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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
Üdvözlöm Önöket a nyáriasan beköszöntött tavasz alkalmával, végre! Nehezen, de eljött ez is, és amilyen nehezen jött, olyan 
gyorsan távolodott a hőmérséklet tekintetében, hiszen szinte már-már nyárias az időjárás. A kiskertek tulajdonosai már az esőt 
várják, hogy egy kicsit a fák, a veteményesek fellélegezhessenek, mert nagyon szomjasak már a növények. Akik esetleg 
hiányolták az áprilisi hírlevelet, nekik jelzem, hogy áprilisban nem küldtünk. A tavaszköszöntőt és a hírlevelet is áprilisra 
terveztük, de sajnos az egyéb programok összeegyeztethetetlensége miatt kicsit minden elcsúszott. 
Több lakossági megkeresés is érkezett a 1,5-2,5 millió forintos lakáskorszerűsítési támogatás igénylésével kapcsolatban, melyet 
a tájékoztató szerint a Polgármesteri Hivatalban kellene kérelmezni. Tájékoztatok minden kedves érdeklődőt, hogy sajnos ilyen 
támogatás, azaz a „Hazai Hatékonyság 2.0 nevű támogatás” nem létezik. A linket ne küldözgessék tovább és ne osszák meg 
egymással, mert elképzelhető, hogy ezzel valamilyen kártékony vírust is továbbítanak ismerőseik gépére! Kérem, hogy 
figyelmesen olvassák hírlevelünket, mert sok közérdekű információt osztunk meg Önökkel ebben a számban. A 
tavaszköszöntőre is invitálom Önöket, hogy egy kicsit együtt legyünk szórakozni, beszélgetni.

 

 
 

Szünetel az avar és kerti hulladék égetése! 
A helyi rendeletben tavasszal szabályozott égetésre nyitva 
álló lehetőség április 23-án véget ért. Az égetésre 
meghatározott legközelebbi időpont: szeptember 3.! 
Minden lakost arra kérünk, tartsa be a helyi szabályokat, 
illetve figyelmeztesse azokat, akik erről megfeledkeznek! 
Aki ennek ellenére is égeti az avart, az súlyos bírságra 
számíthat. Amennyiben jelentős mennyiségű fölösleges 
zöldhulladék keletkezne a kertekben, udvarokban, akkor 
azoknak javasoljuk a komposztálást. 
(Égetésre meghatározott őszi és téli időpontok: IX.3.; 17., 
X.1.; 15.; XI.12.; XI.26.; XII.3.; 17.)   

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2018. évi támogatásra 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében a 
petőfibányai sportszervezeteknek elkülönített keret 
terhére. Támogatási cél: A pályázat alapján támogatás 
nyújtható a) működési kiadás finanszírozásához, b) a 
szervezet által szervezett rendezvények, programok 
megvalósításához, c) egyéb kiadások fedezéséhez. 
Pályázatot nyújthat be: Petőfibánya Község közigazgatási 
területén működő, a sporttevékenység céljára létrejött 
bejegyzett sportegyesületek, továbbá a Petőfibányán 
sporttevékenységet folytató szervezetek, csoportosulások. 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati 
felhívásban megjelölt szükséges adatokkal együtt kell 
benyújtani Petőfibánya Község Polgármesteréhez címezve 
személyesen vagy ajánlott postai küldeményként. A 
pályázatnak tartalmaznia kell a kérelmező megnevezését, 
adatait; a támogatás célját; a kért támogatás összegét; a 
kért támogatás felhasználásának idejét. Az önkormányzat 
által támogatott szervezet a részére juttatott pénzbeli 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles a 
Képviselő-testület felé tételes elszámolást tartalmazó 
beszámolót benyújtani a támogatás odaítélését követő év 
májusában tartott soros ülésen. A beszámolóhoz a 
támogatottnak csatolnia kell a számadásban feltüntetett 
adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg 
teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hiteles 
másolatát). A pályázat benyújtásának határideje: 2018. év 
június 1. 

 
Lomtalanítás 
Több lakos is érdeklődött, hogy 
mikor lesz Petőfibányán 
lomtalanítás. Bár még korai ennek 
hirdetése, az ő kedvükért előre 
jelezzük, hogy a lomtalanítás 2018. 
augusztus 31-én reggel 7 órától lesz. Addig senki ne rakjon 
ki a közterületre berendezési tárgyakat, ne tároljon a 
közterületen semmit, ugyanis ezzel szabálysértést követ el.  
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a Fenyőfa és az Apci úton 

Lakossági kérésre, illetve a két utca lakói által kitöltött 
kérdőívben megfogalmazott többségi vélemény alapján a 
Képviselő-testület tavaly úgy döntött, hogy 2018 tavaszán 
lassító bordákat, azaz köznyelvi nevén „fekvőrendőrt” 
telepíttet a Fenyőfa és az Apci útra. A telepítés előtt az Apci 
úton az adott szakaszokat még kátyúzni is kell, hogy a 
rögzítés megfelelő legyen. A Fenyőfa utcára 3, az Apci útra 
4 fekvő rendőr lesz telepítve, melyek magassága 4-4 cm. A 
lassító bordák előtt kb. 25 méterrel pedig „egyenetlen 
úttest” + 30km/h-s sebességkorlátozó tábla lesz kihelyezve, 
továbbá a forgalmi rend változására figyelmeztető közúti 
tábla. Felhívom az utcákban közlekedők figyelmét, hogy a 
kátyúzás, illetve a fekvő rendőrök telepítése során fokozott 
figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszokon, továbbá 
fogadják türelemmel a munkálatok során előforduló 
forgalomlassítást, illetve szükségszerűen előforduló 
forgalomkorlátozást. A telepítést követően pedig minden 
autósnak javasoljuk, hogy ténylegesen tartsa be a 30km/h-s 
sebességet, ugyanis nagyobb sebességnél jelentős kárt 
szenvedhet az autó futóműve. A „fekvőrendőrök” 
telepítésében közreműködő Rendőrség a 
sebességkorlátozás tényleges betartása érdekében 
fokozottabb ellenőrzéseket (trafipax) fog tartani. Mindez 
azt jelenti, hogy amennyiben figyelmen kívül hagyják a 
30km/h-s korlátozást, abban az esetben már az 50km/h 
sebesség elérésénél is 30.000 forintos bírságra 
számíthatnak, az ennél gyorsabban közlekedők pedig a 60-
90.000 forintos, de akár a legnagyobb 300.000 forintos 
bírságra is felkészülhetnek! 

Tájékoztatom továbbá a Bánya utcában közlekedőket, 
parkolókat, hogy a Képviselő-testület a Bánya u. 4. szám alatti 
ingatlan tulajdonosainak, bérlőinek kérelmére a Bánya u. 4. szám 
alatti ingatlan melletti (tér felőli) területet járműforgalom elől 
elzárt területté nyilvánította 3 méter széles sávban, ezáltal erre a 
területre járművel ráhajtani és parkolni tilos. 

 

Buszjárat indul a temetőbe  
Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 
2018-ban is havonta egy alkalommal (minden 
hónap 1. szombati napján) ingyenes temetőbuszjárat indul 9:00 
órakor a Fény üzletháztól a köztemetőbe, 11.00 órakor pedig 
vissza. A következő alkalom június 2-án lesz. (következő indulások:  
VII.7.; VIII.4.; IX.1.; X.6.; XI.3.) A köztemető áprilistól szeptemberig 
700-2000 óra között látogatható. 
 

Folyamatos a kéményseprés a társasházakban  
A társasházak kéményeinek ellenőrzése május 31-ig befejeződik. 
A családi házak tulajdonosainak viszont igényelniük kell a 
kéményseprőipari ellenőrzést az általuk használt tüzelő- 
fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, mely 
továbbra is ingyenes. A családi házban élők 2018. január elsejét 

követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől 
a kéményellenőrzés időpontját megajánló 
értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos 
kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el 
a sormunkában előírt feladatokat.  

 

 
Felhívás a játszótéri eszközök használatával 

kapcsolatban 
A KÖTÉLHÍD7 ÉVES KOR ALATT NEM 

HASZNÁLHATÓ,  

7 ÉVES KOR FELETT PEDIG CSAK SZÜLŐI 

FELÜGYELET MELLETT! 
 
Gyermeke egészsége érdekében megkérünk minden kedves 
Szülőt, hogy szülői felügyelet mellett is csak az életkoruknak 
megfelelő játszótéri eszközökre engedjék fel gyermekeiket, 
illetve a baleset elkerülése érdekében folyamatosan 
kísérjék figyelemmel a gyermekeket a magasabb, 
veszélyesebb játékokon! 
  

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről 
A Központi Statisztikai Hivatal Petőfibánya településen önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a 
korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, 
1942 A lakosság utazási szokásai. Az összeírási munkát a Központi 
Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt 
háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon 
véletlenszerűen választották ki, a válaszadás önkéntes. Az 
adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a 
társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-
felmérés információin alapuló foglalkoztatottság és 
munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő 
mérésében. Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az 
adatok kizárólag összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az 
egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem 
hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően járnak el. A lakosság és az önkormányzat részére 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766 
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak 
további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes 
oldal nyújt tájékoztatást. 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
2018-ban a szállítás napja:     minden hónap 2. és 4. keddje 
május 8., 22.; június 12., 26.; július 10., 24., augusztus 14., 
28.; szeptember 11., 25.; október 9., 23.; november 13., 27.; 
december 11., 25. 
 

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

 
Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 

http://www.ksh.hu/

