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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 23-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

 

T a r t a l o m:     

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív 

• Mellékletek 

 

Határozat száma Tárgy 

102/2022.(XI.23.) Az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves tájékoztatójának 

elfogadása 

103/2022.(XI.23.) A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása 

104/2022.(XI.23.) A 2023. évi közmeghallgatás időpontjának kijelölése 

105/2022.(XI.23.) A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

106/2022.(XI.23.) Kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési szabályzat módosítása és 

megállapodás kötése a Polgárőrséggel 

107/2022.(XI.23.) Lénárt József kérelme területcserére 

108/2022.(XI.23.) Katalán Péter kérelme közterület-használatra 

109/2022.(XI.23.) Gyermekorvosok helyettesítési díjának megállapítása 

110/2022.(XI.23.) Jutalom osztása a bérmaradvány terhére  

111/2022.(XI.23.) Rendszámfelismerő kamera vásárlása 

Rendelet száma Tárgy 

20/2022(XI.24.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16) 

önkormányzati rendelet módosítása 

21/2022.(XI.24.) Az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2023. évi szabályairól szóló 

rendelet elfogadása 

23/2022.(XI.24.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadása 

24/2022.(XI.24.) A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 4/2022. 

(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Petőfibánya, 2022. november 23. 

 

 

 

 

           Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 23-

án megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
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Juhász Péter, polgármester 

Szluka Norbert, alpolgármester 

Molnár József 

Nagy Katalin 

Ondrék Attila 

Tomecz László 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi ügyintéző 

Kerekné Bicskei Anita, pályázó 

Szabó Andrea, pályázó 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Petőfibánya Községi Önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

  Előadó: Polgármester 

  Javaslattevő: Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 2. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének kialakítása 

  Előadó: Polgármester 

3. Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszöntöm a jelenlévőket soros testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

7 tagja közül jelen van 6 fő. Dr. Csillag Imre előre jelezte távolmaradását. Megállapítom, hogy 

a Testület határozatképes. Javaslom a napirend elfogadását a meghívó szerint. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

I. NAPIREND 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 2022. I-III. negyedéves  

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 

Juhász Péter, polgármester 

Az első napirend a Petőfibánya Községi Önkormányzat 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásról 

szóló tájékoztató.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

ezzel a határozati javaslattal egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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102/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló - a jegyzőkönyv mellékletét képező - tájékoztatót elfogadja. A Képviselő-testület 

felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Ehhez kapcsolódóan van egy rendelet-tervezet is, ami az előterjesztés 11. oldalán kezdődik. 

Kérem, nyújtsa fel a kezét, aki ezt a rendelet-tervezetet elfogadja. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022(XI.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022.(II.16) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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 

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16) 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 – 

2022. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét      684.195 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét    684.195 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: 

381.713 eFt,  

ebből:  

a) személyi juttatások: 187.764 eFt  

b) munkaadókat terhelő járulékok: 24.230 eFt  

c) dologi jellegű kiadások: 117.717 eFt  

d) ellátottak pénzbeli juttatása: 19.442 eFt  

e) egyéb működési célú kiadások: 32.560 eFt.  
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(3) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

7. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 97.595 eFt.  

 

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

 

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

a) a beruházások előirányzata: 25.630 eFt,  

b) a felújítások előirányzata: 71.965 eFt.  

 

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

 

8. § (1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) 

összege (finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 91.149 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 98.664 eFt.  

 

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

 

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

a) általános tartalék 29.204 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. § Ez a rendelet 2022.XI.25-én lép hatályba és 2022.XI.26-án hatályon kívül kerül.  

 

K.m.f. 

 

                                           

     Juhász Péter                    Dr. Gyirán Viktor  

                            polgármester                                  jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Köszönöm. 

 

II. NAPIREND 

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének kialakítása 
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Juhász Péter, polgármester 

A jövő évi munkatervet mindenki elolvasta. Van valakinek módosításra javaslata? Amennyiben 

nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki a 2023. évi munkatervet elfogadja 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

103/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a 2023. évi munkatervét elfogadja. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a határozat szerint az elfogadott 

munkaterv képviselő-testületi tagok számára történő megküldéséről és az ülések 

elfogadott napirend szerinti összehívásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A közmeghallgatás időpontjáról is van határozati javaslat. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

ezt elfogadja.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

104/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

javaslatát a közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan és a következő döntést hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évben a 

közmeghallgatást 2023. október 18-án 17.00 órakor tartja a Művelődési ház 

dísztermében (vagy a színházteremben). 

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról 

tájékoztassa a lakosságot. 

 

Határidő: 2023.10.18. 

Felelős: Polgármester  

 

 

III. NAPIREND 

Indítványok, bejelentések, rendeletmódosítások, egyebek 

 

Juhász Péter, polgármester 

Belső ellenőrzési terv következik.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Jövőre a közművelődést és a könyvtár ellenőrzését terveztük be. Ott a személyi állománynál 

teljes csere volt. Ilyenkor célszerű ellenőriztetni a korábbi évek gyakorlatát, így le lesz zárva a 
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korábbi szakmai stáb munkája, az új emberek megismerik a jó gyakorlatokat, ha szükséges 

pedig javítanak a meglévő, nem megfelelően folytatott szakmai munkán.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

105/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi – előterjesztésben mellékelt – 

belső ellenőrzési ütemtervét jóváhagyja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozat szerint a belső ellenőr 

értesítéséről, továbbá az elfogadott terv szerinti ellenőrzési feladatok ellátásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 17. oldalon átmeneti költségvetési gazdálkodás. Van valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 

21/2022.(XI.24.) rendelete 

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2023. évi szabályairól 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára, a polgármesteri 

hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre.  

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető 

bevételek beszedésére, a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások jelen 

rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.  
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2. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási 

feladatokat nem indít, kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatban másként dönt. 

 

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 

2022. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2022. évi előirányzat-

maradvány terhére.  

 

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó 

szervezetek részére pénzeszközátadás a 2022. évi eredeti előirányzat alapján 

időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-

ed része.  

 

3. § 

 

(1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó 

kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.  

 

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2022. évi eredeti 

előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló módosításokat.  

 

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2022. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a 

jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.  

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri 

hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját - 

időarányosan a 2022. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege 

képezi. 

 

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás 

csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési 

kiadások finanszírozásához használható fel.  

 

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben 

rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét 

veszélyeztető esetekben eltérhet. 

 

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a 2023. évi költségvetési rendelet 

elfogadásával, de legkésőbb 2023. május 31-én hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

                     Juhász Péter                                                                  Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                              jegyző  
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Juhász Péter, polgármester 

A 19. oldalon található a közvilágítási rendelet. A világítás mértéke és időtartama van 

szabályozva benne. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, nyújtsa fel a kezét, aki 

ezzel egyetért. 

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

a település közvilágításának időtartamáról és mértékéről 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló Kormány 449/2022.(XI.9.) Korm. 

rendelete 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Községi Önkormányzat kül- és belterületén lévő 

közvilágításra. 

(2) A képviselő-testülete a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével 

kapcsolatban a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet a közbiztonsági, vagyon- 

és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel az alábbiakban 

határozza meg: 

a) az önkormányzati közterületeken az utcai közvilágításból minden 2. lámpa 

lekapcsolásra kerül; 

b) az alagút világítását szolgáló minden 2. led-lámpa lekapcsolásra kerül; 

c) a külterületi Zagyva híd melletti 5 db közvilágítási lámpa lekapcsolásra kerül; 

d) a Temető utcában Mindenszentek után az összes közvilágítási lámpa lekapcsolásra 

kerül; 

e) a karácsonyi díszvilágítás napi működése rövidebb ideig tart, és az ünnepi időszakot 

követően hamarabb lekapcsolásra kerül. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

Juhász Péter                                         Dr. Gyirán Viktor 

           Polgármester                                 Jegyző 
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Juhász Péter, polgármester 

A 20. oldalon a temető rendelet. A gyakorlat úgy hozta, hogy egyszerűsíteni kell, a felesleges 

dolgokat kiszedtük. Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, 

aki a rendeletet elfogadja.  

 

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

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2022.(Xi.24.) rendelete 

a temetőről és a temetkezés rendjéről 

Petőfibánya Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) Petőfibánya település közigazgatási területén köztemetőt, temetőt fenntartani, 

temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben 

foglaltak szerint lehet. 

(2) A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában 

lévő temetőre terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, eltemettetőkre a temetőkben 

temetkezési szolgáltatást, valamint a temetőkben egyéb temetői munkát végző 

természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a 

temetőt látogatókra. 

(4) Petőfibánya község területén a Petőfibánya 401 hrsz alatti címen lévő temetőben lehet 

temetni. 

(5) A temetőben koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség. 

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

nem temetett temetési helyekre is.                                              

A temető üzemeltetése 

2. § 

(1) A temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint e rendelet szerinti 

egyéb tevékenység végzéséről Petőfibánya Községi Önkormányzat temetőgondnok 

útján gondoskodik. 

(2) A temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által megbízott, arra jogosult temetkezési 

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

biztosítani, melynek feltételeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. 

(3) A ravatalozó rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője 

gondoskodik. 

(4) A temetőben a folyékony és szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és 

elszállításáról Petőfibánya Községi Önkormányzat gondoskodik. 

(5) A temető nyitva tartását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
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Temetési helyek és temetkezési szabályok 

3. § 

(1) A temető parcellákra, a parcellák pedig sorokra osztottak, melyek táblával jelöltek. 

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

(3) A temető üzemeltetője a temető parcelláiról, sorairól térképet vezet. 

(4) A temetésre használt helyek a temetőben a következők lehetnek: 

a) koporsós temetésnél: 

aa) egyes sírhely, 

ab) kettes sírhely, 

ac) gyermek sírhely, 

ad) sírbolt, kripta, 

b) hamvasztásos temetésnél: 

ba) urnafülke, 

bb) egyes urnasírhely, 

bc) kettes urnasírhely, 

(5) A koporsós sírhelybe temethető urnák számát azok befogadó képessége határozza meg. 

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

 

4. § 

(1) A temetőben 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 építhető egyes sírbolthelyek mérete a kettős sírhely méretével azonos; 

e) felnőtt sírba elhelyezett kettő koporsón kívül még kettő urna is elhelyezhető. 

 

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

temető üzemeltetőjének be kell mutatni. 

(3) A temető üzemeltetője a hatályos jogszabályok keretei között magassági korlátozást is 

meghatározhat. 

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

sírjel nem helyezhető el. 

(5) 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. 

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

nem kötelező. 

 

5. § 

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

aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

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

parcellába kerülnek, melynek helyét az üzemeltető jelöli ki. 

(3)  Az urnát befogadó urnafülke belső mérete legalább 30x30 cm. Az urnasírhely mérete 

60x80cm, mélysége 100cm. 

(4) Urnasírba a jogosult döntése szerint legfeljebb 4 urna helyezhető el. 

 

A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok 

6. § 

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

rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.  
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(2) A temetési helyen csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethető 1 

méternél magasabbra növő fa, cserje, bokor.  

(3) Az engedély nélkül ültetett, továbbá az e rendelet hatályba lépése előtt ültetett és 

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

cserjéket, bokrokat a temetőgondnok – a tulajdonos tájékoztatását követően, a 

fakivágásra vonatkozó szabályok szerint – eltávolíthatja.  

(4) A pad állítására vonatkozó előírásokat az 4. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A temető tulajdonosa 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. 

(6) A temető tisztasága és rendje érdekében a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok 

elszállításáról a temetési hely felett rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon belül köteles 

intézkedni. 

 

7. § 

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

sírköves vállalkozó köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelentést tenni. Amennyiben 

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

új síremlék felállításakor, de legfeljebb 1 hónapon belül kell intézkedni a 

sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról. 

(2) Amennyiben a sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról az arra kötelezett nem 

gondoskodott, azok elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és 

kárveszélyére az üzemeltető gondoskodik. 

(3) 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.  

(4) Az üzemeltető a környezetet veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról a 

jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodik. 

(5) A rátemetéskor lebontott síremlék egy éven belül visszaállítandó.  

(6) A lejárt és újra nem váltott sírhely a sírhely lejártát követően értékesíthető.  

 

Sírhelygazdálkodás 

8. § 

(1) Az üzemeltető feladata, hogy kijelölje a temetésre előkészített és használható temetési 

helyeket. 

(2) 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. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) egyes, kettes sírhely és urna esetén 25 év,  

b) az utolsó rátemetés napjától számított 25 év, 

c) sírbolt esetén 60 év. 

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

sírhely további használati jogát csak újra váltással lehet biztosítani. 

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható. 

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

köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az 

újraváltás lehetőségéről és díjáról. 
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9. § 

(1) A temetési hely újraváltásának díja a temetési hely megváltási díjának 100-%-a. 

(2) A sírhelyváltás és rátemetés esetén a 2. számú mellékletben meghatározott mértékű 

díjak fizetendők. 

 

A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek rendje 

10. § 

(1) A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységet előzetes bejelentési kötelezettség 

terheli. 

(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a 3. számú mellékletében 

meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.  

 

11. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Petőfibánya Községi 

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

 

12. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

 

                     Juhász Péter                                                                 Dr. Gyirán Viktor 

                     polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet  

a 23/2022.(XI.24.) rendelethez 

A temető nyitvatartási rendje 

 

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 

 

Az ügyfélfogadás időtartama      

              

            Hétfőtől – péntekig                                            06.00 - 14.00 óráig 

 

                   2. számú melléklet  

a 23/2022.(XI.24.) rendelethez 

 

A temetési helyek és az újraváltás díjai 

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

 

Sírhely árak 25 évre 

 

Egyes sírhely 15.000Ft 
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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) 60 évre 10.000 Ft/m2 

 

                                                     

3. számú melléklet  

a 23/2022.(XI.24.) rendelethez 

                                              

 

A temetőben 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 

Sírkőállítással, bontással kapcsolatos 

egyszeri áramhasználati díj/nap 

1.000 Ft 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet  

a 23/2023.(XI.24.) rendelethez 

 

A temetőben elhelyezhető temetői pad méretei, állításának szabályai 

 

Temetői pad a temetői sírok közé a sírhely lábához helyezhető, amely csak lecsukható 

ülőfelületű lehet, hogy a lecsukott állapotában a lehető legkevesebb helyet 

foglalja, ezáltal ne zavarja a sírok között a közlekedést, a fűnyírást, takarítást, stb. 

Temetői padot csak a temetőgondnok személyes jelenléte mellett lehet felállítani, aki a 

padállítás alkalmával leméri a pad méreteit, illetve kijelöli a pad pontos helyét. 

 

A temetői sírok közé kihelyezhető pad maximális mérete: 

 

Ülőfelület:  legfeljebb 28cm x 76 cm 

Ülőmagasság:  legfeljebb 53 cm 

Fémváz hossza:  legfeljebb 83 cm 
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Juhász Péter, polgármester 

A 26. oldalon megállapodás a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban. Ennek lényege, hogy a 

Polgárőrök élő felvételt nézhetnek, rögzített felvételt nem. Van kérdés, vélemény? Amennyiben 

nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

106/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Petőfibánya Községi Önkormányzat által 

működtetett közterületi térfigyelő kamerarendszerre vonatkozó Közterületi 

Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési Szabályzatát módosítja. 

A fentiekkel összhangban a Képviselő-testület elfogadja a térfigyelő 

kamerarendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás tartalmát, 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a kétoldalú megállapodás aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Lénárt József kérelme következik. A garázsok végén villanyórák vannak, ezért hiába van ott 

területe, nem tud oda garázst építeni. Ezért egy másfél méter széles területet szeretne az 

Önkormányzattal elcserélni. A területet nem adhatjuk el. A költségeket ő állja. Van kérdés, 

vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

107/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Lénárt József (Petőfibánya, Liszt Ferenc utca 12. 

Fsz/3.) garázsépítésével kapcsolatos kérelmét.  

Kérelmező jelezte az Önkormányzat felé, hogy amennyiben az általa vásárolt 

garázsépítésre alkalmas területen megépíti a garázsait, abban az esetben a meglévő 

garázsokba bevezetett áram villanyóráit át kell helyeztetni a jelenlegi garázsfalról az ő 

megépítésre kerülő garázsainak a falára, amely a garázstulajdonosoknak jelentős anyagi 

kiadást fog okozni. 

Azért, hogy a garázstulajdonosoknak ne kelljen több millió forintért a villanyóráikat 

áthelyeztetni, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Lénárt József 295/7 és 295/26 hrsz-

ú 24-24 m2 alapterületű ingatlanaiból egyaránt 1,5-1,5 méter hosszú, a villanyórákat 

tartalmazó összesen 18 m2 területet elcseréli az ingatlannal közvetlenül szomszédos 

295/3 hrsz-ú önkormányzati terület 18 m2 nagyságú ingatlanára. 

Az ingatlan cseréjével kapcsolatos ügyvédi költségek a kérelmezőt terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlancserével 

kapcsolatos szerződést aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Katalán Péterék kérelme következik a Hatvani út használatára. Ennek az útnak a vége jelenleg 

bérbe van adva az Ytab Kft.-nek. Ők nyitottak a háromoldalú megállapodásra.  

 

Ondrék Attila, képviselő 

A bérleti díj évek óta nem volt emelve, ezért javaslom, hogy havi 20.000 Ft legyen, amit a két 

cégnek együtt kell kifizetnie.  

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény, más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

ezzel egyetért.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

108/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Ac/Alliance Kft. (ügyvezető: Katalán Péter) kérelmét, 

melyben a Petőfibánya, Hatvani utca végén lévő belterületi önkormányzati területen áruszállítás 

céljából tartós közterülethasználatra tart igényt. 

Az YTAB Kft. 2017-ben vásárolta meg a Hatvani utca nyugati oldalán lévő ingatlant, melynek 

következtében a zsákutcának számító Hatvani utca végén, annak mindkét oldalán tulajdonosa 

lett az utca mentén lévő ingatlanoknak, mindezzel az út utolsó 80 méteres szakaszának szinte 

kizárólagos használójává vált. Erre tekintettel 2017-ben az YTAB Kft. azzal a kéréssel kereste 

meg az Önkormányzatot, hogy amennyiben az utca 80 méteres szakaszát tartósan birtokba 

vehetné, abban az esetben a két telket összekötve elkerítené, illetve kapukkal látná el az 

ingatlana közötti útszakaszt. Az Önkormányzat és az YTAB Kft. havi bérleti díjfizetés 

ellenében megállapodást kötött 2018-ban, hogy a Petőfibánya Hatvani utca utolsó 80 méter 

hosszú útszakaszát az YTAB Kft. szállítás, illetve rakodás céljára 2018. január 1. dátummal 

kezdődően 25 évre szóló határozott ideig szállító útként, illetve rakodási célra kizárólagosan 

használhatja, az útszakaszt a forgalom elől kerítéssel, kapuval elzárhatja. 

 

A Képviselő-testület megkeresésére az Ytab Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy cégük 

nyitott a 3 oldalú megállapodásra – új szerződés, megállapodás mellett – és a költségek 

megosztása esetén átengedi a járműveket a területen. A közterület lezárását az új bérlőtárssal 

közösen fenntartanák, a korábbi feltételekkel. 

Fentiek figyelembevételével a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Ac/Alliance Kft. részére 

is engedélyezi havi bérleti díjfizetés ellenében, hogy a Petőfibánya Hatvani utca utolsó 80 méter 

hosszú útszakaszát szállítás, illetve rakodás céljára 2023. január 1. dátummal kezdődően az 

eredeti megállapodásból fennmaradó 20 évre szóló határozott ideig szállító útként, illetve 

rakodási célra az Ytab Kft.-vel együtt kizárólagosan használhassa. 

Arra tekintettel, hogy a Képviselő-testület a korábbi megállapodásban meghatározott bérleti 

díjat az elmúlt 5 év során nem emelte meg, 2023.01.01-jével kezdődően a bérleti díj összegét 

10.000 Ft/hónap/cég összegben határozza meg, mely összeg évente az infláció mértékével a 

Képviselő-testület egyedi határozata alapján emelkedik. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Ytab Kft.-vel 2018-ban kötött megállapodást 

módosítsa háromoldalú megállapodásra, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

megállapodást írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Gyermekorvosok kérelme következik. Idén is kérik a helyettesítési díj emelését, ami érthető, 

de sajnos nem tudjuk kifizetni. Apcon 17-én volt testületi ülés, még hivatalos határozatot nem 

kaptunk, de tudjuk, hogy Apc kiválik a praxisból és egy vegyes orvosi körzetet alakít ki. 

Egyszerűen nincs pénzünk emelni. Jelenleg napi 65.000 Ft-ot kapnak és 20%-os emelést 

szeretnének. De az a helyzet, hogy Apc nélkül a támogatás csak 40.000 Ft helyettesítési díjazást 

enged meg, önerő hozzáadásával is maximum 45.000 Ft-ot tudunk fizetni, de valószínűleg ezt 

ők nem fogadják el.  
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Ondrék Attila, képviselő 

Sajnos akárhogy számolunk, sehogy nem jó a helyzetünk. Egyszerűen nincs 8.000.000 Ft arra, 

hogy a kérésüknek eleget tegyünk. Maximum 45.000 forintot tudunk adni naponta, önerő 

hozzáadásával együtt is. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Sajnos. Reméljük így is vállalják a helyettesítést. Van még valakinek mondanivalója ezzel 

kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki arra szavaz, 

hogy napi 45.000 forintra módosítsuk a gyermekorvosok helyettesítési díját.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

109/2022.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Apc Községi 

Önkormányzattal közösen, társult feladatellátás formájában biztosított, házi gyermekorvosi 

ellátás részletszabályait tartalmazó megállapodással kapcsolatos előterjesztést és a tárgyra 

vonatkozóan az alábbiak szerint határoz. 

 

1) Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen, társult feladatellátás 

formájában biztosított, házi gyermekorvosi ellátás részletszabályait tartalmazó 

megállapodást 2022.11.17-én 211/2022.(XI.17.) számú határozatával, 2023. január 31. 

napjával felmondta.  

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felmondást tudomásul vette. 

 

2) A feladatellátásra szerződött Dr. Harmat Enikő és Dr. Szőgyör Zita házi gyermekorvosok 

2022.11.07-én kérelemmel fordultak a gesztori teendőket ellátó Petőfibánya Községi 

Önkormányzat polgármesteréhez. A kérelem értelmében kérik, hogy a részükre 2022.01.01-

jétől megállapított 65.000,- Ft/nap helyettesítési díj a 2023. évtől kerüljön megemelésre. 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat elkötelezett a helyi gyermekek egészségügyi ellátása 

tekintetében. Annak ellenére, hogy a közösen, társult feladatellátás formájában biztosított, házi 

gyermekorvosi ellátás megszüntetésre kerül, továbbra is törekszik a gyermekorvosi praxis 

fenntartására. 

Ugyanakkor Apc Község kiválásával jelentősen csökken az egészségügyi ellátás támogatása, 

továbbá várható, hogy a praxisban folyamatosan csökkenni fog az ellátást igénybe vevő apci 

betegkártyák száma, ami további anyagi terhet ró Petőfibánya Községi Önkormányzatra.  

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat méltányolja a gyermekorvosok kérelmét, ugyanakkor a 

fentiekre tekintettel egyedül csak jelentős anyagi hozzájárulással tudja továbbra is fenntartani 

a praxist. A korábban a két önkormányzat között megosztott költségek teljes mértéke 

2023.02.01-jétől egyedül Petőfibányát terheli. 

2022-ben a gyermekorvosok helyettesítési díja önkormányzatonként 32.500.-Ft/nap volt, az 1) 

pontban kialakult helyzet következtében viszont Petőfibánya Községi Önkormányzat egyedül 

jelentős önerővel együtt is csak 45.000.-Ft/nap helyettesítési díj fizetését tudja garantálni, 

amennyiben vállalják továbbra is a helyettesítést. 
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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen döntésével felhatalmazza Juhász 

Péter polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022.12.31. 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A következő téma a 2022. évi bérmaradvány terhére jutalom osztása. Ha nem osztjuk ki, akkor 

vissza kell utalni. Üres álláshelyek és táppénz miatt keletkezett a bérmaradvány. Van valakinek 

kérdése, véleménye? Ha nincs, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki ezzel egyetért.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

110/2022. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Petőfibánya Községi Önkormányzatnál lévő 2022. évi bérmaradvány 

terhére 3.123.000 forint + járulékai összegben jutalom kifizetéséről dönt az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak részére. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzati dolgozók, 

közalkalmazottak részére a jutalom utalásáról gondoskodjon, továbbá a Jegyzőt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és dolgozói részére a jutalom utalásáról gondoskodjon. 

Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a bérmegtakarítás átcsoportosításáról és utalásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022.12.16. 

Felelős: Jegyző 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

A 38. oldalon a Családbarát Sportegyesület köszöni az idei támogatást.  

A 39. oldalon beszámoló lejárt határidejű határozatokról. Kérem számozás nélküli határozatban 

elfogadni. Köszönöm.  

Jogszabályi tájékoztató, ezt kérem tudomásul venni. 

De van még téma. Szociális rendelet következik.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

A bizottsági ülésen több elképzelés is született, hogy a jelenlegi megemelkedett rezsiárak miatt 

a leginkább rászorultakon segítsen az Önkormányzat év végén. Amennyiben a Képviselő-

testület elfogadja a javaslatot, akkor a lakhatási támogatásban részesülők egy egyszeri települési 

támogatásban részesülnének. Ezt az kapná meg, akinek november 1-jén volt jogosultsága. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel 

a kezét, aki ezzel egyetért.  
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Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 

4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés 

d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

1. § A Rendelet 6. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:  

(6) 2022 decemberében kérelemre egyszeri 20.000 Ft közüzemi kiegészítő 

díjtámogatást kap az, aki 2022. november 1-jén közüzemi díjtámogatásban részesült.  

 

2. § A rendelet 2022. november 25-én lép hatályba és 2022. november 26-án hatályát 

veszti. 

K.m.f. 

 

 

  Juhász Péter                     Dr. Gyirán Viktor 

             polgármester                                    jegyző 

 

 

Tomecz László, képviselő 

Azzal a kéréssel fordulok a Testülethez, hogy vegyünk egy olyan térfigyelő kamerát, ami 

felismeri a rendszámokat is és helyezzük ki az Apci útra.  

 

A Képviselő-testület megtárgyalja a kérést. 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van kérdése valakinek? Amennyiben nincs, szavazzunk. Kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, aki 

egyetért azzal, hogy vásároljunk egy ilyen kamerát. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

111/2022. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tomecz László 

és Molnár József képviselő-testületi tagok előterjesztésében a petőfibányai térfigyelő 

kamerákkal kapcsolatos jelenlegi helyzetet és úgy döntött, hogy vásárol 1 db 

rendszámfelismerő kamerát, amely a Petőfibánya, Apci út Apc felőli oldalára kerül. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Molnár József képviselőt, hogy 

a kamera megrendelése és felszereltetése érdekében intézkedjenek. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

Juhász Péter, polgármester 

Van még kérdése valakinek? Amennyiben nincs, a nyílt ülést bezárom, a zárt ülést megnyitom.  

 

 

K.m.f. 

 

      Juhász Péter        Dr. Gyirán Viktor 

      Polgármester                                        Jegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

      Smid Klaudia 

  jegyzőkönyvvezető 

     

 


