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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  

Szédítő gyorsasággal közeleg az év vége, és jelenleg is a nyarat idéző időjárás pozitív hatásait élvezhetjük. S bár 
egyenlőre nem kopogtatott a hideg tél, azért mi elkészítettük az idei télre az aktuális síkosságmentesítési tervünket, 
a brigád állandó tagjai, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottak is tisztában vannak 
feladataikkal, amely alapján a tél beköszöntével a havas, jeges utakat, közterületi lépcsőket szórják, seprik, tisztítják. 
Remélem, hogy a Lakosság is tisztában van a saját felelősségével és kötelezettségeivel, azaz, hogy mindenki köteles 
saját ingatlana előtti járdát az útszakaszig síkosságmentesíteni. Ha még emlékeznek, tavaly megkértem a 
lakosságot (különösen azokat, akik kritikával illették a korábbi síkosságmentesítéseket), hogy várjuk azokat, akik 
ráérnek és tudnak is segíteni. Szerencsére nagyobb havazás nem volt, de jelentkező sem! Ha önkéntes hómunkások 
jelentkezését idén a tapasztalatból kiindulva már nem is várom, arra azért megkérem Önöket, hogy a saját háza 
előtt mindenki söpörje el a havat, ez elsősorban saját érdeke mindenkinek. Korábban tájékoztattam Önöket arról, 
hogy a Selyp-Petőfibánya közötti kerékpárút kezelését átvette a Magyar Közútkezelő Zrt., tehát az Ő kötelességük 
a síkosságmentesítés, mint ahogy a fűnyírást is a Zrt. dolgozói végezték a nyáron. Ha a kerékpárúttal kapcsolatban 
szeretnének bejelentést tenni, így elsősorban a Közútkezelő felé kell ezt jelezni, de természetesen mi is továbbítunk 
minden jelzést, kérést. Aki tűzifát szeretne igényelni, annak adott a lehetőség, kérem éljenek vele, a kérelmeket 
folyamatosan várjuk, az utolsó beadási határidő december 12.  

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PETŐFIBÁNYÁN 

November 22-én csütörtökön 
nőgyógyászati rákszűrés lesz 
8:00-12:00-ig. Nőgyógyász dr. 
Gulyás Zoltán. Előzetes 
időpont egyeztetése 
szükséges, amit kivételesen 
most nem Városi Marianna 
védőnőnél tehetnek meg, 
hanem a 30/190-0022-es számon a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási idejében vagy személyesen a 
Hivatalban Mákosné Ludvig Máriánál. A rákszűrés 
ingyenes! 

Kamarahangverseny  

az 1848/49-es 

forradalom és 

szabadságharc 170. 

évfordulójára 2018. 

december 7-én, 

pénteken 19 órakor a Művelődési Ház dísztermében. 

Műsor: W. A. Mozart: C-dúr "Dissonanzen" 

vonósnégyes KV. 465; Mosonyi Mihály: h-moll 

vonósnégyes No. 7 (1845) Előadja a HAJÓS kvartett 

(Rajka Imola, Biró Tamás hegedű, Török Mátyás 

brácsa, Rönkös Ildikó gordonka) A hangversenyt a 

Budapesti Filharmonikus Hangversenybarátok 

Alapítványa támogatja. A belépés díjtalan.  

A Képviselő-
testület 

tüzelősegély 
formában a 

korábbi 
évekhez 

hasonlóan 
idén is 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 12.! 

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  

2018-ban a szállítás napja:     
minden hónap 2. és 4. keddje 
Legközelebb november 27.; december 11., 25. 

 
Égetés Petőfibányán 

Az égetésre meghatározott legközelebbi időpont: 
november 26., hétfő! A Képviselő-testület kérése az, 
hogy este 20:00 órakor már ne legyen nyílt láng, vagy 
füst a településen, addigra mindenki fejezze be ezt a 
tevékenységét, a tüzet pedig megfelelően oltsa le! 
(További időpontok: XII. 3.; 17.)   
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Tájékoztatás engedély nélkül fúrt vagy ásott 
kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárásával kapcsolatban 
Többen is érdeklődtek a Polgármesteri Hivatalban a 
híradásokban hallott fúrt kutak bejelentésével, 
bírságolásával kapcsolatban. A kutak megépítéséhez, 
átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 
vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a 
vízkivételt biztosító kút korábban vízjogi engedély nélkül 
került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni rá. A 
fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem 
benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint. Ezt 
a tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki 
tervezői jogosultsággal rendelkezik. Az eljárás során 
laboratóriumi vízmintavételre is szükség lehet. Az 
engedélyeztetés költsége a még most érvényes jogszabály 
szerint akár százezer forintos nagyságrendű is lehet, az 
engedélyezési eljáráshoz szükséges adatlap elkészíttetése 
pedig akár a 70-80 ezer forintot is elérheti. (Amennyiben 
valakinek a lent írottak ellenére mégis sürgősen szüksége 
van vízgazdálkodási mérnök segítségére, akkor meg tudjuk 
adni olyan cégek elérhetőségét, akik ezzel foglalkoznak.) A 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) jelen 
állapotában 2018. december 31-ig mentesíti a 
vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat, akik a Vgtv. 
módosítása előtt létesítettek kutat. Aki 2018. december 31-
ig nem kért fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt 
kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot 
kellene fizetnie. A természetes személyre kiszabott bírság 
maximális összege pedig a 300 000 forintot is elérhetné. A 
jó hír, hogy az Agrárkamara jó ideje javasolja a december 
31-én lejáró határidő módosítását, továbbá a költségek 
csökkentését, és úgy tűnik, hogy már a kormány is 
támogatja ezt a kezdeményezést. Amennyiben a kormány 
ezt év végéig elfogadja, az új határidő 2020. december 31. 
lehet, azaz további két évet biztosítanának a helyzet 
rendezésére. Jelen esetben tehát türelemre intünk 
mindenkit, ugyanis amíg a pontos eljárásrendet tisztázó új 
jogszabály nem jelenik meg, addig az eljárás nem egyszerű, 
illetve igen költséges lehet. Az eljárási rendet várhatóan 
2019 tavaszán fogják meghatározni. Amint megjelenik a 
Közlönyben a jogszabály, mindenképpen tájékoztatást 
adunk. Fentiekre tekintettel mindazok, akiket érint a fenti 
eljárás, egyelőre megnyugodhatnak, bírságot valószínűleg 
nem kapnak, illetve 2 évük van rá, hogy a helyzetet 
megoldják – amennyiben az elkövetkező 2 évben további 
még pozitívabb jogszabályváltozás nem történik. Akik mégis 
szeretnék elindítani az eljárást, illetve további információt 
igényelnek, azok a jegyzőhöz fordulhatnak személyesen 
vagy a jegyzo@petofibanya.hu e-mail címen. 

Lakossági felhívás, kérés!  
A Petőfibányáért Egyesület a 2019. évi 
jubileumi évre szeretne egy Petőfibánya 
történetét bemutató könyvet készíteni. Juhász Péter 
Képviselő Úr, aki az egyesület elnöke kéri azok segítségét, 
akik rendelkeznek Petőfibánya történetével kapcsolatos 
bármilyen dokumentációval, fotóval, vagy emlékei között 
van általa érdemesnek tartott olyan információ, amit meg 
lehetne jelentetni a könyvben. Mindenki számára 
lehetőséget biztosítunk, hogy történelmi jelentőségű 
emlékei, képei a könyv lapjain megjelenhessenek. A 
képeket, írásokat az onkormanyzat@petofibanya.hu címre 
kérjük megküldeni, illetve személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban leadni legkésőbb 2019. február 1-ig. Segítő 
közreműködésüket előre is köszönjük!  

 

Áramszünet Petőfibányán 
2018. november 27-én reggel 7 órától egészen 16 óráig a 
település teljes területén áramszünet lesz. Az áramszünet 
okáról mi sem tudunk többet, pontos tájékoztatást nem 
kaptunk. Mivel az áramszünet időtartamát az ÉMÁSZ 9 
órában határozta meg, ezért az alábbiakat javasoljuk erre az 
időre. Jó tudni, hogy november 27-én már valószínűleg 
hideg lesz: nem fog működni a villanytűzhely, nem kapcsol 
be a gázkazán, a keringetőszivattyú, nem lesz internet. Ha 
otthon kívánunk tartózkodni aznap és nincs más fűtési 
lehetőségünk, akkor nem árt előtte kicsit felmelegíteni a 
házat. Egész nap nem tudjuk feltölteni a telefont, így azt is 
célszerű előtte megtenni. Aztán nem szabad nyitogatni 
gyakran a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaját, mert 8-9 óra 
alatt tönkremehetnek a benne lévő ételek. Ha 
mindenképpen világítanunk kell, akkor lehetőleg ne 
gyertyát gyújtsunk, de ha mégis, akkor semmiképpen ne 
hagyjuk felügyelet nélkül. A legjobb a jól bevált zseblámpa 
(pót elemekkel).  
 
Sikeres lépések egy egységes európai színvonalú 
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez 
A 37 tagtelepülésből álló Zagyvakörnyéki Önkormányzati 
Társulás megalakulásától kezdve kiemelten nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy egy élhető, tiszta környezetet biztosítson a 
térség lakosainak. A korábbi fejlesztéseknek köszönhetően 
a projektben érintett települések (így Petőfibánya) egészén 
elérhetővé vált egy Európai Uniós szintű korszerű 
hulladékkezelési rendszer. A 4.226.923.888 Ft összköltségű 
KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosítójú jelenlegi 
beruházás ezt egészíti ki, a támogatás révén lehetőség nyílik 
az elmúlt évek eredményes beruházásainak 
továbbfejlesztésére, új, még inkább környezetbarát 
hulladékgyűjtési és – kezelési rendszert megvalósítva a 
térségünkben. A beruházás megvalósulásával teljesül a 
Hulladékgazdálkodási törvény előkezelésre, hasznosításra 
vonatkozó előírása, ezáltal hatékonyabb üzemeltetés válik 
lehetővé. Jelen projekt az Észak- magyarországi régióban 
Heves megye, Nógrád megye, Pest megye és Jász-Nagykun-
Szolnok területeit érinti, még korszerűbb és biztonságosabb 
hulladékgazdálkodást nyújtva az ott élő több mint 95 000 
lakos számára. A fejlesztés révén tovább emelkedhet a régió 
hulladékgazdálkodásának színvonala új hulladékszállító 
járművek megvásárlásával, technológia gépek 
beszerzésével és további építkezésekkel, 
telephelyfejlesztésekkel. Bővül tehát a meglévő gyűjtési és 
szállítási eszközpark, a lakosság új gyűjtőedényeket, házi 
komposztálókat kap, új eszközökkel biztosítják a begyűjtés 
és a hulladékkezelés hatékonyságának növelését. A 
lakosság körében kiosztásra kerülő 12.500 db szelektív 
edénynek köszönhetően kényelmesebb és esztétikusabb 
formában valósulhat meg az elkülönített hulladékgyűjtés. A 
házi komposztáló edényzetek beszerzésével jelentősen 
csökkenthető a mindennapi tevékenységek következtében 
keletkező hulladék mennyisége. 
 

Tisztelt Petőfibányaiak! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben 
igényt tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen 
állok rendelkezésükre!   

Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester  

http://www.origo.hu/gazdasag/20181108-furt-kut-turelmi-ido-meghosszabbitas-2020.html
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