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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! 

 

 

A Családok és Barátok a Sportért Egyesület 
2021.09.18-án „Zagyva-Running” elnevezéssel 
futóversenyt rendez a Zagyva körül elhelyezkedő 
településeken keresztül.  

A Képviselő-testület mindazoknak a petőfibányai 
lakcímkártyával rendelkező indulóknak átvállalja a 
nevezési díját, akik 2021. szeptember 12-ig 

beneveznek a futóversenyre.  

Lezárult a „Legszebb petőfibányai udvar 2021.” 

elnevezéssel meghirdetett pályázat. A pályázatokról a 
Pénzügyi Bizottság július 19-én zárt ülésén döntött. Az 
eredményhirdetés a szeptemberben megrendezésre kerülő 
falunapon fog megtörténni. A pénzdíj mellé a legszebb, 
legvirágosabb udvarok tulajdonosai egy-egy táblát is 
kapnak, melyet a ház falára, kerítésére tehetnek. 

 



Idősek napi támogatásban részesülés feltételei 

 

A Képviselő-testület a COVID-járvány és az idősek 
védelme érdekében már tavaly módosította a 
szokásos Idősek napi támogatás juttatásának 
formáját.  
Az idősek védelme érdekében a támogatást 2021-ben 
is kérelemre fogják megkapni azok, akik jogosultak és 
kérik. Október 1-jét megelőzően minden 65. életévét 
betöltött petőfibányai állandó lakost postai úton 
értesíteni fogunk, kérelemnyomtatványt küldünk a 
részükre.  
Ha valami oknál fogva az értesítést szeptember 27-ig 
nem kapnák meg, és október 1-jéig betöltik a 65. 
életévüket, akkor ezt mindenképpen jelezzék a 
Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy 
telefonon. A kérelem azért szükséges, mivel a 
kifizetéshez mindenképpen kell a kérelmező TAJ 
száma, továbbá születési dátuma alapján a 
támogatásra feljogosító adatai, illetve a kérelmező 
számlaszáma, amire a jogosultságot átutalhatjuk. 
Bankszámlaszám hiánya esetén természetesen 
készpénzben kapják meg a támogatást, amelynek 
módjáról a határozatban kapnak további pontos 
tájékoztatást.  
A kérelmet szeptember 1-jétől október 29-ig lehet 
benyújtani.  
A benyújtási határidő jogvesztő! A határidő lejártát 
követően benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerül.  

 

Idén is kérhető az iskolakezdési támogatás 

 

A Képviselő-testület 
döntése szerint a 2021. 

évben is támogatja a 
petőfibányai 

gyermekek szüleit a 
tanévkezdés alkalmával. A rendelet alapján 15.000 Ft 
összegű egyszeri támogatás állapítható meg 
kérelemre, a Petőfibánya Községben bölcsődébe, 
óvodába, illetve általános iskolába, nappali tagozaton 

bármely közép- és felsőfokú oktatási intézménybe 25 
éves koráig járó petőfibányai állandó lakcímmel 
rendelkező gyermekek szüleinek gyermekenként 
készpénz formájában.  
Az iskolakezdési települési támogatás iránti kérelem 
benyújtására a bölcsődei, az óvodai és általános iskolai 
nevelésben résztvevők számára a benyújtási határidő 

2021. szeptember 15., a közép- és felsőfokú 
tanulmányokat folytatók számára 2021. szeptember 

30. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a 
gyermek lakcímet igazoló hatósági bizonyítványát 
(lakcímkártya), TAJ kártyáját és személyazonosító 
igazolványát, illetve az óvodai és tanulói 
jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást. 
Utóbbi dokumentum beszerzéséről a bölcsődések és 
óvodások esetében mi gondoskodunk! Az összeg 
utalásáról, vagy kifizetésének időpontjáról mindenki a 

határozatból értesül!  
 

Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 

 

A Képviselő-testület tüzelősegély formában a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is tervezi, hogy rendkívüli 
települési támogatásban részesíti mindazokat, akik 
esetében az egy főre jutó családi jövedelemhatár nem 
haladja meg a 45.600 Ft-ot, illetve egyedül élők 

esetében az 59.850 Ft-ot. Erre a tűzifasegélyre azok is 
adhatnak be kérelmet, akik már ebben az évben 3 
alkalommal kaptak rendkívüli települési támogatást. 
Tűzifa-támogatás esetén lakásonként, 
háztartásonként – függetlenül a benne élő lakók, 
illetve családok számától – csak egy kérelem nyújtható 
be, illetve egy személy részesülhet támogatásban, 
valamint szükséges, hogy a kérelmező rendelkezzen 
tüzelésre alkalmas berendezéssel.  Benyújtási 
határidő: december 17.! (Felhívjuk a figyelmet, hogy 
aki csak decemberben nyújt be kérelmet, már csak 
januárban) 
 

Lomtalanítás  

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy Petőfibányán a 
lomtalanítás 2021. október 
11-én reggel 7 órától lesz. 

Addig senki ne rakjon ki a közterületre berendezési 
tárgyakat, ne tároljon a közterületen semmit, ugyanis 
ezzel szabálysértést követ el, illetve megsérti a 
közösségi együttélés helyi szabályait! A korábbi 
tapasztalatok alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy veszélyes hulladékot ne rakjanak ki a lomok közé. 
Ezt természetesen nem viszik el! 

 

Elektronikai hulladékgyűjtés  

2021. szeptember 17-én péntek 
12:00 óráig. Helyszín a 
Fürdőépület oldalsó bejáratánál. 
(Bánya utca 5.) Péntekenként folyamatosan átvesszük 
a hulladékot, illetve azt követően érdeklődni lehet a 

30/190-0024-es telefonszámon. Várunk minden olyan 
elektronikai háztartási hulladékot, amelyből vezeték 
jön ki. (háztartási nagygép: hűtőgép, mosógép, 
tűzhely, főzőlap, mikrohullámú sütő, elektromos 
fűtőtest, ventilátor, képcsöves berendezés {DE CSAK 

ÉP MONITORRAL! összetört képcsővel rendelkező 
készüléket nem visznek el}, stb.; háztartási kisgép: 
porszívó, vasaló, kenyérpirító, olajsütő, daráló, óra, 
stb.; IT: számítógép, fénymásoló, számológép, 
vezetékes és mobiltelefon, stb.; elektromotorral 
hajtott szivattyú, barkács-, illetve kerti gép, fúró, 
fűrész, varrógép, fűnyíró, fűtésszabályozó, termosztát, 
akkumulátor, stb. Ezeket nem lehet leadni: 

orvostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alu-

kábel, radioaktív berendezések, fénycsövek, autó 
akkumulátor, napelem! 



2021-ben sikeresen pályázott településünk az 
Országfásítási Programon. A 19 fafajból a települések
maximum harminc sorfára pályázhattak. Az agrártárca 
teljes csomagot biztosít, ami a nagy méretű földlabdás 
egyedek mellett azok tárolását, nevelését, szállítását 
és az ültetéshez szükséges eszközöket – támasztó 
karó, mulcs, favédő rács – is tartalmazza. Támogatott 
településként Petőfibánya ősszel 21 db magas kőris és 
9 db platánfát ültethet. Köszönjük a támogatást!

Szlalom Ügyességi autóverseny Petőfibányán

A HEGCSI Kft. Szlalom Ügyességi autóversenyt rendez 

Petőfibányán 2021.09.26-án vasárnap a Lehel utca -

Mária utca - Bánya utca közötti belterületi utakon. 

Zöldhulladék-gyűjtés szeptember 18-án 
Petőfibányán

A hulladékot szeptember 18-án 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.

Temetői buszjárat

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: augusztus 28.; szeptember 25.; október 30. A 

köztemető áprilistól szeptemberig 700-2000 óra, 

októbertől márciusig 800-1700 között látogatható.

Nyakunkon a parlagfűszezon! 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 

minden földhasználó köteles június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 

megakadályozni, és ezt az állapotot - gyomlálással, 

kaszálással vagy vegyszeres irtással - a vegetációs 

időszak végéig folyamatosan fenntartani! Ha a 

földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz 

eleget, költségére közérdekű védekezést rendel el és 

növényvédelmi bírságot (15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig) 

szab ki az eljáró hatóság. (Jegyző, Hatvani Földhivatal, 

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága) Az egészséges környezet 

biztosítása érdekében közös célunk Petőfibányán is, 

hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén 

pollentermelése miatt megakadályozzuk! A 

https://pbr.nebih.gov.hu

internetes oldalon a 

Vidékfejlesztési 

Minisztérium, a NÉBIH és a 

FÖMI honlapján 

kialakításra került a 

parlagfű bejelentésre 

szolgáló felület, amely 

felületen regisztrációt 

követően a bejelentő 

otthoni interneteléréssel 

megteheti bejelentését.

Házhoz menő hulladékgyűjtések – 2021.

2021-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. 

keddje – szeptember 14., 28. A járat szerinti 

kommunális hulladék pénteki elszállítása változatlan.

Tisztelt Petőfibányaiak!
             Dolgozzunk együtt Petőfibányáért! 
                                                                   Jó szerencsét!

                                                                  Tisztelettel:

                                Petőfibánya Község Képviselő-testülete
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