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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!  

 

2021-ben határszemle lesz Petőfibányán! 
Valamennyi mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlantulajdonos, -használó (hobbikert-tulajdonos) 
figyelmét felhívjuk, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2021-ben 
Petőfibánya külterületén határszemlét tart a 
termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése céljából. A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján: a földhasználó 
köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő 
termeléssel hasznosítani vagy termelés folytatása nélkül a 
talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények 
megtelepedését és terjedését megakadályozni. A 
földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő 
ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni. 
A földhasználó akkor tesz eleget hasznosítási 
kötelezettségének, ha a termőföldet művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítja, vagy termelés folytatása 
nélkül (pl. kaszálással) a talajvédelmi előírások betartása 
mellett megakadályozza a gyomnövények megtelepedését 
és terjedését. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának 
megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A hasznosítási 
kötelezettségét elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi 
hatóság birsággal sújtja. A bírság mértéke az érintett 
termőföld AK-értékének 2000-szerese úgy, hogy nem lehet 
kevesebb 20.000 Ft-nál. A termőföld művelési ágának 
megváltoztatását a változást követő harminc napon belül be 
kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. A művelési ág 
változásbejelentésének elmulasztása esetén a bírság 
mértéke 20.000 Ft ingatlanonként. A földhasználóknak a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását meg kell akadályozni. 
A parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt növényvédelmi 
bírság szabható ki. 

 
Házhoz menő hulladékgyűjtések – 2021. 
2021-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje – 
július 27., augusztus 10., 24., szeptember 14., 28.  A járat 
szerinti kommunális hulladék pénteki elszállítása 
változatlan. 

A zöldhulladék elszállítása szeptember 18-án lesz! 

 

 
 

Buszjárat indul a temetőbe 07.31. 
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: július 31.; 
augusztus 28.; szeptember 25.; 
október 30. A köztemető 
áprilistól szeptemberig 700-2000 
óra, októbertől márciusig 800-
1700 között látogatható. 
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Tisztelt Petőfibányaiak! Dolgozzunk együtt Petőfibányáért! Jó szerencsét!  

Tisztelettel: Petőfibánya Község Képviselő-testület 
A „Mi Újság Petőfibányán? című negyedévente megjelenő kiadvány melléklete. Petőfibánya Község  
Önkormányzatának kiadványa. Alapító: Petőfibánya Községi Önkormányzat; Alapító képviselője: Juhász Péter polgármester; Főszerkesztő: 
Dr. Gyirán Viktor jegyző; Kiadó: Petőfibányai Polgármesteri Hivatal – Ny.sz.:163/0882/2/2010. ISSN 2732-155X. Megjelenik kettőhavonta 
1350 példányban. 


