez is a hatékony adóbehajtás 

következménye. Most az a gyakorlat, hogy akinek egy éven túli gépjárműadó tartozása van, 

annak levetetjük a rendszámát. A talajterhelési díjnál az elmaradások befizetése miatt van 

túlteljesítés. Az egyéb közhatalmi bevételek, az a bírság, pótlék. Tehát a közhatalmi bevételek 

összességében 56,00 %-ban teljesült.  
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/Megérkezett Dr. Csillag Imre, képviselő./ 

 

A működési bevételek 58,09 %-on teljesültek, ebből a legnagyobb tétel az ellátási díj, vagyis 

az étkezési térítési díj, ez 49,92 %-ban teljesült. A felhalmozási bevételeken belül az 

ingatlanok értékesítésére - ez a bérlakások értékesítésének maradványa - 700 eFt-ot 

terveztünk be, ebből 271 eFt jött be. Sajnos már csak azok maradtak, akik nem nagyon 

szeretnek fizetni, és igen nehezen lehet behajtani tőlük a pénzt. Következik a finanszírozási 

bevételek tábla, 20 mFt likvidhitelt vettünk fel ebben az évben, de úgy alakultak a 

bevételeink, hogy alig kellett használni még idén. Ez azért is örvendetes, mert így a 

betervezett hitelkamat év végén kevesebb lesz.  A betétek megszüntetése tétel 120 mFt. Ez 

nem azt jelenti, hogy megszűnt és elhasználtuk, ennek a párja ott van a finanszírozási 

kiadások táblában. Ez csak könyvelés-technikai dolog. Térjünk rá a kiadások alakulására, a 

személyi jellegű juttatások 45,36 %-ra teljesültek, ez azért van, mert a nyugdíjba vonulók 

jubileumi jutalmainak kifizetése áthúzódik a második félévre. A dologi kiadásaink 

összességében 54,74 %-ra teljesültek. Ebből a készletbeszerzés 46,51 %-on, ebből ami 

nagyobb volumenű, az az üzemeltetési anyagok 46,64 %-on teljesült. A szolgáltatások közül a 

közüzemi szolgáltatások 59,30%-on teljesültek. Ennek oka, hogy a decemberi gázdíj fizetése 

áthúzódik erre az évre. A karbantartási szolgáltatások igen alacsonyan, 27,34%-osan 

teljesültek.  Együttvéve a szolgáltatások 51,94%-on teljesültek. Az államháztartáson kívülre 

véglegesen átadott pénzeszközátadások a 7. számú, támogatások, szociálpolitikai ellátások 

című táblázatban láthatóak. Itt a teljesülés 46,15%. Gyakorlatilag a PKTK-nak és a 

Sportkörnek folyamatosan, negyedévente, illetve havonta nyújtjuk a támogatást. Az apci 

kommunális hulladéklerakóval kapcsolatos költségről még most érkezett meg a számla, azt 

még azért nem fizettük ki. A Zagyvavölgye Vízgazdálkodási Társulás sem küldte még a 

számlát. A Hulladékgazdálkodás Társulás tagdíját sem kérték még. A Petőfibányáért 

Egyesületnek, a Petőfibányai Mentőállomás Alapítványnak – amiről nemrégiben határozott a 

testület - és a Hatvani Kórház Alapítványának 100%-ban kifizettük a támogatást. A 

Vöröskereszt, a Lövészklub még nem kérte a támogatást. Előzetes megbeszélés alapján 

szoktuk nekik elutalni az éves támogatást. A Polgárőrség támogatását időarányosan, azaz 

50%-ban fizettük ki.  

Van-e kérdés, hozzászólás?  Amennyiben nincs, átadom a szót Ruzsom Lajosnak, mint a 

Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A pénzügyi bizottság hétfőn megtárgyalta a tájékoztatót, és elfogadásra javasolja a testület 

felé. Időarányosan teljesült mind a bevételi, mind a kiadási oldal.  Rossz hír, hogy a 

betervezett iparűzési adó biztos, hogy nem fog teljesülni. Mivel nagyon sok vállalkozás 

szünetel, vagy felszámolás alatt van. A betervezett 20 mFt valószínű, hogy nem fog bejönni. 

Ez azért is elkeserítő, mert a település a befolyt iparűzési adóból tudna fejlesztésre költeni. 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény, hozzászólás a tájékoztatóhoz? Amennyiben nincs, aki egyetért a kiküldött 

előterjesztés 10. oldalán található a határozati javaslattal és elfogadja az önkormányzat 2015. 

I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze. 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 
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70/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület Petőfibánya Önkormányzat 2015. év I. féléves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tájékoztatóhoz kapcsolódik a költségvetési rendelet módosítása. Az előbb elfogadott, a 

tájékoztatóban is leírt számszaki változásokat tartalmazza a módosítás. Kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, aki a 11. oldalon található rendelet-tervezettel egyetért, kézfelnyújtással 

jelezze.  

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

20/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 

2015. évi költségvetéséről szóló 0/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

módosítására a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 421.534 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 421.534 ezer forintban állapítja meg.” 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-

testület a következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen:  

281.079 eFt, ebből: 

a) személyi juttatások:                         105.647 eFt 

b) munkaadókat terhelő járulékok:        27.950  eFt 

c) dologi jellegű kiadások:                            74.123 eFt 

d) ellátottak pénzbeli juttatása:                      17.801 eFt 

e) egyéb működési célú kiadások:            9.084  eFt.” 

 

 

(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 10.646 eFt.” 

 

 

(4) A R. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (2) A beruházási és felújítási kiadásokból: 

a) a beruházások előirányzata: 2.022 eFt,” 

 

 

(5) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „8. §  

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege: 

56.112 eFt.” 

 

 

(6) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési 

maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 70.436 eFt.” 

 

 

(7) A R. 8. § (4) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (4) Az általános és céltartalék előirányzatokból: 

b) céltartalék  46.474 eFt.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 

 

(3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép. 

 

(4) A R. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép. 

 

(5) A R. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép. 

 

(6) A R. 16. számú melléklete helyébe a 16. számú melléklet lép. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015.08.14-én lép hatályba és 2015.08.15-én hatályon kívül kerül. 

 

K.m.f. 
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             Juhászné Barkóczy Éva                                                Dr. Gyirán Viktor  

                     polgármester                                                                     jegyző 

 

II. NAPIREND 

PKTK 2014. ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma, a PKTK 2014. évi beszámolója. Az anyagot mindenki megkapta, 

elolvasta. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Örömmel láttam, hogy az iskolával és óvodával szorosabb a kapcsolat. Gratulálok ahhoz is, 

hogy ilyen szűkös anyagi keretből ilyen sok programot tud biztosítani az alapítvány. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, P.K.T.K. titkár 

Nagyon sok köszönet jár a közfoglalkoztatottaknak is.  

 

Tomecz László, képviselő 

Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ki a két főállású dolgozója az alapítványnak? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, P.K.T.K. titkár 

Juhász György, karbantartó és én, mint titkár. 

 

Tomecz László, képviselő 

Kihez tartozik a strand területének karbantartása, és a fűnyírás? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, P.K.T.K. titkár 

A strand területe a Sportköré, de a fűnyírást mi szoktuk csinálni.  

 

Tomecz László, képviselő 

A strand területén másfél méteres fű nő, ha más területén le tudjuk vágni a füvet, akkor itt is 

le kellene vágni! Ha nálam nő másfél méteres parlagfű, akkor engem megbüntetnek. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, P.K.T.K. titkár 

Amikor szól Johanna, akkor szoktuk levágni a füvet, ahol sportolás céljára használják a 

területet. Azokon a területeken, ahol nincs tevékenység, a karbantartás kivitelezése még 

megoldásra vár. De a Sport mindennapos karbantartását elvégezzük. Azon felüli munkákra 

nincs kapacitásunk, az még megoldásra vár. Ezt a kérdést közösen kellene megoldanunk az 

önkormányzattal és a civil szervezetekkel. 

 

Tomecz László, képviselő 

Miért kell külön szólni a saját területünkön, miközben ott is vágjuk a füvet, ami nem a miénk? 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Erre a célzásra hagy válaszoljak én. Ez a téma már az előző ülésen is felvetődött. Tavasszal az 

én személyes kérésem volt, hogy a bicikliút és a vasúti sínek között is vágják le a füvet. 

Nagyon csúnya volt a településre bevezető szakasz, hogy csak a mi kis részünket vágták le a 

munkások. Szerettem volna, ha látszódik, hogy gondozzák ezt a települést. Ezt már az előző 

alkalommal is el kellett volna mondanom. 
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Juhász Péter, képviselő 

Zárjuk le a témát, nincs kapacitás mindenre! Sárdobálás helyett összefogással és kétkezi 

munkával tudjuk a helyzetet megoldani! Én is csak gratulálni tudok a PKTK-nak ahhoz, hogy 

ebből a kicsi büdzséből ilyen sok és színvonalas programot tudnak biztosítani a településnek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, aki a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvány 2014. évről szóló beszámolóját elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

71/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány, mint 

támogatott szervezet beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

II. NAPIREND 

BÁNYÁSZ SPORTKÖR BESZÁMOLÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Bányász Sportkör beszámolója. Dósa Johanna, elnök elnézést kér, amiért nem 

tud jelen lenni az ülésen, de egy örömteli családi esemény történt náluk, most szült meg a 

húga. Itt van a helyettese Juhász Péter, neki fel lehet tenni a kérdéseket. A kiküldött 

beszámolót kiegészíteném még azzal, hogy az önkormányzat támogatása nem csak egyszer 

egymillió forint, hanem még egymillió, mert a Sport rezsijét is mi fizetjük ki az alapítványon 

keresztül. Kérdés, vélemény? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Ahogy a beszámolóból látszik, három szakosztály működik. Teke, ökölvívó és labdarúgó. 70-

80 gyermeket mozgatunk meg hetente. Egyelőre az a legnagyobb eredmény, hogy ennyi 

gyermeket tudunk megmozgatni. A 150 fős helyi iskolából 40 gyermek focizik. 

Megköszönöm a karbantartók munkáját és az önkormányzat támogatását. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester, P.K.T.K. titkár 

Gratulálunk és köszönjük Johannának a munkáját. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Köszönjük, hogy Johanna a saját kocsijával fuvarozza a gyerekeket, heti több napot 

foglalkozik a sportkörrel ingyen és bérmentve! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, aki egyetért a Petőfibányai Bányász Sportkör 

2014. évi beszámolójával, kézfelnyújtással jelezze. 
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Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

72/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Sportkör, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

IV. NAPIREND 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Petőfi Sándor Lövészklub beszámolója. Itt van Körmös Gáborné a Lövészklub 

elnöke, átadom neki a szót. 

 

Körmös Gáborné, Petőfi Sándor Lövészklub Elnöke 

A beszámolóhoz nincs szóbeli kiegészítésem. Inkább azt szeretném elmondani, hogy idén 

miért nem kértük még az önkormányzattól a támogatást. Át kell dolgoznunk az 

alapszabályunkat, amihez elengedhetetlen az ügyvédi ellenjegyzés. Erre tartogatjuk a 

támogatást. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megkérdezzem, nincs-e az önkormányzatnak 

saját ügyvédje, akivel jutányos áron lehet ellenjegyeztetni? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nincs ügyvédünk, próbáltunk átalánydíjas szerződést kötni, de nagyon költséges lett volna. 

Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Gratulálni szeretnék az elért eredményekhez! 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én is gratulálok hozzá, hogy ilyen kis pénzből 20-30 gyereket meg tudtok mozgatni és hozzák 

az eredményeket is! Hozzáteszem, hogy ezek a gyerekek, illetve a szüleik keményen fizetnek 

azért, hogy versenyezhessenek!  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Gratulálunk és kitartást kívánunk! Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja 

a Petőfi Sándor Lövészklub beszámolóját, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

73/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Lövészklub, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 
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Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Petőfibányáért Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről. Átadom a 

szót Juhász Péternek, mint a Petőfibányáért Egyesület elnökének.  

 

Juhász Péter, képviselő, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

A beszámolóhoz szóbeli kiegészítésem nincs. Köszönjük az önkormányzat pénzbeli 

támogatását, illetve azt hogy rendelkezésünkre bocsájtja a rendezvényeink lebonyolításához a 

területet. Úgy gondolom, hogy nagyon jó mindenkivel az együttműködés. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Hány tagja van az egyesületnek jelenleg? 

 

Juhász Péter, képviselő, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

Jelenleg 34 tagja van az egyesületnek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, én is megköszönöm az Egyesület 

tevékenységét, azt gondolom, hogy jól együtt tudunk működni. Kölcsönösen segítve egymást, 

jó rendezvényeket tudunk a lakosságnak biztosítani. Kicsit több tagot toborozzatok! 

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, aki elfogadja a Petőfibányáért Egyesület 2014. évi 

beszámolóját, kézfelnyújtással jelezze! 

 

Juhász Péter, képviselő, Petőfibányáért Egyesület Elnöke 

Én, mint az egyesület elnöke tartózkodok a szavazástól. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

74/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányáért Egyesület, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Vöröskereszt helyi alapszervezetének beszámolója. Köszönjük Kotróczné 

Katikának a tartalmas beszámolót és az aktív tevékenységét! Van-e szóbeli kiegészítés a 

beszámolóhoz? 

 

Kotrócz Józsefné, Vöröskereszt titkár 

A beszámolóhoz nincs szóbeli kiegészítésem, arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy most 

szerveztünk egy véradást, amin 34 fő vett részt. Ehhez 90-100 meghívót kell kiküldeni. Illetve 

most kaptunk 400 üveg borsót, amit hamarosan kiosztunk a rászorulóknak. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
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Gratulálok ahhoz is, hogy megyei szinten, Petőfibányán a legnagyobb a taglétszáma a 

Vöröskeresztnek. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nagyra becsülöm a Vöröskereszt tagjainak munkáját! Továbbra is sok erőt és kitartást 

kívánok Katikának és minden aktivistának! Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, aki 

elfogadja a Vöröskereszt helyi alapszervezetének 2014 évi beszámolóját, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

75/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Képviselő-testület a Petőfibányai Vöröskereszt, mint támogatott szervezet 

beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozatról a támogatott szervezet 

képviselőjét értesítse. 

 

V. NAPIREND 

OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója. Az előző soros testületi 

ülésen nem tudta a Képviselő-testület megtárgyalni a beszámolót, mert aznap reggel küldte át 

az iskola és az alapítvány is a beszámolókat. Akkor a testületi ülésen az Igazgató Asszony azt 

mondta, hogy nem kapott felkérést a beszámoló elkészítésére. Utána néztünk és 2015.05.21-

én tértivevényesen küldtük ki a felkérő levelet, amelyet az itt ülő kolléganője, Reichardt 

Angelika vett át. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

A sajátját! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez nem igaz, a tértivevényekből látszik, hogy ő vette át az iskolának címzett, és az iskolai 

alapítványnak címzett felkérést is 2015.05.21-én.  

 

Reichardt Angelika, pedagógus, Petőfibánya Iskolásaiért Alapítvány tikára 

Igen, valóban én vettem át. Elnézést kérek érte! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz?  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítésem. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e kérdés, vélemény? 
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Juhász Péter, képviselő 

Azt szeretném megkérdezni, hogy hány elsős lesz szeptembertől, hányan iratkoztak be? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

14 gyermeket írattak be. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Még egy kérdésem lenne - bár lehet, hogy nem az Igazgató Asszonynak kellene feltenni. 

Hogy-hogy a helyi baptista gyülekezet vezetőinek gyermekei nem ebbe az iskolába járnak?  

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Igen, ezt a kérdést már mi is feltettük. Az a válasz, hogy ezzel másik településen is tudják a 

nyájat építeni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Nekem is lenne néhány kérdésem a beszámolóhoz. Az első az, hogy azt írod „A tanév során 

10 hónapra iskolánk is kapott a közmunkaprogram keretében 1 főt, aki a portás munkakört 

tölti be. Ezzel hosszú évek óta az iskolai vagyon védelme, a tanítási órák nyugalma 

biztosítottá vált.”  Ez eddig ilyen nagy probléma volt? El nem tudom képzelni, hogy egy 

portáson múlik az iskolai vagyonvédelem, meg az órák nyugalma! Mi történt eddig? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Átmenő forgalom volt, sok szülő jött be és zavarta meg az órákat. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Be kell zárni az ajtót! Most nyolc órában ott áll egy portás az ajtóban? Hát ezt én luxusnak 

tartom! De végül is a ti dolgotok. 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

De mást is csinál, takarít, reggelit oszt.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Amit még hiányolok, hogy Novákné Katikának oroszlánrésze volt a táncgála szervezésében, a 

tájékoztatóban egy köszönő szó nincs felé. Tudjuk, hogy Katika a táncgála anyja. Azt is 

nehezményezem, hogy az itt megrendezett Országos Baptista Szavalóversenyre sajnos nem 

kaptam meghívót. Nagyon örülök neki, hogy ilyen rendezvény volt az iskolában, kíváncsi 

lettem volna rá! Van még egy kérdésem, a Petőfibányáért Kulturális és Sport Alapítvány az 

ki? Ez lenne a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Igen, ez gépelési hiba. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A beszámoló végén, azt kéred, hogy anyagilag támogassuk az iskolát. Mi eddig sem 

zárkóztunk el az iskola anyagi, és más jellegű támogatásától. Az iskolát felújítattuk, a felújítás 

után a teljes vízvezetékrendszert megcsináltattuk, a villamos felújítást elvégeztettük, továbbra 

is minden évben az önkormányzattól kapják a gyerekek a Mikuláscsomagot.  Úgy érzem, 

hogy nem hagyjuk magára az iskolát. Azt írod még a beszámolóban, hogy „Viszonzásul 

pedagógusaink és diákjaink továbbra is szívesen készítenek műsorokat felkérésre…” 

Gondolom, hogy nem csak az anyagi segítségért cserébe készítitek a műsorokat. Feltételezem, 
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ha az önkormányzatnak nem lenne anyagi lehetősége támogatni az iskolát, akkor is 

készülnének műsorok. A beszámolótól függetlenül szeretném azt megkérdezni, hogy olyan 

gyerekeket felvesztek-e az iskolába, akik nem iskolaérettek a nevelési tanácsadó szerint sem? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Egy ilyen eset van, a szülő kérése volt. Olyan feltétellel vettük fel az iskolába, hogy 

amennyiben nem tudja a gyermek teljesíteni a követelményeket, akkor szigorúan évet kell 

ismételnie. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Én úgy tudom, hogy ez nem az első eset. Ezt azért kérdezem, mert állandóan arra hivatkoztok, 

hogy olyan gyerekeket kaptok az óvodából, akiket nem lehet tanítani. Én azt gondolom, ha az 

óvoda és a nevelési tanácsadó is azt mondja, hogy a gyermek nem iskolaérett, akkor nem 

szabadna beengedni az iskolába, mert eleve problémás lesz. Arról nem beszélve, hogy volt 

olyan gyermek, akit meg nem vettetek fel, eltanácsoltátok és a szülőnek Hatvanba kell 

hordani, pedig elvileg nem problémás a gyermek. Idejött hozzánk a szülő panaszkodni.  De 

ezt majd megbeszéljük később. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Én azt szeretném megkérdezni, hogy mióta átvették az iskolát Baptisták a kötelező 

feladatokon kívül milyen értékteremtő beruházás, tevékenység történt? Én nem látok 

semmilyen változást, mi egy felújított iskolát adtunk át nekik. Volt egy pénzintézet, aki 

segített az iskola kifestésében, de az sem a Szeretetszolgálat érdeme. De cáfoljatok meg! 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Össze kell hasonlítani a KLIK-es iskolákkal. Nekünk sokkal jobb helyzetünk van, míg ők egy 

villanykörte miatt is harcot vívnak, ezzel szembe mi kapunk egy ellátmányt, amiből 

gazdálkodhatunk. Ahhoz képest, hogy nekik is visszacsökkentették a normatívát, ugyanúgy 

tudunk bért fizetni, meg tudjuk venni a legszükségesebb dolgokat és nem gond egy villanyégő 

cseréje, működőképes az iskola. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Eddig is működőképes volt, nem ők tették működőképessé. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nem az állami támogatásra gondoltuk az értékteremtést, hanem saját forrásból. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Igen, én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen pluszt tesznek azért, hogy kaptak egy ilyen 

intézményt? 

 

Juhász Péter, képviselő 

Várható-e, hogy szakosodik az iskola, amivel esetleg több tanulót vonzana? 

 

Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató 

Be van adva a profilfejlesztés. 

 

Salamon István, iskolaigazgató helyettes 

Megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem az önkormányzatnak azt, hogy biztosítják a 

helyet a farsangi bálhoz, táncgálához, iskolai rendezvényekhez 
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ez természetes. Ha nincs több kérdés, vélemény, térjünk rá a Petőfibánya Általános 

Iskolásaiért Alapítvány beszámolójára. Átadom a szót az alapítvány titkárának. 

 

Reichardt Angelika, pedagógus, Petőfibánya Iskolásaiért Alapítvány tikára  
Annyit szeretnék elmondani, amit a beszámoló utolsó bekezdésében le is írtam. Nagyon jó 

lenne, ha az önkormányzat támogatná az alapítványt, amennyiben megteheti. Elég szűkösek a 

bevételeink. Az interaktív táblákban kezdenek az égők tönkremenni, elég borsos áron cserélik 

ki őket. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

De ennek a finanszírozása nem az alapítvány dolga lenne, hanem a fenntartóé! Van-e kérdés, 

vélemény? 

 

Reichardt Angelika, pedagógus, Petőfibánya Iskolásaiért Alapítvány tikára  
Igen, én is azt gondolom, hogy ez nem az alapítvány dolga lenne. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Egyetértek abban, hogy az alapítvány sok olyan dolgot átvesz, amit a fenntartónak kellene 

finanszírozni! Az alapítványnak a tehetséges, jó képességű gyermekeket kellene támogatni, 

nem a dologi kiadásokat finanszírozni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van-e még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Petőfi Sándor Baptista 

Általános Iskola 2014/2015-ös tanévének nevelési tevékenységéről és a Petőfibánya Általános 

Iskolásaiért Alapítvány 2014. évről szóló tájékoztatóját, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

76/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 2014/2015-ös 

tanévének nevelési tevékenységéről és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért 

Alapítvány 2014. évről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a Petőfi Sándor Baptista 

Általános Iskola igazgatóját és a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány 

titkárát értesítse. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő napirendi pont a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Kérdés, 

vélemény? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Melyik az a pályázat, amivel tartaléklistára kerültünk? 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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A kultúrház tízmilliós felújításával kerültünk tartaléklistára. Van-e még kérdés, vélemény? 

Amennyiben nincs, kérem a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadni. 

  

/A testület a számozás nélküli határozatot 7 igen szavazattal elfogadta./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a tájékoztató a jogszabály-módosításokról. Kérdés? Amennyiben nincs, kérem a 

tájékoztató tudomásulvételét. 

 

/A testület a jogszabályváltozásokról való tájékoztatást tudomásul vette./ 

 

 

VI.NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A következő téma a Helyi Esélyegyenlőség Program felülvizsgálata. Átadom a szót Jegyző 

Úrnak.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, felvettem a mentorommal a 

kapcsolatot és több alkalommal konzultáltam vele. Örült, hogy ilyen komolyan vesszük a 

felülvizsgálatot. Tegnap összeült a HEP fórum, több új ötlet is született a megbeszélés alatt. A 

kiküldött anyagban látszik, hogy melyek azok a kitűzött célok, amelyek megvalósultak, és mi 

az, ami még később kerül megvalósításra. Ahol csak lehetett, ott kitoltam a megvalósulási 

határidőt 2018-ra. Ahhoz, hogy uniós pályázatban részt vegyünk, rendelkezni kell 

esélyegyenlőségi programmal.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatát, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

77/2015. (VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező „Az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló 2003. évi CXXV. törvény kritériumai 

szerint a Türr István Képző és Kutató Intézet mentorálásával és a képzésben részt vevő 

köztisztviselő által 2013. évben készített „Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programja” című dokumentum felülvizsgálatát elfogadja, 

illetve jóváhagyja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatának elfogadásáról tájékoztassa a Türr István Képző és Kutató Intézetet, 

illetve az Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Munkacsoportokban résztvevők 

és intézményvezetők részére, továbbá gondoskodjon az abban foglaltak 

végrehajtásáról 

 

Felelős: Jegyző 
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Határidő: 15 nap, illetve értelem szerint 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a 48. oldalon található SZMSZ módosítás.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A Heves Megyei Kormányhivatal megvizsgálta az SZMSZ-t és mivel változott az Mötv., 

néhány helyen javítani kell az észrevételük alapján a rendeletet. Kifogásolták, hogy a helyi 

civil szervezeteket nem szerepelnek a tanácskozási joggal rendelkezők körében, illetve azt 

kérték, hogy az SZMSZ ne korlátozza az alpolgármester jogait. Volt még egy kifogás: „a 

bizottságot 15 napon belüli időpontra össze kell hívni és nem 8 napon belüli időpontra, illetve 

a polgármester, az alpolgármester és a bizottsági tagok 1/4-ének, és nem 1/3-ának napirendi 

javaslatot is tartalmazó indítványára.” Ezekkel a javításokkal módosulna a rendelet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Érdekes az észrevétel a civil szervezetekkel kapcsolatban, mivel mindig kihirdetjük az év 

elején a testületi ülések időpontját, tehát értesítve vannak nem csak a civil szervezetek, hanem 

minden Petőfibányán élő állampolgár is. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki 

elfogadja a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő 

rendeletmódosítást fogadta el: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.27.) rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására a 

következő rendeletet alkotja. 

1. § 

 

(1) A R. 10. § (1) bekezdés f) pontját követően kiegészül az alábbi ponttal: 

 

„g) a helyi civil szervezetek képviselőit.” 

 

(2) A R. 10. § (4) bekezdés c) pontját követően kiegészül az alábbi ponttal: 

 

„d) a helyi civil szervezetek képviselőit.” 

 

(3) A R. 37. § (3) bekezdése az alábbi szövegre módosul: 
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„(3) A bizottságot 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az 

alpolgármester és a bizottsági tagok 1/4-énak napirendi javaslatot is tartalmazó 

indítványára.” 

 

(4) A R. 43. § (4) bekezdés a) pont az alábbi szövegre módosul: 

 

(4) A Képviselő-testület által megválasztott alpolgármester ellátja a polgármester 

általános helyettesítését: 

 

„a) a polgármester távolléte (akadályoztatás) esetén gyakorolja a polgármestert 

megillető jogosítványokat.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. augusztus 14-én lép hatályba és 2015. augusztus 15-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                          Dr. Gyirán Viktor  

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő a 49. oldalon található temetőrendelet módosítása.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Mivel a temető rendjének szabályozásáról szóló rendelet még 2004-ben készült, illetve itt volt 

a járási hatóság ellenőrizni, ezért átdolgoztam a régi rendeletet a friss jogszabályok szerint, 

illetve az ellenőrzés utáni javaslatokkal kiegészítve. A másik ok a módosításra, hogy a 

temetőgondnok visszamondta a megbízási szerződését, ezért emiatt is változik a rendelet. Úgy 

fogalmaztam meg, hogy akkor is jó legyen a rendelet, ha vállalkozót bízunk meg a 

gondoksággal és akkor is, ha saját dolgozóval oldjuk meg a temetőgondnokságot.   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Beletettük a polgármesteri hírlevélbe a temetőgondnoki állás meghirdetését. Eddig egy 

jelentkező volt írásban. Erre a munkára nehéz megfelelő embert találni, mert fizikai és 

szellemi munka is egyben. Ugyanis a temető karbantartása mellett a temetőkataszteri 

nyilvántartás vezetése is a gondnok dolga. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki 

elfogadja köztemetőkről és a temetkezés rendjéről rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő rendelet-

tervezetet fogadta el: 

 

Petőfibánya községi önkormányzat képviselő testületének 

22/2015.(VIII.13.) rendelete 
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a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 6. § (4) bekezdésében, figyelemmel a Tv. végrehajtására 

kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rend.) foglaltakra, a 

tisztességes és méltó temetés, a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga feltételeinek 

biztosítása, a temetés lebonyolításában résztvevők együttműködése feltételeinek 

megteremtése érdekében az alábbi rendeletet (továbbiakban: „R”) alkotja. 

                                                            

ELSŐ RÉSZ 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

            1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza: 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket; 

b) a temető használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetkezési helyekkel való gazdálkodás szabályait; 

d) a sírhelyek méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet 

elhelyezését; 

e) a sírgondozás szabályait; 

f) a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, 

illetve a létesítmények szolgáltatók részéről történő igénybevételének díját; 

g) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek 

ellátásának temetői rendjét;  

h) a temető területén érvényes közösségi együttélés szabályait; 

i) a temető területén kiszabható közigazgatási bírságokat. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Petőfibánya Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 

köztemetőre, melynek helyét az 1. számú melléklet tartalmazza 

  

(2) E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, továbbá fenntartását, 

üzemeltetését ellátó személyeknek (szerveknek), valamint a temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek (továbbiakban: temetkezési 

szolgáltatók) továbbá mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

ellátása során, azzal összefüggésben jogaik keletkeznek, és reá  kötelezettségek hárulnak. 

 

(3) Ezen rendelet szabályait kell alkalmazni a halva született magzatok, csonkolt testrészek és 

szerv-maradványok hamvasztása vagy földben történő eltemetése esetén is. 
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(4) A köztemető fenntartási feladatok ellátására a tulajdonos, üzemeltető (továbbiakban: 

Közszolgáltató) köteles a Petőfibánya Község közigazgatási területén elhunytaknak az 

eltemetését – a külön mellékletben foglalt díjfizetés mellett – a Petőfibánya Község területén 

lévő köztemetőben kell biztosítani, kivéve, ha az arra jogosult hozzátartozók, más szervek, 

illetve személyek az eltemetés helyét más településen, nem e rendelet hatálya alá tartozó 

temetőben határozzák meg. 

 

(5) A halál időpontjában Petőfibánya Községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező elhunytak esetében a Közszolgáltató abban az esetben is köteles az eltemetést a (4) 

bekezdésben foglalt egyéb feltételek szerint biztosítani, ha a halál nem Petőfibánya Község 

közigazgatási területén következett be. 

 

(6) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem 

temetett temetési helyekre is.                                              

                                                              

II. FEJEZET 

 

Alapfogalmak 

 

3. § 

 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

a) temető: az állam, a települési önkormányzat, egyházak (ideértve a felekezetek és 

vallási közösségek) a kisebbségi önkormányzatok a gazdálkodó szervezetek és 

közhasznú szervezetek tulajdonában álló, Petőfibánya Község közigazgatási területén 

belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű, kegyeleti 

célokat szolgáló közegészségügyi rendeltetésű különleges terület, amelyet az 

elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak vagy 

használtak. 

 

b) köztemető: Petőfibánya Község tulajdonában lévő temető, illetőleg a más 

tulajdonában álló temetőnek az a része, amelyben Petőfibánya Község Önkormányzata 

a köztemető fenntartására vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási kötelezettségét 

teljesíti. 

 

c) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely. A temetési 

helyek egyes formái a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő 

elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. 

 

d) sírbolt (kripta): legalább két koporsó elhelyezését biztosító terepszint alatti vagy 

feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. 

 

e) urnafülke (kolumbárium): hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési 

hely, amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az 

építésügyi hatóság engedélyével létesíthet. 

 

f) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, 

tárgyak. 
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g) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását üzemeltetését magába foglaló 

egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló – 

Petőfibánya Községben a Petőfibánya Községi Önkormányzat közfeladatává tett - 

önkormányzati tevékenységek összessége. 

 

h) köztemető fenntartói kötelezettség alanya: Petőfibánya Községi Önkormányzat. 

 

i) köztemető fenntartási feladatok ellátására kötelezett szerv: A köztemető ingatlan-

nyilvántartás szerinti tulajdonosa. 

 

j) temető fenntartás: a temető és köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint 

zöldfelületek karbantartása, felújítása és gondozása. 

 

k) köztemető üzemeltetője: Petőfibánya Községi Önkormányzat, mint a temető 

tulajdonosa és egyben üzemeltetője, vagy a kegyeleti szolgáltatást az erre irányuló 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti szakmai feltételeknek megfelelő, az 

üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet. 

 

l) temető üzemeltetése: az eltemetésre a temető és létesítményei igénybevételére, 

működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek 

összessége, melyet a köztemető üzemeltetője – a rendeletben foglalt szabályozás 

keretei között – köteles ellátni és harmadik személyek felé meghatározni. 

 

m) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási (újraváltási) díja 

ellenében szerzett, a temetési hely használatára irányuló jogosultság, mely felöleli 

továbbá a jogosultnak a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására (ideértve a rátemetést is) sírjel állítására és mindezek gondozására 

irányuló jogosítványait, valamint ezzel összefüggésben a rendeletben meghatározott 

körű kötelezettségek teljesítését, s amely jog a vonatkozó jogszabályi előírások által 

meghatározott körben ruházható át, illetve szállhat át más személyre. 

 

n) temetkezési szolgáltatás: a köztemetőben végzett kegyeleti közszolgáltatás körén 

kívül eső, temetkezéssel kapcsolatos, a következőkben felsorolt szolgáltatások: 

temetésfelvétel, halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és temetési 

kellékekkel való ellátása, ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés (sírásói 

tevékenységet nem beleértve), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a 

sírnyitás, a hamvak szórása, az exhumálás és az újratemetés, amely tevékenységek 

díjazására a Temetkezési Szolgáltató és a Megrendelő szabad megállapodása az 

irányadó. 

 

o) szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 

közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre 

történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. 

 

Második rész 

 

A köztemetőre és a temetési helyekre vonatkozó szabályok 
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I. FEJEZET 

 

A köztemető létesítése, bővítése, lezárása, infrastruktúrája 

 

4. § 

 

(1) Petőfibánya Község közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, 

lezárásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

 

(2) A jelen rendelet hatálybalépése idején működő köztemető és létesítményeik fenntartásáról, 

üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek 

végzéséről Petőfibánya Község Önkormányzata, mint tulajdonos, temetőgondnok útján 

gondoskodik. 

 

(3) A temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által megbízott arra jogosult temetkezési 

vállalkozó végezheti, az üzemeltető köteles beengedni és részükre a temetés feltételeit 

biztosítani, melynek feltételeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. 

 

(4) A köztemetőben mind egyházi mind polgári szertartással történhet temetés. 

 

5. § 

 

(1) A köztemetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összekötő belső 

úthálózatnak (továbbiakban: utak) gépjárművel is járhatóknak kell lenniük, és biztosítani kell 

az akadálymentes közlekedést. A gépjárműforgalmat a köztemető rendje, a temetési 

szertartások zavartalan bonyolítása és a temetőlátogatók nyugalma érdekében a 

Közszolgáltató a jogszabályok keretei között önállóan szabályozza. 

 

(2) Az utak rendszeres karbantartása, takarítása, sár és síkosságmentesítése a Közszolgáltató 

feladata. 

 

(3) a köztemető területén belül vagy kívül személygépkocsik részére várakozó helyet az 

építésügyi jogszabályokban foglaltak szerint kell biztosítani. 

 

6. § 

 

(1) A köztemetőben az elhunyt ravatalozásra, való előkészítésére a kegyelet lerovására, az 

elhunyt elbúcsúztatására szolgáló ravatalozónak mind külső mind belső ravatalozásra is 

alkalmasnak kell lennie. 

 

(2) A ravatalozó üzemi helyiségeinek és a búcsúztatásra szolgáló helyiségek elkülönítése 

érdekében a leválasztást úgy kell megoldani, hogy a gyászszertartás zavartalansága biztosított 

legyen. 

 

(3) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a köztemető 

üzemeltetője – a közegészségügyi és higiéniai előírásoknak megfelelő módon – köteles 

gondoskodni. 

 

7. § 
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(1) A köztemetőbe kiszállított holttest hűtéséről – halott-hűtő berendezésben – a 

ravatalozásig, illetve eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell. 

 

(2) A köztemető halott-hűtőibe az elhunytak csak azonosítás, szabályszerű átadás-átvételt 

követően kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, illetve az 

eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. 

 

(1) A köztemetőben a folyékony és szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 

elhelyezéséről Petőfibánya Község Önkormányzata – mint üzemeltető - mindenkor hatályos 

önkormányzati rendeleteiben foglaltak szerint, a rendeletben kijelölt illetve megjelölt 

gazdálkodó szervek útján, az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok mellett 

gondoskodik. 

 

(2) A köztemetőben az üzemeltető több illemhelyet is biztosít. 

 

(3) A köztemetőben az üzemeltető a vízkivételt (kút, közkifolyó) a csurgalékvíz megfelelő 

elvezetésével biztosítja. 

 

II. FEJEZET 

 

Temetési helyek és szabályok 

 

8. § 

 

(1) A köztemető sírhelytáblákra (parcellák), a sírhelytáblák pedig sorokra osztottak. A 

sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell, a sírhelytábla számozását a 

helyszínen is fel kell tüntetni. 

 

(2) Az egyes sorokban a temetési helyeket a köztemető üzemeltetője jelöli ki. 

 

(3) Minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen kell feltüntetni. 

 

(4) A köztemető üzemeltetője a köztemetőről köteles térképet (vázrajzot) készíteni, amelyen 

fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek számára vannak 

fenntartva. A köztemető részletes térképét a temető – gépkocsi számára is nyitva álló – 

bejáratánál, illetve a temető központi helyén – ravatalozónál - is ki kell függeszteni, és a 

változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni. A térkép mellett a köztemető bejáratánál 

kell kifüggeszteni a temető nyitvatartási idejére és rendjére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

(5) A temetésre használt helyek a köztemetőben a következők lehetnek: 

a) koporsós temetésnél: 

  aa) egyes sírhely, 

  ab) kettős sírhely, 

  ac) sírbolthely (kriptahely), 

  ad) ún. alacsony hantos parkszerű sírhely; 

 

b) hamvasztásos temetésnél: 

  ba) urnafülke (kolumbárium), 

  bb) urnasírhely. 
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(6) Külön sírhelytáblát kell létesíteni a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó 

magzat csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére.  

 

9. § 

 

(1) Jogi személy a rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben temetési helyet csak abból a 

célból válthat meg, hogy oda a saját halottjának tekintett elhunyt személyt, vagy a jogi 

személlyel munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állt 

természetes személy elhunyt holttestét vagy hamvait helyezze el. A temetkezésre használt 

helyek magán és jogi személyek között csere, adás – vétel, ajándék tárgyai nem lehetnek. 

 

(2) Koporsós temetésnél a sírhelyek felnőtt sírhelyek és gyermek sírhelyek lehetnek.  

 

(3) A felnőtt sírhelyekbe 10 évnél idősebb korban elhunytak, gyermek sírhelybe 10 éves vagy 

ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyermeksírhelybe urna is 

betemethető. 

 

(4) A sírboltok, a gyermeksírhelyek, a kettős sírhelyek és az urnasírhelyek részére az 

üzemeltető külön táblát vagy sort jelölhet ki. 

 

(5) Egy koporsóba főszabályként egy elhunyt temethető, kivéve, ha az anya halála és az 

újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik, és az eltemettető így 

rendelkezett. 

 

(6) Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urnát lehet urnaférőhelyekbe elhelyezni 

vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni. A lezárt sírhelytábla temetési helyére urna helyezhető, 

koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 

 

10. § 

 

(1) A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát azok befogadó képessége 

határozza meg. 

 

(2) A köztemetőben lévő sírhelyek méretei: 

 

a) egyes felnőtt sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 0,95 - 1,10 m széles, 2,00 m mély; 

b) kettős sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 1,90 - 2,10 m széles, 2,00 m mély; 

c) gyermeksírhely: 1,30 - 1,50 m hosszú, 0,65 - 0,80 m széles, 2,00 m mély; 

d) az ún. alacsony hantos parkszerű sírhely alapmérete az egyes, illetőleg a kettős sírhely 

méretének felel meg; 

e) az építhető egyes sírbolthelyek mérete a kettős sírhely méretével azonos; 

f) felnőtt sírba elhelyezett kettő koporsón kívül még kettő urna is elhelyezhető a 

tisztiorvos engedélye alapján. (Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre 

használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő bontása.) Felnőtt sírhely 

díj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető, ilyen 

esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie. 

 

(3) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt a 

köztemető üzemeltetőjének be kell mutatni. 
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(4) Magassági korlátozást a helyi építési szabályzat vagy ennek hiányában az építésügyi 

hatóság rendelhet el. Magassági korlátozást a köztemető üzemeltetője a hatályos jogszabályok 

keretei között határozhat meg. 

 

(5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel 

nem helyezhető el. 

 

(6) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a 

temetési hely sorszámát kell feltüntetni. Ha a halva született magzat eltemetéséről – kérésre – 

közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon az 

utónevet is fel lehet tüntetni. 

 

11. § 

 

(1) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet. 

 

(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermek síroknál pedig 30 cm. A 

sorok között 0,60-1,0 m távolságot kell hagyni, kivéve a (fej-fej alatti) sírhelytáblák sorait, 

ahol a sírok fejrészei között a távolságnak 30 cm-nek, a sorok között pedig 1,50 m-nek kell 

lennie.  

 

(3) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem 

kötelező. 

 

(4) Koporsós rátemetés esetén a sírhelyet úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 

aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

 

(5) A sírboltokat legalább kettő koporsó befogadására alkalmas alépítményként, és 

felépítményként lehet megépíteni, méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A 

sírbolt, temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának 

hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság 

engedélyével építhető. 

 

(6) A sírboltokban 2-16 nagy koporsó helyezhető el, illetve egy nagy koporsó helyén két kis 

koporsó is elhelyezhető. 

 

12. § 

 

(1) A sírboltokba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. A sírboltokat építési 

engedély alapján az építésügyi jogszabályokban foglalt feltételek szerint és időben lehet 

megépíteni. 

 

(2) Sírboltban halottat zárt fa, műanyag, fém vagy üvegkoporsóba kell temetni. Fa koporsó 

esetén belső fém vagy műanyag koporsót kell alkalmazni. 

 

(3) Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja. Az urnahelyek külön 

parcellába kerülnek, melynek helyét az Üzemeltető jelöli ki. 
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(4) Urnafülkét csak építési engedély alapján lehet létesíteni, melyhez csatolni kell a 

tulajdonosi hozzájárulást. 

 

(5) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. Új urnafülke építésénél az urnát 

befogadó belső méret legalább 30x30 cm. Az urnasírhely mérete 60x80cm, mélysége 100cm. 

 

(6) Urnasírba – a rendelkezésre jogosult döntése szerint – legfeljebb 4 urna helyezhető el és az 

ikresíthető. 

 

Szociális temetés 

13. § 

 

(1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett akkor igényelheti, ha az elhunyt utolsó 

lakóhelye Petőfibánya volt. 

 

(2) A szociális temetés igénylését az eltemettetésre kötelezett írásbeli kérelem formájában 

nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalban. 

 

(3) A szociális temetéshez a koporsót, az urnát és a sírjelet az állam biztosítja, azok 

előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a büntetés-végrehajtási 

szervezet útján gondoskodik. 

 

(4) Petőfibánya Község Önkormányzata a köztemetőben a koporsós temetések számára 

szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. 

 

(5) Szociális temetés esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok 

hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Abban az esetben viszont, ha az eltemettető a 

szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó 

előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási 

díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére 

megtéríteni. 

 

14. § 

 

(1)  Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták. 

 

(2)  Az eltemettető a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban köteles vállalni, 

hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat: az elhunyt temetésre 

való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), sír vagy urnasír kiásása és 

visszahantolása, koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és a 

sírba helyezés vagy urnaelhelyezés. 

 

(3)  Az eltemettető vagy a szociális temetésben közreműködő a szociális temetés 

esetén köteles nyilatkozni arról, hogy az eltemettető nem ajánl fel, a személyes 

közreműködő pedig nem fogad el semmilyen ellenszolgáltatást. 

 

(4)  A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. 

 

(5)  A szociális temetési helyek újraváltás díjai megegyeznek a nem szociális temetési 

helyek újraváltás díjaival. 
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III. FEJEZET 

 

A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok 

 

15. § 

 

(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési 

jog jogosultja által megváltott temetési hely területén. A temetési helyen csak az üzemeltető 

előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél magasabbra növő fák, cserjék, 

bokrok. Az engedély nélkül ültetett, illetőleg e rendelet hatályba lépése előtt ültetett és 

veszélyessé vagy a temető rendjét akadályozóvá vált 1 méternél magasabbra növő fákat, 

cserjéket, bokrokat a temetőgondnok – tulajdonos írásos egyetértésével, a fakivágásra 

vonatkozó szabályok szerint – eltávolíthatja. 

 

(2) A temető tulajdonosa – az üzemeltető, gondnok jelzése alapján – a temetési hely felett 

rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására 

köteles felhívni. A felhívást a temető hirdetőtábláján, illetve a parcella sarkán 90 napra ki kell 

függeszteni, továbbá erről a tényről a rendelkezésre jogosult ismert lakcímére is meg kell 

küldeni a felhívást. 

 

(3) Közvetlen veszély esetén az építési engedélyhez kötött sírjel helyreállítását az üzemeltető 

kérelmére az építésügyi hatóság rendeli el, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a 

közvetlen veszélyt – az üzemeltető közreműködésével, a rendelkezési jog jogosultságának 

költségére – hatósági úton szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre 

további temetés nem történhet. 

 

(4) A köztemető tisztasága és rendje érdekében – sír áthelyezések, új síremlék állítása esetén – 

a feleslegessé vált sírjelek sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely felett rendelkezési 

jog jogosultja 1 hónapon belül köteles intézkedni. 

 

(5) A sírbontás megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró 

sírköves vállalkozó köteles a temetőgondnoknál bejelentést tenni. Amennyiben a síremlék 

elbontása mellett új síremléket kívánnak állítani, ezt is be kell jelenteni, és az új síremlék 

felállításakor, de legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt időtartamon belül kell intézkedni a 

sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról. 

 

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően – a 

rendelkezési jog jogosultságának írásbeli figyelmeztetése és a (2) bekezdés szerinti felhívás 

kifüggesztése mellett – a sírkőmaradványok, a törmelék elszállításáról a rendelkezési jog 

jogosultjának költségére és kárveszélyére az üzemeltető gondoskodik. 

16. § 

 

(1) Az üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is 

veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli 

felszólítását követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére 

elvégeztesse. A környezetet veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról az üzemeltető a 

jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodik. 
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(2) A rátemetéskor lebontott síremlék – hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság 

határozata eltérően nem rendelkezik – egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek 

a temető területén történő tárolása az üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli 

felelősség. 

 

(3) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az 

újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban 

rendelkezésre jogosultat – vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét 

– írásban figyelmeztetni a síremlék bontására, és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeire. 

Ha az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejártát követő 6 

hónapon belül sem tesz eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható és értékesíthető.  

 

(4) A síremlék bontásáról, tárolásáról értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén 

megsemmisítéséről az üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. 

Az értékesítésből származó bevételnek a bontása és a tárolási díj összegén felüli részét ezen 

időtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére vissza kell fizetni. 

 

(5) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket a rendelkezésre 

jogosult vagy meghatalmazottja (megrendelő) a bontást követő 1 hónapon belül köteles 

elszállíttatni, ennek hiányában az üzemeltető gondoskodik a sírkőmaradványok és a 

törmelékek elszállításáról a rendelkezésre jogosult költségére. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

Sírhelygazdálkodás 

 

17. § 

 

(1) Az éves sírhelygazdálkodás az üzemeltető (közszolgáltató) feladata, melynek keretében 

kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket. 

 

(2) Az üzemeltető által elkészített sírhely-gazdálkodási terv bemutatja a temetési hely 

szükségletet, az esetleges temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának költségeit, 

ütemezését és tervezett finanszírozását. 

 

(3) Az üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a 

szabad temetési helyekről. 

 

(4) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a 

temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására.                                                                                                               

 

(5) Az üzemeltető a megváltott, de még igénybe nem vett vagy lejárat előtt kiürített temetési 

helyeket felajánlás esetén – ha a sírhely még értékesíthető – köteles visszaváltani azzal, hogy 

a megváltás időpontjában érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül – 10% 

kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után – köteles 

visszatéríteni. 

 

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): 
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    a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év, 

    b) kettős sírhely esetén 25 év, 

    c) sírbolt esetén 60 év  

    d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év, 

 

18. § 

 

(1) Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés a sírhely 

további használati jogát csak újra váltással lehet biztosítani, a meg nem váltott sírhelyeket a 

temető tulajdonosa a helyben szokásos módon három alkalommal hirdetmény formájában 

köteles meghirdetni. 

 

(2) A sírboltok további használatára újraváltással csak az építésügyi hatóság engedélyének a 

birtokában kerülhet sor. Az engedélyt a rendelkezésre jogosult szerzi be. A használati idő 

meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadásának időpontjában érvényes 

megváltási díjnak a sírbolt engedélyezett további használati idejére eső arányos részét kell az 

engedélyt kérőnek az újraváltás díjaként megfizetnie. 

 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, ez esetben a 

meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a megváltási időre vonatkozó rendelkezések az 

irányadók. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén 

pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 

 

(4) Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a 

területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.     

 

(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 

lejár, illetve a temetési hely megszűnik. Emellett megszűnik a rendelkezési jog - a jogosult és 

az üzemeltető között létrejött megállapodás alapján – a temetési helyből kikerült holttest új 

temetési helyre történő áthelyezésével. 

 

(6) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely 

használati idejéhez képest nem változhat, ha az áthelyezés indokolt esetben az üzemeltető 

költségére történik. 

 

19. § 

 

(1) Ha a rátemetést megrendelő nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, akkor teljes 

bizonyító erejű magánokiratok követelményeinek megfelelő engedélyt kell bemutatnia és 

leadnia az üzemeltetőnek. 

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője 

köteles írásban (ajánlott levélben) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat 

időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről- vagy annak hiányában az elutasítás indokáról – és 

díjáról. 

 

(3) A temetési hely újraváltásának díja a temetési hely megváltási díjának 100-%-a. 
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(4) Előre történő sírhelyváltás csak örökáron történhet. Rátemetés esetén a R. 4. számú 

mellékletében meghatározott mértékű díjak fizetendők. 

 

(5) A meg nem váltott sírhelyekről a temető üzemeltetője köteles nyilvántartást vezetni, 

melyet köteles az első bejegyzést követő 10 évig megőrizni.  

 

(6) A sírhely megváltása előtt a parcella és a sírhely számát a temetőgondnok jelöli ki. A 

sírhely megváltás befizetése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjánál befizetési 

bizonylaton (csekk) történik. A sírhely megváltásokról, a lejárat időpontjáról a Pénzügyi 

csoport analitikus nyilvántartást vezet. 

 

HARMADIK RÉSZ 

 

I. FEJEZET 

 

A köztemető üzemeltetése 

 

20. § 

 

(1) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatosan biztosítani kell a látogatók számára a temető 

használatát, illetve emellett a különféle temetői tevékenységek rendezett működését. 

 

(2) Az üzemeltetés körébe tartozó feladatokat Petőfibánya Községi Önkormányzat a 

temetőgondnokon (továbbiakban: üzemeltető) keresztül biztosítja, mely alapján a 

temetőgondnok a vonatkozó jogszabályok és a jelen rendelet keretei között a köztemetőben 

 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

a) biztosítja az eltemetés feltételeit, kijelölés után a temetési vállalkozó végzi el a – 

eltemetettető megbízásából – a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;  

b) biztosítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

c) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, a tároló, hűtőkoporsó, valamint 

a köztemető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti 

azokat; 

d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető 

nyitását, zárását; 

e) vezeti és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint megőrzi a nyilvántartásokat, 

temetőkatasztert, tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

f) kijelöli a temetési helyeket; 

g) gondoskodik a temetkezési helyek első alkalommal történő temetésre való 

előkészítéséről, a sírhelykijelöléséről; 

h) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 

i) gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról; 

j) gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

k) összehangolja a temetői létesítmények, különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 

elősegíti a temetések zökkenőmentes lefolytatását; 

l) gondoskodik a R. 2. sz. melléklete szerint az ügyfélfogadásról; 
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m) jelzéssel él a temetőben előforduló közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megsértése esetén a jegyző felé. 

 

 

II. FEJEZET 

 

Az eltemetés feltételeinek biztosítása, a temető használatára vonatkozó szabályok 

 

21. § 

 

(1) Az eltemetés hagyományos módja szerint: a temetés  hamvasztással vagy elhamvasztás 

nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. 

 

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve – alapvető elvként érvényesített szabály szerint – 

az elhunytnak az életében tett rendelkezése az irányadó. 

 

(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az 

határozza meg, aki a temetésről gondoskodik. Ha a temetésről több személy gondoskodik és 

közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás 

nélkül történhet. 

 

(4) A köztemetőbe szállított halottat csak az azonosság megállapítása és az okmányoknak az 

üzemeltető részére történő átadása után lehet eltemetni. Azonnali temetés hiányában 

gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban történő elhelyezésről. 

 

(5) Ha a köztemető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében 

hiányosságokat észlel, az átvételt felfüggeszti és a halott vizsgálati bizonyítványt kiállító 

orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.  

 

(6) Az elhunyt átvétele a temető halottasházába csak az előírt okmányok alapján lehetséges. 

Az átvétel során az azonosító cédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halott 

vizsgálati okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját a kísérő 

iratokon igazolni kell. 

 

22. § 

 

(1) A halott átvevőnek a tételes átvételt követően a halott-átvételi naplóban kell rögzíteni az 

átvétel időpontját, a halott teljes nevét, honnan szállították be az elhunytat, a beszállítást 

végző vállalkozó nevét 

 

(2) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetőgondnok az alábbi 

nyilvántartásokat köteles vezetni: 

a) nyilvántartó könyvet, 

b) sírbolt könyvet. 

 

(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: 

 

a) folyószám (kódszám) 

b) temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, 

c) az elhalt neve, leánykori neve, 
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d) születési ideje, 

e) anyja neve, 

f) legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, 

g) az elhalálozás időpontja, 

h) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, 

i) a rendelkezési jog jogosultjának neve, lakcíme, 

j) ha az eltemettető nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, az eltemettető 

neve, lakcíme, 

k) a síremlékre vonatkozó bejegyzések, 

l) ismeretlen holttest esetében az eljáró hatóság neve, eljárás ügyszáma, 

 

(4) A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt 

számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni 

jogosult személynek a sírboltra vonatkozó esetleges rendelkezéseit is. 

 

(5) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az urna kiadás időpontját, az átvevő 

nevét és adatait, a hamvasztó üzemet, a hamvasztás sorszámát. 

 

(6) Az urnakiadás – a kiadást kérő kérelme – nem csak személyes átadással, hanem 

tértivevényes postai küldeménnyel is megtörténhet. 

 

23. § 

 

(1) A nyilvántartókönyv és a sírboltkönyv adataiba az eltemettető és a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult nyerhet – személyazonosságának regisztrálása mellett – betekintést. A 

nyilvántartások adatai alapján az üzemeltető köteles bármely személynek felvilágosítást 

nyújtani a temető nyitvatartási idejében. 

 

(2) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni. 

 

(3) A holttestmaradványok közös sírba történő helyezése esetén a köztemetőben vezetett 

nyilvántartókönyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sír 

megjelölésével kell bejegyezni. 

 

(4) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során felfektetett nyilvántartásokat a köztemető 

lezárásáig a temető üzemeltetője köteles megőrizni. A nyilvántartások esetleges 

megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és sírbolt könyvből másolat készítése 

kötelező. 

 

III. FEJEZET 

 

A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett  

egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje, összhangja 

 

24. § 

 

(1) Az üzemeltető feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve a 

vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt 

követelményekkel. 
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(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 

alkalmazhat. 

  

(3) A köztemetőben végzett a temetkezési szolgáltatási és egyéb vállalkozói tevékenységet 

előzetes bejelentési kötelezettség terheli. 

 

(4) Ha a temetkezési szolgáltató – bizonyítható módon – ismétlődően és súlyosan megsérti a 

temető rendjére vonatkozó előírásokat, sértve a látogatók, az eltemettetők és a szertartáson 

részt vevők kegyeleti érzését, vagy az üzemeltető technológiai utasításait megsértve 

veszélyezteti a temetői létesítmények biztonságos működtetését, az üzemeltető köteles eljárást 

kezdeményezni a fogyasztóvédelmi szervek megfelelő tájékoztatásával. 

 

(5) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók részére – a kifejtett 

szolgáltatás tekintetében – azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a 

versenysemlegesség elvét. 

 

(6) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon biztosítani illetve igazolnia kell az 

üzemeltető részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető) 

illetve a rendelkezési jog jogosultjának kilétét.  

 

25. § 

 

(1) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek biztosítani 

kell oly módon, hogy: 

 

a) a temetkezési szolgáltatók – az általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez 

is igazodóan – azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés 

sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló 

infrastruktúrát; 

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, illetve ügyfélszolgáltatás működtetését úgy kell 

megszerveznie, melyből az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követhetők; 

c) a rendeletben meghatározott esetekben, illetve az üzemeltető által meghatározott 

technológiai utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési 

szolgáltatók kötelesek az üzemeltető szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele 

során igénybe venni, míg az üzemeltetőnek úgy kell a munkavégzését megszerveznie, 

hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók munkavégzését, 

 

(2) Az egyéb vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő stb.) végzése 

feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók az alábbi eltérésekkel: 

 

a) a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy nappal előbb kötelesek 

bejelenteni a temetőgondnoknál azt, hogy a temető melyik temetési helyén, milyen 

jellegű munkát végeznek, mely személy megbízása alapján; 

 

b) a vállalkozó az a) pontban fennálló esetben a vállalkozói engedélyét a felszólításra 

köteles felmutatni, a vállalkozók nyitvatartási időben munkanapokon végezhetnek 

munkálatokat; 

 

c) a vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha indokolt – gépjárművel is 

behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani; 
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d) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos 

munkavégzés esetén az utolsó napon kötelesek a törmeléket, szemetet, lomot stb. 

elszállítani vagy az önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni 

és a sír környezetét rendezetten tisztán visszahagyni; 

 

e) a vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemetőt 

látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési 

szertartásokat ne zavarják. 

 

(3) A köztemető látogatási rendjét és a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának szabályait 

jelen rendelet 2. és a 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

(4) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók e rendelet 5. számú mellékletében 

meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért. 

(ravatalozó használati díj, hűtési díj, egyszeri szemétszállítási díj.) 

 

(5) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett nyilatkozata, ennek 

hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. A 

rendelkezésre jogosultságot a temetőt üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal 

kapcsolatban kifogást jelentenek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja 

megállapítani, akkor a bíróság, vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a 

halott nem temethető el. 

 

(6) Jelen rendelet keretei között az üzemeltető köztemetőként további szabályokat állapíthat 

meg, melynek kifüggesztéséről köteles gondoskodni. 

 

 

I V. FEJEZET 

 

DÍJAZÁS 

 

26. § 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatási díjak fajtájáról, 

mértékéről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet 4-5. számú 

mellékletében található díjszabást alkot. 

 

(2) Élő személy részére elhunyt hozzátartozó temetési helye mellett soron következő 

maximum 2 temetési hely váltható meg. Az ettől több temetési hely után a (3) bekezdésben 

meghatározott összeg fizetendő. 

 

(3) Amennyiben a temetési helyet előre kívánják megváltani, az alapár 5-szörösét kell 

megfizetni. 

 

                                                     

NEGYEDIK RÉSZ 

 

I. FEJEZET 
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A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése a temetőben 

 

27. § 

 

(1) Az aki 

 

a) a temető tisztántartása és tisztaságának megőrzésére vonatkozó kötelezettségnek 

nem tesz eleget, a temetőben keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyen rak le, 

helyez el; 

b) a temetőben olyan magatartást tanúsít, vagy olyan tevékenységet végez, amely a 

temetőlátogatók kegyeleti érzéseit sérti;  

c) a temetőben a temető létesítményeit, a sírokat, a síremlékeket, a növényzetet, a 

kegyeleti tárgyakat beszennyezi, virágokat letépi, fát, bokrot engedély nélkül kivág; 

d) a temetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot bevisz, beenged 

 

annak cselekménye olyan jogsértés, amellyel a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti 

meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén természetes személlyel szemben 

százezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekkel szemben egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogsértés esetén ötvenezer forintig terjedő helyszíni 

bírság szabható ki. 

 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése önkormányzati hatósági ügy, 

melyben első fokon a polgármester jár el, másod fokon pedig a Képviselő-testület, helyszíni 

bírság kiszabására a jegyző is jogosult. 

 

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot Petőfibánya Községi Önkormányzat 62100212-19000015 számú bírság 

beszedési számlájára átutalással kell megfizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

30 napon belül, a helyszíni bírságot annak kiszabását követő 15 napon belül kell megfizetni 

ugyanezen számlaszámra. 

 

II. FEJEZET 

 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

 

28. § 

 

(1) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a 

Petőfibányai Polgármesteri Hivatal jegyzője ellenőrzi. 

 

(2) A jegyző az ellenőrzés keretében meghatározott jogkörében 

 

a) felhívhat a jogszabályokban és jelen rendeletben foglalt rendelkezések betartására; 

b) helyszíni bírságot szabhat ki; 

c) kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel történő feladat ellátás esetén ellenőrzi a 

szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését; 
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d) szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. 

 

(3) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, 

továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

 

                            

29. § 

 

(1) A rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 3. § (1) o) pontja 2016.01.01-jén lép hatályba. 

 

(3) A rendelet 13. §-a és 14. §-a 2016.01.01-jén lép hatályba. 

 

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Petőfibánya Község 

önkormányzata a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2007.(III. 1.) rendelete. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

  P o l g á r m e s t e r                      J e g y z ő 

 

 

 

1. számú melléklet  

a 22/2015.(VIII.13.)  rendelethez 

 

                        A köztemetői megállapodással érintett temetőterület 

 

 

                    Cím                                                 Terület                       Helyrajzi szám 

 

        Petőfibánya Temető út                               9336 m2                          0137 

 

 

                 

2. számú melléklet  

a 22/2015.(VIII.13.)  rendelethez 

 

A köztemető nyitvatartási rendje 

A köztemető nyitvatartási ideje egységesen 

 

Április - Szeptember  700-2000 

Október – Március  800-1700 

 

       Kivétel: október 30-31.                              07.00  - 21.00 óráig 

                      november 1-2.                               07.00 - 21.00 óráig 
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                             Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama 
 

                 Megnevezés                                                             Cím 

 

Petőfibányai köztemető  ravatalozó                         3023 Petőfibánya Temető úti Ravatalozó 

 

 

                                          Az ügyfélfogadás időtartama      

              

            Hétfőtől – péntekig                                            06.00 -  14.00 óráig 

 

 

 

3. számú melléklet  

a 22/2015.(VIII.13.)  rendelethez 

 

A Petőfibánya községi köztemető látogatási rendje temetőlátogatók 

kegyelet gyakorlásának feltételei (Temetőszabályzat) 

 

1.  

 

1.1. Jelen látogatási rend a Petőfibánya Községi köztemető vonatkozásában tartalmazza 

azokat az alapvető szabályokat, amelyek a temetőlátogatók kegyeletgyakorlása feltételei 

meghatározásával egyrészt biztosítják az elhunytak emlékének méltó megőrzését és ápolását, 

másrészt szolgálják a köztemető, mint használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges 

terület állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát, továbbá a temetési helyek 

gondozását, karbantartását, felújítását. 

 

1.2. A köztemető látogatói kötelesek a rendeletben és a jelen látogatási rendben foglalt 

szabályokat betartani, a köztemető üzemeltetője pedig jogosult és köteles a látogatási rend 

szabályai betartását ellenőrizni. 

 

1.3. A köztemetőben temetési szolgáltatást végzőkre, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb 

vállalkozói tevékenység ellátására a 22/2015.(VIII.13.) – továbbiakban „R” - önkormányzati 

rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

2. 

 

2.1. A köztemető megjelölését, címét és a látogatók részére történő nyitvatartási idejét a jelen 

látogatási rend 1-2. számú melléklete tartalmazza. 

 

2.2. A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a köztemető üzemeltetője dönthet. Az 

üzemeltető a meghosszabbított nyitvatartási időről a látogatók részére legalább a nyitvatartási 

időpontot megelőző legkésőbb 10. munkanapig közzétett hirdetményben tájékoztatást adni. 

 

2.3. A köztemető üzemeltetője a temető bejáratánál jól látható módon elhelyezett táblán 

köteles a nyitva tartásról a látogatókat tájékoztatni. 

 

2.4. A temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat és kötelezettségeket, valamint a 

létesítmények igénybevételének feltételeit a „R” szabályozza. 
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3. 

 

3.1. A temetőlátogatás lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása. 

 

3.2. A köztemetőt 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag 

cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják. 

 

3.3.A köztemetőbe gépjárművel behajtani csak az Üzemeltető (gondnok) hozzájárulásával 

lehet. 

 

3.4. A 3.3. bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat 

végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkoznak. 

 

3.5. Engedélyköteles munkavégzés céljából eseti behajtási engedéllyel rendelkezők 

közlekedhetnek gépjárművel a temetőben. 

 

3.6.A köztemetőbe állatot bevinni nem lehet. 

 

3.7. A köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni csak a temető 

főútvonalain lehet. 

 

3.8. A temetőn belüli halott szállítás céljából a köztemetőbe az üzemeltető előzetes engedélye 

alapján lehet behajtani. A tevékenység során az Üzemeltető különleges előírásait be kell 

tartani. 

 

4. 

 

4.1 A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, 

tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, 

rongálástól. 

 

4.2. Tilos a növényzet és a zöldfelületek, zöldterületek egyéb elemeinek, tartozékainak, 

felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása. 

 

4.3. A köztemető területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet, amely 

egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások kegyeleti 

jog gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz. 

 

4.4. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti 

érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás stb.) 

 

4.5. A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán 

belül takarékoskodni kell. 

 

5. 

 

5.1. A köztemetőbe a látogatók – az üzemeltető külön engedélye nélkül – szokásos, 

rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a 

temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, 
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művirág, váza, öntözőkanna stb.) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) 

vihetik be. 

 

5.2. A köztemetőből koszorúkat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb 

hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére 

kijelölt helyeken kell elhelyezni. 

 

5.3. A temetési helyek jelölésére szolgáló egyéb díszítő, elmozdítható tárgyak köztemetőből 

történő kivitelére a 6. pont 6. 5. – 6. 6. alpontjaiban foglaltak az irányadók. 

 

6. 

 

6.1 A köztemetőben lévő temetési helyek méretét és szabályait a „R” határozza meg. 

6.2. A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. 

 

6.3. A rendelkezési jog tartalmát a „R” határozza meg. 

 

6.4. Temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának feltételeire a „R”-ben foglaltak az 

irányadók. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal 

ellátott sírjeleket elhelyezni nem szabad. E rendelkezés a meglévő sírjelek felújítása során is 

irányadó. 

 

6.5. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem 

rendelkezik, temetési hely kertészeti jellegű gondozására 

 

a) a temetési hely megváltója, illetőleg halála esetén örököse, 

b) az elhunyt személy(ek) hozzátartozója, 

c) az elhunyt személy(ek) örököse,  

d) a fenti pontokban írt személyek által megbízottak jogosultak.  

 

6.6. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem 

rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés, felújítására, 

restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, köztemető területéről történő kivitelére és 

bevitelére a 6.5 alpont szerinti személyek jogosultak. 

 

6.7. A 6.5. alpont szerinti gondozási jogosultságot – az üzemeltető ilyen igénye esetén – 

igazolásra alkalmas okirattal (személyi igazolvány, hagyatékátadó végzés, öröklési 

bizonyítvány, közüzemi szerződés, írásbeli megbízás) kell igazolni. 

 

6.8. A temetési hely megváltója, illetőleg halála esetén örököse köteles legkésőbb a 

tevékenység megkezdésével egyidejűleg a köztemető üzemeltetőjét írásban vagy szóban 

(telefonon, vagy a helyszínen) tájékoztatni arról, hogy a 6.5. alpont szerinti tevékenységre a 

megbízást adott. 

 

6.9. A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók 

kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a 

szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne 

változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni 
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6.10. A sírhelyek, síremlékek, sírjelek, sírboltok létesítésére, karbantartására, felújítására, 

helyreállítására az üzemeltető jogaira a „R”-ben foglaltak az irányadók. 

 

Ezen „Temetői Szabályzat együtt alkalmazandó a 22/2015.(VIII.13.) önkormányzati 

rendelettel!  

 

 

4. számú melléklet  

a 22/2015.(VIII.13.)  rendelethez 

 

A temetési helyek és az újraváltás díjai 

(Ft-ban, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza) 

 

Sírhely árak 25 évre 

 

Egyes sírhely 15.000Ft 

Kettes sírhely 25.000 Ft 

Gyermek sírhely 10.000 Ft 

Urnafülke 15.000 Ft 

Urnasírhely egyes 10.000 Ft 

Urnasírhely kettes 20.000 Ft 

Sírbolt (kripta) 10.000 Ft/m2 

 

                                                     

5. számú melléklet  

a 22/2015.(VIII.13.)  rendelethez 

                                              

 

A köztemetőben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

(Ft-ban, mely az ÁfÁ-t is tartalmazza) 

 

 

Ravatalozó igénybevételi, használati díja 8.000 Ft 

síremlék építése (új, első alkalommal) 2.000 Ft 

Egyszeri hulladékszállítási díj 1.000 Ft 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következő téma az előterjesztés 71. oldalán kezdődik, a szociális rendelet módosítása. A 

rendelet-módosításnak az oka, hogy települési támogatásként - a lakosság számának 

arányában - 14.648.100 Ft-ot kaptunk az év elején. A költségvetés elfogadásakor tízmillió 

forintot terveztünk be, itt még akkor maradt négymillió forint keret. Hozzáteszem, ha ezt a 

tizennégymillió forintot nem költjük el, akkor vissza kell fizetni a fennmaradt összeget. Az 

első félévben - ami a tájékoztatóból is látszik - 2.995.000 Ft-ot költöttünk el a rendelkezésre 

álló keretből. A környező települések mintájára és a pénzügyi bizottsággal egyeztetve a 

következők a módosító javaslatok, ez már eltér a kiküldött módosításoktól ezért mindent 

felolvasok.  

 

A rendkívüli települési támogatás így változott: „Egy naptári évben ugyanazon személy 
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legfeljebb 3 alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban. Ebbe a 3 alkalomba 

nem számít bele a szociális tűzifa támogatás, illetve a tűzifa formájában nyújtott fűtési 

támogatás.” Eddig beleszámított a három alkalomba, a tűzifasegély is.  

 

A gyermekszületési támogatás csak a formájában változott, ezen túl vásárlási utalvány 

formájában kapják meg a támogatást. „Települési támogatásként kérelemre 10.000 Ft 

egyszeri támogatás állapítható meg a Petőfibánya Községben állandó lakóhellyel rendelkező 

szülőnek, akinek petőfibányai lakóhelyű gyermeke születik. A megszületett gyermekre a 

kérelmet bármelyik szülő beadhatja, illetve egy gyermekre csak egy alkalommal adható be. A 

kérelmező a települési támogatást vásárlási utalvány formájában kapja meg.” Tehát ez csak 

technikai változtatás. 

 

A tanévkezdésre nyújtható támogatás a kiküldött anyaghoz képest is sokat módosult. 

„Települési támogatásként a Képviselő-testület döntése alapján meghatározott összegben 

évente egyszeri támogatás állapítható meg kérelemre a Petőfibánya Községben óvodába, 

illetve általános iskolába, nappali tagozaton közép és felsőfokú oktatási intézménybe járó 

petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező gyermekek szüleinek gyermekenként az 

óvodakezdéssel, illetve iskolakezdéssel kapcsolatban alkalmanként jelentkező többletkiadás 

támogatásához a tanévkezdéshez szükséges ruházat, tanszer, illetve tankönyvvásárlás 

támogatására. 

Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem benyújtására az óvodai 

és általános iskolai nevelésben résztvevők számára a benyújtási határidő 2015. szeptember 4., 

a közép és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára 2015. szeptember 25. A kérelem 

kötelező melléklete a kérelmező és a gyermek lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa, illetve 

az óvodai és tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.  

Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás formája a 2015/2016-os tanévkezdés 

alkalmával gyermekenként bruttó 15.000Ft, amely összeget vásárlási utalvány formájában 

biztosít az Önkormányzat. „ 

 

Két benyújtási határidő van, mert az utalványokat meg is kell rendelni, van egy átfutási idő, 

míg ideérnek. Szeptember 4-e az első határidő, hogy a tankönyvet ki tudják ebből fizetni a 

szülők, illetve a közép és a felsőfokú intézményben járók lehet, hogy csak később tudják az 

iskolalátogatási igazolást benyújtani, ezért gondoltuk, hogy ők szeptember 25-ig nyújthatják 

be a kérelmeket. Ezt a támogatást négymillió forintra terveztük.  

 

Gondoltunk az idősekre is. Itt csak annyi a módosulás a kiküldött anyaghoz képest, hogy 

kivettük belőle az összeget. Ha kiosztottuk az iskolakezdési támogatást, akkor visszatérünk 

erre, mert akkor már pontosan látjuk, mennyi pénz marad.  

 

„Települési támogatásként hivatalból egyszeri támogatás állapítható meg a Petőfibánya 

Községben állandó lakóhellyel rendelkező adott év október 1-jén 65. életévüket betöltött 

öregségi nyugdíjasok részére vásárlási utalvány formájában, melyet a jogosultak az októberi 

idősek napi megemlékezés alkalmával vehetnek át. 

A 8. § (1)(2)(4)(6) bekezdésekben és a 9. § (1)(4) bekezdésében meghatározott települési 

támogatási kérelmeket a Polgármester bírálja el átruházott hatáskörben, ezekben az 

alkalmanként jelentkező többletkiadással járó esetekben nem kell vizsgálni a kérelmező 

jövedelmi viszonyait, az adott élethelyzet önmagában indokolttá teszi a támogatásra való 

jogosultságot.”  

 

A lakhatási támogatásnál a következőket módosítanánk: „közüzemi díjtámogatás annak a 
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személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó családi jövedelemhatár 

nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum (eddig 150 %) 200 %-át, egyedül élő 

esetében a (eddig 200%)  250 %-át. 

(1) A Közüzemi díjtámogatás összege: 

a) ha egy főre eső jövedelem 0-28.500 (eddig: 14.250) Ft, akkor 4.500Ft/hó; 

b) ha egy főre eső jövedelem 28.501-42.750 (eddig: 14.251-28.500Ft), akkor 

3.500Ft/hó; 

c) ha egy főre eső jövedelem 42.751-57.000 (eddig: 28.501-42.750Ft), (vagy 

egyedül élő esetében 71.250 (eddig: 57.000Ft) akkor 2.500Ft/hó.” 

 

Gyakorlatilag ezzel a módosítással szociális téren a lakosság egésze le van fedve.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A bizottság ezt hétfőn megtárgyalta és a most felolvasott módosításokkal együtt javasolja a 

testület felé a rendelet-tervezetet elfogadásra. 

 

/A testület megvitatja a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletet módosító 

javaslatokat./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az előzőekben előterjesztett és megvitatott módosításokkal együtt javaslom a szociális 

rendelet-tervezetet elfogadásra, aki egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 7  igen szavazattal a 

következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2015.(VIII.13.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

3/2015.(II.12.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szociális 

ellátások szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő 

rendeletet alkotja: 

1. § 

 

(1) A R. 7. § (3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Egy naptári évben ugyanazon személy legfeljebb 3 alkalommal részesíthető 

rendkívüli települési támogatásban. Ebbe a 3 alkalomba nem számít bele a szociális 

tűzifa támogatás, illetve a tűzifa formájában nyújtott fűtési támogatás.” 

 

(2) A R. 8. § (2) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Települési támogatásként kérelemre 10.000 Ft egyszeri támogatás állapítható meg a 

Petőfibánya Községben állandó lakóhellyel rendelkező szülőnek, akinek petőfibányai 
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lakóhelyű gyermeke születik. A megszületett gyermekre a kérelmet bármelyik szülő 

beadhatja, illetve egy gyermekre csak egy alkalommal adható be. A kérelmező a 

települési támogatást vásárlási utalvány formájában kapja meg.” 

 

(3) A R. 9. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Települési támogatásként a Képviselő-testület döntése alapján meghatározott 

összegben évente egyszeri támogatás állapítható meg kérelemre a Petőfibánya 

Községben óvodába, illetve általános iskolába, nappali tagozaton közép- és felsőfokú 

oktatási intézménybe 25 éves koráig járó petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező 

gyermekek szüleinek gyermekenként az óvodakezdéssel, illetve iskolakezdéssel 

kapcsolatban alkalmanként jelentkező többletkiadás támogatásához a tanévkezdéshez 

szükséges ruházat, tanszer, illetve tankönyvvásárlás támogatására.” 

  

(4) A R. 9. § (2) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem benyújtására az 

óvodai és általános iskolai nevelésben résztvevők számára a benyújtási határidő 2015. 

szeptember 4., a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára 2015. 

szeptember 25. A kérelem kötelező melléklete a kérelmező és a gyermek lakcímet 

igazoló hatósági bizonyítványa, illetve az óvodai és tanulói jogviszonyának 

fennállására vonatkozó igazolás.” 

  

(5) A R. 9. § (3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás formája a 2015/2016-os 

tanévkezdés alkalmával gyermekenként bruttó 15.000 Ft, amely összeget vásárlási 

utalvány formájában biztosít az Önkormányzat.” 

 

(6) A R. 9. § (4) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Települési támogatásként hivatalból egyszeri támogatás állapítható meg a 

Petőfibánya Községben állandó lakóhellyel rendelkező adott év október 1-jén 65. 

életévüket betöltött öregségi nyugdíjasok részére vásárlási utalvány formájában, 

melyet a jogosultak az októberi idősek napi megemlékezés alkalmával vehetnek át.” 

 

2. § 

 

(1) A R. 9. § (4) bekezdését követően új, az alábbi (5) bekezdés lép: 

 

„A 8. § (1)(2)(4)(6) bekezdésekben és a 9. § (1)(4) bekezdésében meghatározott 

települési támogatási kérelmeket a Polgármester bírálja el átruházott hatáskörben, 

ezekben az alkalmanként jelentkező többletkiadással járó esetekben nem kell vizsgálni 

a kérelmező jövedelmi viszonyait, az adott élethelyzet önmagában indokolttá teszi a 

támogatásra való jogosultságot.” 

  

 

(2) A R. 10. § (5) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A közüzemi díjtámogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg a mindenkori 
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nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 250 %-át.” 

 

(3) A R. 10. § (6) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(2) A Közüzemi díjtámogatás összege: 

 

d) ha egy főre eső jövedelem 0-28.500 Ft, akkor 4.500Ft/hó; 

e) ha egy főre eső jövedelem 28.501-42.750 Ft, akkor 3.500Ft/hó; 

f) ha egy főre eső jövedelem 42.751-57.000 Ft, (vagy egyedül élő esetében 

71.250 Ft akkor 2.500Ft/hó. 

 

3. § 

 

(1) A rendelet 1. §-a, illetve 2. § (1) bekezdése 2015. augusztus 14-én lép hatályba és 

2015. augusztus 15-én hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. 

szeptember 2-án hatályát veszti. 

       

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva                        Dr. Gyirán Viktor 

          Polgármester                                   Jegyző 

 

VI. NAPIREND 

INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az egyebek napirendi pont első témája a közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzés. 

Átadom a szót Jegyző úrnak. 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A júliusi testületi ülésen döntött a testület a közvilágítási korszerűsítése tárgyú közbeszerzési 

eljárás kiírásáról és arról, hogy melyik négy cég legyen meghívva. Az önkormányzat 

megbízott egy céget az eljárás lebonyolításával. Az eljárás lezajlott, a bíráló bizottsági ülés 

megtörtént. Megküldték az összegzést és a javaslatot a döntésre, amely szerint az eljárás 

nyertese az Enerin Sümeg Energetikai Kft., mivel ők adták a legalacsonyabb árajánlatot.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Akkor most arról kellene döntenünk, hogy melyik legyen a három ajánlattevő közül a nyertes. 

Elfogadjuk a bíráló bizottság javaslatát, és a legalacsonyabb ajánlattevő legyen?  Az első 

ajánlattevő a Vilkor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csurgó, József A. u. 2/A. az 

ajánlatuk nettó 27.500.000 Ft. A második ajánlattevő az Enerin Sümeg Energetikai Kft., 

Nagykanizsa, Petőfi S. u. 1., az ajánlatuk nettó 24.900.000 Ft. A harmadik ajánlattevő a EAC-

Vill Villanyszerelő Kft, Szigethalom, Mária utca 1/B. Az ajánlatuk nettó 28.250.000 Ft. 

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 
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Melyik cég kereste meg az önkormányzatot a lehetőséggel? Csak azért kérdezem, mert mégis 

csak az a cég hívta fel a figyelmünket erre a lehetőségre.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az Enerin Kft. Viszont a karbantartásra kiírt közbeszerzési eljárás nem volt eredményes, 

hiánypótlást kértek, amit vagy nem küldtek el, vagy hiányos volt. De erre később 

visszatérhetünk, ha kész a korszerűsítés.  

 

Juhász Péter, képviselő 

Úgy emlékszem, hogy az előadást tartó úr nem zárkózott el attól, hogy a karbantartásra helyi 

vállalkozót alkalmazzon. 

 

Tomecz László, képviselő 

Biztos, hogy bejut vagy csak bejuthat? Szerintem itt is van helyi vállalkozó, akit ezzel meg 

lehetett volna keresni. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Az a vállalkozás erre a célra nem alkalmas. 

 

Tomecz László, képviselő 

Miért? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nincs annyi tőkéje. 

 

Tomecz László, képviselő 

Az óvoda felújításánál is volt helyi vállalkozó, akit meg lehetett volna hívni, mert a teljes 

generál-kivitelezést meg tudta volna csinálni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ki volt az?  

 

Tomecz László, képviselő 

A Fenstherm.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Tóth Zsoltra gondol? Én megkerestem és beszéltem a Tóth Zsolttal, tőle is fognak 

árajánlatot kérni az ablakcserére. Elmentem hozzá és beszéltem vele, a Tóth Zsolt a teljes 

kivitelezést nem tudta volna elvállalni. 

 

Tomecz László, képviselő 

Akkor nekem mást mondott. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Visszatérve az eredeti témához, a környékbeli villanyszerelési vállalkozások 99 %-a 

likviditási problémával küzd. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
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Ezek a cégek teljes körűen eljárnak az önkormányzat helyett az Émász-nál és mindenhol.  

Nem beszélve arról, hogy melyik helyi vállalkozás tud 27 millió forintos beruházást 

finanszírozni 14 éven keresztül? 

 

Tomecz László, képviselő 

Azért megkérdezhettük volna. Akkor majd visszamondta volna. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Azért most 3000 ember közvilágításáról beszélgetünk, amit nem biztos, hogy egy egyéni 

vállalkozó meg tudna oldani. Mint alvállalkozót meg lehet keresni.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ha más vélemény és kérdés nincs, aki egyetért az előbb felolvasott határozati javaslattal, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

következő határozatot hozta: 

 

78/2015.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli 

előterjesztése, javaslata alapján a közvilágítási eljáráshoz kapcsolódóan a következő döntést 

hozza: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közvilágítási hálózat 

lámpatesteinek korszerűsítése, közvilágítás bővítése és bérbeadása Petőfibánya 

közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás során  

 

- A Bíráló Bizottság javaslata alapján az Enerin Sümeg Energetikai Kft. ajánlatát 

érvényessé nyilvánítja. 

 

- A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzés alapján 

megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és ezért a 

közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja 

 

- A Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az „Összegezés az ajánlatok 

elbírálásáról” c. iratban foglaltakat, és utasítja a lebonyolítót, hogy azt küldje meg az 

ajánlattevőknek. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma az óvoda nyitvatartási rendjének változása. Az óvoda SZMSZ-t szeretne 

módosítani, de előbb a testületnek kell határozatot hozni az intézmény nyitvatartási idejének 
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meghosszabbításáról. Több szülő kérésére, hogy szeptember 1-jétől az óvoda 16:30-ig tartson 

nyitva.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

79/2015. (VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének felvetése alapján 

úgy határozott, hogy meghosszabbítja az intézmény nyitva tartási idejét, amely így a 

2015/2016-os nevelési évtől kezdődően 16:00 óra helyett 16:30 óráig tart.   

 

Felkéri a Képviselő-testület az intézmény vezetőjét, hogy ennek megfelelően a szükséges 

pedagógiai dokumentumokat dolgozza át, illetve az intézmény nyitva tartási idejének 

meghosszabbításáról tájékoztassa a szülőket. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma a Horgász Egyesület kérelme. Kiküldtük az elbirtoklási kísérletükre megírt 

válaszunkat. Ezután eljött hozzám az egyesület elnöke és a felügyelő bizottság elnöke. 

Közösen megbeszéltük, hogy milyen lehetőségeik vannak. Elmondtuk nekik, hogy semmit 

nem lehet a területen a tulajdonos engedélye nélkül csinálni, változtatni. A megbeszéltek 

szerint, utólagosan kérelmezik az a már engedély nélkül elvégzett munkákra a Képviselő-

testület jóváhagyását. Felolvasom a határozati javaslatot, abban szerepel, hogy miket csináltak 

meg a tónál, mi szerepel a kérelmükben.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Kérdés, vélemény? Amennyiben, nincs javaslom, hogy adjuk meg az utólagos engedélyt.  

 

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

következő határozatot hozta: 

 

80/2015. (VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

   

A Képviselő-testület a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület kérelmére az alábbi döntést 

hozza. 

 

A Képviselő-testület utólag engedélyezi a petőfibányai horgásztó környezetében kialakított 

alábbi változásokat: 

 

1) a temető útról a derítőműnél levő leágazás útszakaszának a tóig való kátyúzása, 
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járhatóvá tétele murvával; 

 

2) a tópart 10 méteres szakaszának kőzúzalékkal és murvával történő átalakítása a 

biztonságos haltelepítés érdekében; 

 

3) a tó hosszanti oldala belső földútszakaszának az első bejáratától a faházig mart 

aszfalttal történő kijavítása, kátyúzása; 

 

4) a horgászok számára parkoló kialakítása a faház mindkét oldalán. 

 

A Képviselő-testület felhívja a Petőfibányai Bányász Horgászegyesület figyelmét, hogy 

bármilyen átalakítás csak a tulajdonos beleegyezésével végeztethető, így legközelebb a 

munkavégzést megelőzően nyújtsák be kérelmüket a Képviselő-testület felé, s csak a 

tulajdonosi hozzájárulás birtokában kezdhetik meg a munkálatokat! 

 

Felelős: Jegyző értesítésre 

Határidő: 15 nap, illetve értelem szerint 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Fehérvári Plast Szociális Szövetkezet közterület foglalási kérelme a következő téma. 2015.08. 

21-én szeretnének gyorsasági rally versenyt rendezni a Lehel úton és Mária úton és a Bánya 

úton.  

 

/Felolvassa a kérelmet./ 

 

Nekünk most csak a rally-ról kellene dönteni, az utcabál és a koncert Jegyző úr dolga. Én 

egyedül nem merem felvállalni az engedély kiadását. Én nem támogatom azt, hogy a 

társasházak között gyorsasági rally versenyt rendezzenek. Nagyon veszélyes mutatványnak 

tartom. Megnézte a körzeti megbízott is, és ő sem javasolja az engedély kiadását. A buszokat 

a főúton nem lehet megállítani, emberek közlekednek a Petőfi térről, Mária utcáról, Lehel 

útról, ott van a CBA is.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

Én úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyesmi itt a Művelődési Ház előtt.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Azt javaslom, mivel Fehérváriék mindig maximálisan támogatják a büfé biztosításával, 

utcabál szervezésével a rendezvényeinket, ajánljunk nekik egy másik helyszínt, vagy ajánljuk 

fel neki, hogy ő keressen másik helyet.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Jó, de nekik sem kellett közterület használati díjat fizetni cserében. 

 

Juhász Péter, képviselő 

Ha egy kátyú miatt baleset történik, az önkormányzat lesz a felelős. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nincs semmi kifogásom a rally ellen, csak ne lakott területen legyen megrendezve. 
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Dr. Csillag Imre, képviselő 

Abban azért biztos vagyok, hogy nem gyorsasági rally versenyként akarják engedélyeztetni a 

rendezvényt. Annak rendezéséhez nagyon komoly feltételeket szabnak.  

 

/A Képviselő-testület megvitatja a Fehérvári Plast Szociális Szövetkezet rally verseny 

rendezéséről szóló kérelmét./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A megbeszéltek szerint javaslom, hogy ne adjunk közterület-foglalási engedélyt a kérelemben 

szereplő utakra autós rally show rendezésére. Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

81/2015. (VIII.12.) Képviselő-testületi határozat 

   

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztésében a Fehérvári Plast Szociális Szövetkezet kérelmét, melyben közterület-

foglalási engedélyt kérnek a Lehel utca, Mária utca és a Bánya utca (Művelődési ház előtti 

szakasza) területeire vonatkozóan 2015.08.21-ére a 10:00 órától 14:00 óráig tartó „Autós rally 

show” rendezése céljából. 

 

A kérelem tartalmazza továbbá elsősegélynyújtó sátor és büfésátor létesítését a művelődési ház 

oldala mellett. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem ad közterület-foglalási engedélyt a kérelemben 

megjelölt közterületekre vonatkozóan a társasházak közötti „Autós rally show” megrendezése 

céljából. 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A következő téma a Bányavagyon Hasznosító Kft.-vel kapcsolatos. Aláírtuk a szerződést, 

megértették, hogy áfás számlát nem tudunk kiállítani, mert alanyi mentesek vagyunk. De áfa-

mentes számlát ki lehet róla állítani, mert szolgáltatásnak minősül. A számla kiállítása után 

megkapjuk az egymillió forintot. Van-e valakinek még hozzászólás, kérdés? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Láttam, hogy kiütötték az oszlopot a bevezető úton. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Igen, itt volt az úr, aki a kárt okozta. Elismerte a károkozást, erről jegyzőkönyv is készült. 

Kértem árajánlatokat és holnap már csinálják az oszlopot.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A Liszt Ferenc út végén van egy behajtani tilos tábla, azt ott ki kellene takarítani a gaztól. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Megnézzük. 
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Tomecz László, képviselő 

Az iskola előtt is kiütöttek egy táblát a gyalogátkelőnél. Ki volt az? 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nem tudhatjuk, mert adatvédelmi szabályok vannak és ott van az ártatlanság vélelme is. A 

rendőrség intézkedik az ügyben. A közútkezelőé az út.  

 

Tomecz László, képviselő 

Műfüves pályával mi a helyzet? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Egyelőre nincs előrelépés. Az autómosó melletti rész magánterület, a buszmegálló mögé nem 

mehet, mert nem jó a minősítése annak a területnek. De rajta vagyok az ügyön. 

 

Tomecz László, képviselő 

Utolsó kérdésem. Sokan kérdezik tőlem, hogy elszállítják a nyáron összegyűlt 

zöldhulladékot? Hatvanban elviszik a zöldhulladékot. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Próbáltunk szerződést kötni a hatvani hulladékgazdálkodással. Nem viszik el a 

zöldhulladékot. 

 

Juhász Péter, képviselő 

De szeptembertől a rendeletben előírtak szerint lehet égetni. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Egyébként sok dicséretet kaptunk az égetés rendjének megváltoztatásáért. 

 

Tomecz László, képviselő 

Az én 80 éves szembe-szomszédom az önkormányzati közterületen lévő diófa alól szedi össze 

a leveleket, gyűjtögeti, égeti el. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Meg vagyok arról győződve, hogy nagyon szívesen összeszedi a diót és a falevelet is, és egy 

rossz szót nem szólt.  

 

Tomecz László, képviselő 

Akkor menjen végig az önkormányzati autó és szedje össze a zöldhulladékot és tegye le 

külterületen valahol. Polgármester Asszony mondta évekkel ezelőtt, hogy a zöldhulladékot 

külterületen le lehet tenni. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Van három karbantartónk. Karbantartani kell, füvet kell nyírni, ha nincs közcélúnk, az 

intézményeket rendezni kell, van 10 km úthálózatunk. Azért a minimálbérért hány bőrt lehet 

lenyúzni még róluk? Hova tegyék? 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a zöldhulladék megsemmisítésének lehetséges helyszínét és 

módjait./ 
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Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A Dózsa György úton, amikor az utat felújították, a baloldalon az átereszeket nem alakították 

ki, ezáltal befolyik a lépcsőházba a nagy esőzésekkor a víz.  

Az a kérése az ott lakóknak, hogy oldjuk meg a problémát. 

 

Juhász Péter, képviselő 

A Fenyőfa úton is probléma a vízelvezetés. 

 

/A Képviselő-testület megvitatja a kérést, és azt beszélik meg, hogy a következő testületi 

ülésen visszatérnek a témára./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Ezzel kapcsolatban tájékoztatásképpen mondom el, hogy a közcélúak kitakarították a régi 

úttörőparknál a vízelvezető csövet. Több teherautónyi szemetet, sittet vittek el, most ott az 

Apci út alatt szépen lefolyik a víz. 

 

Még valakinek valami? 

 

Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és 

az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva                                        Dr. Gyirán Viktor 

                Polgármester                                                                    Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

  Pollákné Vanicsek Judit 

jegyzőkönyvvezető 


