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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Önkormányzati hírek
Petrikeresztúr
Község
Önkormányzata
megalkotta és elfogadta 10/2012. rendeletét,
mely a tiltott, közösségellenes magatartások
szabályozásáról
szól.
E
rendelet
megalkotásának szükségessége az ez évben
módosult szabálysértési törvény változásain
alapul. A jogalkotók kivették a szabálysértési
törvény
hatálya
alól
az
önkormányzati
rendeletekben
szabálysértési
tényállásként
szankcionálható eseteket, pl. a települések
köztisztasági,
állattartási,
temetői,
címerhasználati
ügyekkel
kapcsolatos
szabálysértéseit. Ezzel egy időben azonban
lehetőségeket kaptak az önkormányzatok, hogy
saját hatáskörükben olyan cselekményeket,
melyek
a
közösség
számára
zavarók,
veszélyesek, közigazgatósági hatósági eljárás
keretében
szankcionálják.
A
rendeletben
szabályozott ügyekben a körjegyző jár el, ami
nem azt jelenti, hogy minden egyes esetben ő
állapítja meg a rendellenes megatartást, azokat
más hatóságok (pl. rendőrség) is megállapíthatja,
de az adott esetről felvett jegyzőkönyvet
továbbítja a jegyző felé. Néhány példa:
Közösségellenes magatartást követ el, aki:
• közterületre kiengedi állatait,
• veszettség ellen nem oltatja be kutyáját,
• temetőbe kutyát bevisz,
• magatartásával megzavarja a temetői
rendet,
• temetőben a hulladékot nem a kijelölt
lerakóhelyen helyezi el,
• közterületet
rendeltetésétől
eltérően
használ,
• nem tartja be az égetéssel kapcsolatos
szabályokat,
• nem
gondoskodik
ingatlanjának,
udvarának rendbetételéről,
• közterületen
engedély
nélkül
kereskedelmi tevékenységet folytat,
• a
kommunális
hulladékszállításával
kapcsolatban nem veszi igénybe az
önkormányzat
által
szervezett
közszolgáltatást,
• nem tartja be a szelektív hulladék
elhelyezés szabályait,
• lakcím bejelentését a beköltözés után 3
munkanapon belül nem teszi meg.

A rendeletet teljes terjedelmében elolvasható
honlapunkon. (www.petrikeresztur.hu)
A rendelet megalkotásának célja volt, hogy olyan
magatartásokra, amelyek nem minősülnek
bűncselekménynek, szabálysértésnek, de a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes,
fokozottan hívhassuk fel a figyelmet. Reméljük,
hogy hosszú távon szolgálhatja a település életét,
gondoskodik a községkép védelméről, leginkább
az elhagyott, gondozatlan birtokok rendben
tartásáról.
Újból a szemétszállításról
Petrikeresztúr község (és általában minden más
település) hulladékgazdálkodásával kapcsolatban
a következő költségek merülnek fel:
• lakossági kommunális szemétszállítás
költségei,
• szelektív hulladékszállítás,
• temetői hulladékkezelés,
• hulladékgazdálkodó társulat felé (Zalaispa
Zrt.) fizetendő használati díj,
• eseti lomtalanítási akció költsége.
Ezek a költségek több mint 2 millió forinttal
terhelik az önkormányzat költségvetését. A
térségben szinte már mi vagyunk az egyetlen
település, ahol a lakossági kommunális
szemétszállítás költségeit nem a lakosok fizetik.
Annak érdekében, hogy megőrizzük az
önkormányzat pénzügyi stabilitását, 2013. január
1-től a lakossági szemétszállítás költségét már
nem tudjuk felvállalni, azt Önöknek, lakosoknak
kell megfizetni. Ez valójában azt jelenti, hogy a
települési
hulladékgazdálkodás
költségei
megfeleződnek a lakosság és az önkormányzat
között. Ezt azért is hangsúlyozzuk ki, hisz sok
településen az összes költséget a lakosok fizetik,
pl.
a
szelektív
elszállítást,
a
temetői
hulladékelszállítást. Nagyon nehéz döntés ez,
hisz az amúgy is bajban lévő családok életét
nehezíti. A falu érdekében azonban meg kell
tenni
ezt
a
lépést.
Igyekszünk
más
intézkedésekkel is fenntartani a költségvetés
egyensúlyát,
nemcsak
a
költségek
csökkentésével, de a bevételek növelésével is
(pl. jövő évtől bevezetjük az idegenforgalmi adót).
Az év végén (novemberben, vagy decemberben)
tartunk lakossági fórumot, ahol részletesen
beszélünk a szemétszállítási díj bevezetéséről, a
település
helyzetéről,
lehetőségeiről.
Remélhetőleg addig tudni fogjuk, hogy milyen

mértékben változik a falu állami támogatása, a
közigazgatási reform hogyan érinti a falut.
Postafelújítás
Értesítjük a község lakosságát, hogy 2012.
szeptember 7-től, csütörtöktől a posta helység
festése, padlózása kezdődik. Várhatóan keddre
befejezzük a munkákat. A posta nyitva lesz, de a
postai dolgozók kérik a lakosokat, hogy ez idő
alatt csak a legszükségesebb ügyekben keressék
fel a hivatalt.
Ez történt augusztusban
„Nevünk és szívünk összeköt”
E jelmondat annak a szövetségnek a jelmondata,
melynek kisfalunk is tagja.
Az idei, XIII. Nemzetközi Találkozónak 2012.
augusztus 23-26-a között a Borsod-AbaújZemplén megyei Sajókeresztúr adott otthont,
ahol már 27 település vett részt, szerte
Magyarországról és a határokon kívüli magyar
lakta területekről, Romániából, Ukrajnából,
Szerbiából.
Sajókeresztúr 1572 lakosa fogott össze a
rendezvény sikerérért, és nem volt hiába, hisz jó
hangulatban, remek programok között zajlott a 3
napos rendezvény.
Az ünnepi megnyitóra péntek délelőtt került sor.
A rendezvény fővédnöke, Dr. Fazekas Sándor,
Vidékfejlesztési Miniszter köszöntő levélben
üdvözölte a találkozón megjelent közel 1000 fő
keresztúrit. Köszöntötte a megjelenteket Kovács
József, Balatonkeresztúr polgármestere, a
szövetsége elnöke, Kollár Miklós Sajókeresztúr
polgármestere, Csöbör Katalin a térség
országgyűlési képviselője is.
Pénteken és szombaton sor került a résztvevő
települések kulturális bemutatóira. Közben
állandó programokat kínált a Termékfesztivál, a
kézműves műhelyek, az arcfestő, a játszóház és
hagyományőrző vetélkedők. A községben
utaskísérővel mini vonat kínált bejárást. Volt
autóhifi bemutató, madár-és hüllőkiállítás.
Természetesen a sokszínű programrengetegben
komoly dolgokról is szó esett. Szombat délután
tartotta közgyűlését a szövetség, ahol a
szövetség munkáján kívül az önkormányzatok
feladatairól, nehézségeiről is tárgyaltak a
polgármesterek. Többek között szóba került a
közbiztonság
helyzete,
a
közigazgatási
reformokkal,
a
jövő
évi
költségvetéssel
kapcsolatos találgatások is.
Vasárnap délelőtt ökumenikus istentiszteletet
követően
került
sor
a
záróünnepségre
Sajókeresztúr
műemlék
református
templomában. Itt került sor a szövetség
vándorzászlójának továbbadására a 2013-as
rendező település polgármestere számára.
Jövőre nem kell messze utaznunk, Murakeresztúr

lesz a főrendezője a 2013-as találkozónak. A
közelség és a baráti kapcsolat azonban feladatot
is hoz számunkra, társrendezőként veszünk részt
a munkákban. Anyagi szerepvállalásban lehetőségeink miatt - nem igazán tudunk részt
venni, de Murakeresztúr képviselőtestülete
számít
a
munkánkra:
pl.
polgárőrség
helytállására,
műsorral
való
készülésre,
süteménysütésre. Még ősz folyamán egyeztetünk
Murakeresztúr képviselőivel, akkor már többet
fogunk tudni az elképzelésekről.
A találkozó időpontja: 2013. augusztus 9-11.
Szeptemberi programok:
Szeptember 6-án, csütörtökön 19.00 órai
kezdettel megbeszélést tartunk a művelődési
házban, melynek témája az idei programok
egyeztetése,
a
szüreti
vigadalom
megszervezése. Várjuk a civil szervezetek
képviselőit,
táncosokat,
színjátszókat,
gyerekeket, szülőket, fiatalokat és örök ifjakat
vegyenek részt a gyűlésen, gondolataikkal,
ötleteikkel segítsék a program megszervezését!
14-én, pénteken a művelődési ház zárva tart.
Szeptember 16-án lesz a település búcsú
ünnepe,
mely
a
14-i
Szent
Kereszt
Felmagasztalása ünnephez kötődik.
28-án, pénteken 19.00 órakor lesz a polgárőrség
soron következő ülése.
A Petrikeresztúri Községi Sportegyesület hírei:
Az őszi forduló mérkőzései a csoport besorolás
változása miatt a következőképpen alakul:
09.15. 15.00 Petrikeresztúr - Zalatárnok
09.23. 15.00 Alibánfa – Petrikeresztúr
09.30. 15.00 Petrikeresztúr – Lakhely
10.07. 14.00 Kertváros – Petrikeresztúr
10.14. 14.00 Petrikeresztúr – Gellénháza
10.21. 13.30 Nemesrádó – Petrikeresztúr
10.28. 13.30 Petrikeresztúr – Páterdomb
11.04. 13.30 Nagylengyel – Petrikeresztúr
11.11. 13.30 Petrikeresztúr – Pacsa
11.18. 13.00 Németfalu – Petrikeresztúr
11.25. 13.00 Petrikeresztúr – Zalabaksa
Eddigi eredmények:
1. forduló Dióskál – Petrikeresztúr 0-3
2. forduló Petrikeresztúr – Csonkahegyhát 3-3
3. forduló Petrikeresztúr – Bocfölde 3-1
Az egyesület 30.000,- forint támogatást nyert
sportszerek vásárlására a Mozogj Alapítványtól!
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