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Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

2019. Mérföldkő ez a dátum községünk életében, hiszen 70 éve született településünk és 30 éve vált külön Lőrincitől. Ez 

alkalomból jubileumi ünnepséget rendezünk szeptember 6-án és 7-én, melyre ezúton is minden kedves Lakosunkat szeretettel 

meghívok! Augusztus 24-én a már hagyománnyá vált Rock-napok kerülnek megrendezésre, ahová szeretettel várjuk a rock 

szerelmeseit. Még van egy kis idő hátra a vakációból, de a tanévkezdés hipp-hopp, és itt lesz a nebulók „örömére”, ami a 

gyermekes családoknak nagy kihívást jelent. Ebben segítünk a már megszokott tanévkezdési támogatással. Az állatbarátoknak 

üzenem, hogy az ebösszeírást se felejtsék el, mert a kötelezettség elmulasztása büntetést ró maga után. Remélem, hogy 

szeptemberig még mindenkinek van egy kis üdülésre, kikapcsolódásra ideje, vagy egy-egy hétvégi strandolásra! Használják ki 

még a nyárvégi lehetőségeket és pihenjenek sokat, hogy a szeptembert feltöltődve, teljes erőbedobással kezdhessék!  

Augusztus 20.  
Petőfibánya Község Önkormány-

zata és a Petőfibányai Kulturális 

és Testnevelési Közalapítvány 

meghívja Önt és családját 

államalapító Szent István ünnepe 

alkalmából az augusztus 20-án 11:30 órakor a Művelődési 

Ház dísztermében tartandó szent misére. 

 

R o c k – n a p  

Augusztus 24-én 16 órától a 
szabadtéri színpadon a hagyományt 

folytatva immár a 7. Kopasz-
hegyaljai Rock-napot tartjuk.             

A rendezvényen 4 együttes fog 
szórakoztatni minden kedves 

érdeklődőt!  

FREEWORD J.P.G.               CATZZ               C-ZRT. 

MOLESZ ÉS BARÁTAI ACOUSTIC 

Az Ügysegéd ügyfélfogadási rendje 
A nyári szabadságok miatt a 2019. augusztus hónapban 
esedékes ügysegédi ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint 
módosul: augusztus 15-én és augusztus 29-én Petőfibánya 
településen az ügysegédi ügyfélfogadás szünetel. 

Idén is kérhető 
az iskolakezdési támogatás!  
A Képviselő-testület döntése szerint 2019. 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 bölcsödébe, 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 2019. szeptember 13., a közép- és 
felsőfokú tanulmányokat folytatók számára 2019. 
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!  
 
Véradás - Petőfibánya Vöröskereszt Alapszervezet 

A megyében az egyik legnagyobb 

alapszervezet a petőfibányai. A legközelebbi 

véradás 2019. augusztus 13-án kedden lesz.  

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu


Lomtalanítás  

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy Petőfibányán a 
lomtalanítás 2019. 
szeptember 30-án 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! 

 

EBÖSSZEÍRÁS  
emlékeztető!  

Tisztelt Ebtartó!  

A legutóbb meghirdetett 
ebösszeírás benyújtásának határideje augusztus 9.! 
Tekintettel arra, hogy sokan elfelejtették kötelezettségüket, 
az ebösszeírás határidejét 2 héttel meghosszabbítjuk 
(augusztus 23!).  

Az ebösszeíráshoz szükséges formanyomtatvány 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, továbbá 
letölthető az önkormányzat honlapjáról a 
www.petofibanya.hu oldalon. A word formátumú 
nyomtatványt e-mailben is vissza lehet küldeni az 
onkormanyzat@petofibanya.hu címre. Ebösszeírással 
kapcsolatos segítséget a 37/387-303 vagy 30/190-0022 
számokon kérhetnek.  

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek 
teljesen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig 
visszajuttatni. A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál 
korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már 
szereplő, valamint a 2013. és 2016. évi ebösszeírás 
alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni! 
Felhívom figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi 
és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását 
kezdeményezi.  

 
Állásajánlat 
Petőfibánya Község Önkormányzata Karbantartó 
Csoportjába keres legalább szakmunkás végzettségű 
munkatársat összetett jellegű munka végzésére. Lakatos, 
villanyszerelő, kőműves végzettség előnyt jelent. Az 
illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kjt. alapján 
történik.  Jelentkezési határidő: folyamatos. 
 
Betanított munkás - nyugdíjasok, kisgyermeket 
nevelők részére is! 
 
A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe 
keres betanított munkakörbe elsősorban rakodó és faipari 
munkásokat továbbá asztalost. A rugalmas 
munkaidőbeosztás miatt nők, kisgyermeket nevelő anyukák 
és nyugdíjasok jelentkezését is várják, a munka 
képzettséget nem igényel. Jelentkezni lehet a 06 30/9481-
311 -es számon vagy a woodholz@t-online.hu címen. 

 
 

Buszjárat indul a temetőbe  
Az R-busz Travel felajánlásának 
köszönhetően 2019-ben is havonta egy 
alkalommal (többnyire a hónap 2. 
hetének szombati napján) ingyenes temetőbuszjárat indul 
9:00 órakor a Fény üzletháztól a köztemetőbe, 11.00 órakor 
pedig vissza. A legközelebbi alkalom augusztus 17-én lesz. 
(következő indulások: IX.14.; X.12.; XI.9.) A köztemető 
áprilistól szeptemberig 700-2000 óra között látogatható. 
 

Tájékoztató a 
kéményseprőipari szolgáltatás 
INGYENES lakossági 
igényléséről  
 
Amennyiben családi házban él és a 
házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprés ingyenes! A kéményseprést érdemes még 
nyáron megrendelni, jóval a fűtési szezon megkezdése előtt. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal. Az időpont egyeztetés kezdeményezése: 
Megteheti online a www.kemenysepres.hu honlap 
„Ügyfélszolgálat” oldalán az „Időpontfoglalás” elektronikus 
űrlap kitöltésével; E-mailben, a levelet a 
kemenysepro.heves@katved.gov.hu címre küldve; 
Telefonon előhívó nélkül, az ingyenesen működő 1818-as 
számot hívják. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, 
akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente szükséges az 
ellenőrzés. Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő 
értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen 
elvégzi a sormunkát. A katasztrófavédelem minden 
kéményseprője végzett szakmunkás vagy mester, arcképes 
katasztrófavédelmi munkavállalói igazolvánnyal 
rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a 
munkavégzéshez biztosított autójuk is jó 
megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei 
jól láthatóak rajta. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem 
fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát 
végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni. 
 

Sziréna (morgató) próba   

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és Petőfibánya község 
polgári védelmi parancsnoksága 
értesíti a lakosságot, hogy 2019. augusztus 28-án a 
településen található polgári védelmi lakossági riasztó és 
tájékoztató eszközök (szirénák) üzempróbáját végezzük, 
melynek során morgatópróba (6 másodperces, állandó 
hangmagasságú folyamatos szirénahang) jelzést adunk le. A 
morgatópróba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó 
eszközök működőképességét. A jelzések semmilyen veszély 
bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle 
teendő nem szükséges. A próbával együtt járó 
kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük, annak 
végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja. 
 

Tisztelt Petőfibányaiak! 

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

Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester  

http://www.petofibanya.hu/
mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu
mailto:woodholz@t-online.hu

