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Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

Az „Önkormányzati Hírmondó” elnevezésű tájékoztató kiadvány célja, hogy a Képviselő-testület munkájáról, döntéseiről 
mindenki tájékozódhasson. Ezen kívül természetesen a legfontosabb információkat, eseményeket is itt kívánjuk a lakosság 
tudomására hozni. Ezen felül felületet biztosítunk mindazoknak, akik a lakosság széles körét kívánják megszólítani. Az aktuális 
hírek, információk az Önkormányzat Facebook oldalán (Petőfibánya Községi Önkormányzat) is megtalálhatók, mely oldal 
tartalmazza a legfrissebb információkat. Petőfibánya Községi Önkormányzat a nyilvános Facebook csoportjához csak az 
ismerőseinek tud meghívót küldeni, de természetesen aki nem ismerőse a Petőfibánya Községi Önkormányzatnak, az is tud 
csatlakozni a csoporthoz. A csoport nem interaktív! Ügyintézésre a facebook nem alkalmas, azt továbbra is személyesen, postai 
megkeresés útján, vagy ügyfélkapun keresztül lehet indítani. 

A Hírmondót szerkesszük együtt és szóljon mindenkinek!  

 

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet  
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet tájékoztatja a 
lakosságot, hogy az intézmény 2021. június 03-ától 
megnyitotta a Balassi Bálint úti portát mind a gyalogos-, 
mind a gépjárműforgalom számára. Innentől a Bástya utcai 
porta – az eredeti rendeltetése szerint – gazdasági 
bejáratként, valamint az OMSZ akadálytalan közlekedésére 
szolgál, a kórházba érkező betegek és hozzátartozók részére 
a Balassi úti portán biztosítanak lehetőséget a kórház 
területére való behajtásra. 

 

 – június 19. szombat  
8-10 óra között  
a Polgármesteri Hivatal 
mellett.  
Oltást végző állatorvos: Dr. 
Madléna András (+36-
20/9730-843) Az oltás díja: 
5.000,-HUF, amely tartalmazza 

a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Oltási könyv pótlása, 
új könyv kiállítása: 500,- HUF; Microchip behelyezésének 
ára: 5000,- Ft. Háznál való oltásra időpont egyeztetés 
telefonon naponta 15 óra után. Kiszállási díj: 1000 Ft/ udvar.  
 
Az oltási papírok bemutatását kérjük a Polgármesteri 
Hivatalban!  
Pótoltás: 2021.07.11-én vasárnap 
 

Buszjárat indul a temetőbe 06.26. 
Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 2021-ben is 
havonta egy alkalommal (minden hónap utolsó szombati 
napján) ingyenes temetőbuszjárat indul 9:00 órakor a Fény 
üzletháztól a köztemetőbe, 11.00 órakor pedig vissza. 2021-
ben az alábbi időpontokban indul a busz: június 26.; július 

31.; augusztus 28.; szeptember 
25.; október 30. A köztemető 
áprilistól szeptemberig 700-2000 
óra, októbertől márciusig 800-1700 
között látogatható. 

Változik az ügyfélfogadás Hatvanban 
A Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
ügyfélfogadása az alábbiak szerint módosul 2021.06.04-ől: 

hétfő:             8 – 16 óra 
kedd:              az ügyfélfogadás szünetel 
szerda:          8 – 16 óra 
csütörtök:   8- 12 óra 
péntek:            8 – 12 óra 

 
 

 
Zöldhulladék-gyűjtés - 

június 19. 
 
Mint korábban tájékozódhattak, 2021-től már TILOS az 
avart és a zöldhulladékot a szabadban elégetni.  
Önkormányzatunk minden lehetőséget megragad, hogy a 
háztartásokban, társasházaknál felhalmozódott 
zöldhulladéktól mentesítse a lakosságot.  
 
A hulladékot legközelebb június 19-én reggel 7 óráig 
helyezze ki az ingatlan elé úgy, hogy ezzel a közlekedés 
biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. A zöldhulladék-gyűjtést csak 
magánszemélyek vehetik igénybe. Az időben ki nem 
helyezett hulladékért a szolgáltató nem megy vissza! 
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott 
faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi 
részek. A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot 
műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum 
egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell 
előkészíteni. Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére 
van lehetőség.  
Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási 
hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert 
vagy szennyezett zöldhulladék.  
Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően 
előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, 
az 1 m3 -en felüli mennyiség. 
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Az illegális hulladéklerakás BŰNCSELEKMÉNY! 
Május 15-én a lakossági szemétgyűjtési akció szervezése 
során sikerült nagyon sok illegális hulladéklerakót 
megszüntetnünk. Sajnos azóta újabb bejelentések érkeztek. 
Ezúton tájékoztatjuk a szemetelőket, építési törmelékek 
lerakóit, hogy a szemét otthagyása illegális hulladék 
legrakásának számít, ami a Büntetőtörvénykönyv alapján 
bűncselekmény! 
 

Március 1-jétől szigorúbb lett a büntetőjogi szabályozás: a Btk. 
248. §-a szerint (2) Aki arra a célra hatóság által nem 
engedélyezett helyen  
a) az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő 
vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének 
veszélyeztetésére alkalmas vagy  
b) jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 
az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt  
a) veszélyes hulladékra,  
b) különösen jelentős mennyiségű hulladékra, vagy  
c) különös visszaesőként követik el. 
 

Elképzelhetetlen az, ha egy társasházban felújítás történik, 
azt ne vegye észre senki, ezért kérjük a lakosság segítségét, 
hogy ha bárhol a településen észreveszik hulladék lerakását, 
azonnal jelezzék az Önkormányzat, a Rendőrség vagy a 
Polgárőrség felé, hogy megtehessük azonnal a szükséges 
intézkedéseket! Azzal sohasem fogjuk elvenni a kedvét a 
hulladéklerakóknak, ha mindig elvitetjük utánuk milliókért a 
szemetet, az egyetlen megoldás, ha sikerül szembesítenünk 
őket a tettükkel és (ha nem is börtönbüntetést kapnak) 
legalább egy jelentős pénzbüntetéssel ráébrednének arra, 
hogy az, amit elkövetnek, az mekkora környezetrombolás 
és a lakosság veszélyeztetése! 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2021. 
2021-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje – 
június 22. A járat szerinti kommunális hulladék pénteki 
elszállítása változatlan.  
 

Hulladék ingyenes átvétele Hatvanban! 
A Szolgáltató a Hatvan, Csányi úton található 
hulladékudvarában ingyenesen befogad évente 200 kg 
elektronikai hulladékot, 3m3 zöldhulladékot, valamint 1 m3 
építési törmeléket (sittet) háztartásonként. Szintén 
befogadnak évente 4 db gumiabroncsot, 100 kg 
mennyiségben akkumulátort, festékes dobozt, 
fénycsöveket, olajos rongyokat. A hulladékudvarba történő 
beszállításkor lakcímkártyát, személyi igazolványt és a 
hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekkszelvényt kell 
bemutatni.  
Kérjük közreműködésüket a környezetünk és a levegő 
tisztaságának védelmében!            
Köszönjük együttműködésüket!  

Tisztelt Petőfibányaiak! 

Dolgozzunk együtt 
Petőfibányáért! 

                                       
 Jó szerencsét! 

 
 

Tisztelettel: 
    

 Petőfibánya Község  
Képviselő-testület
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