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Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

Azt mondják az április a bolondok hónapja, ezt megerősíteni látszik az időjárás viselkedése is. Meleg, szeles, és hideg 

napok összevisszasága van jelen, ami az emberek állóképességét is megkérdőjelezi. Mégis örülünk, hiszen ez már a 

tavaszt jelenti, a megújulást, a természet ébredését, ami jó érzéssel tölt el mindenkit. Azt látom, hogy az utca tele 

van emberekkel, mosolyognak egymásra, a kiskertekben szorgos kezek ültetnek, a házak előtti árkokat elkezdték 

tisztítani, és ez nagy örömmel tölt el. Már csak az eső hiányzik, ami bizony nagyon kellene már a növényeknek, hogy 

gyökeret növesszenek, a fűnek, hogy zöldülhessen, a közterületeknek, hogy megtisztuljanak a portól. Bármennyire 

is szeszélyes az időjárás, nekem ez a legszebb évszak. Április 26-án mesemondó verseny lesz, majd pedig május 11-

én a hagyománnyá vált tavaszköszöntő, mely idén új helyszínnel és új programmal invitálja Önöket. A részletes 

programról a későbbiekben kapnak tájékoztatást.  

 
ÓVODAI – BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde értesíti a 
kedves szülőket, hogy az intézményben a 2019/2020-as 
nevelési évre, a jelentkezések időpontja: április 08-09-én 
(hétfő, kedd): 8:00-12:00 óra között és április 10-én 
(szerda,): 11:00-16:00 óra között a Petőfibányai Mini Manó 
Óvoda és Bölcsőde 3023 Petőfibánya, Iskola u. 3/a. szám 
alatti épületében. Tel.sz.: 06-37-387-361        
BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 
ÓVODÁSOK SZÁMÁRA: a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gyermek 
TAJ kártyája, szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa, ha a gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló 
határozat. BÖLCSŐDÉSEK SZÁMÁRA MÉG SZÜKSÉGES: a 
szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni 
fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy munkába fog állni, 
egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony 
igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény 
igazolása, házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek 
egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. 
A beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, a 
szükséges dokumentumok bemutatásával és a jelentkezési 
adatlap kitöltésével történik. Az óvodai jelentkezésre 
várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2019. 
december 31-éig a harmadik életévét betölti. A gyermek 
abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 
31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) 
köteles óvodai nevelésben részt venni! Bölcsődébe a 
gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének 
betöltéséig, annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben 
a harmadik életévét betölti.  

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2019. 
2019-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje –  
április 9.,23.; május 14., 28.; június 11., 25.; július 9., 23.; 
augusztus 13., 27.; szeptember 10., 24.; október 8., 22.; 
november 12., 26.; december 10., 24. 
 

 

 

A személyi jövedelemadó 1 %-áról az 1996. évi CXXVI. 
törvény 1. § (4) bekezdése szerint a magánszemély külön 
nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1 %-áról 
egy kedvezményezett javára. A törvény alapján 
Petőfibányán a következő civil kedvezményezettek 
részesülhetnek ezen felajánlásban: 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány: 

               18576016-1-10 

Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány:      18574681-1-10 

Petőfibányai Polgárőr Egyesület:       18578867-1-10 

Petőfibányáért Egyesület:                                           18590135-1-10 

Petőfi Sándor Lövészklub:                                           18576573-1-10 

Petőfibányai Lóbarát Egyesület                                  18592876-1-10 

Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány              18591851-1-10 

Petőfibányai Bányász Horgászegyesület                  19923631-1-10 

Köszönjük mindazoknak, akik a petőfibányai civil 

kedvezményezetteket támogatják adójuk 1%-ával! 
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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.  
Az idei első alkalom április 13-án lesz. (következő indulások: 
V.11.; VI.8.; VII.13.; VIII.17.; IX.14.; X.12.; XI.9.) A köztemető 
áprilistól szeptemberig 700-2000 óra között látogatható. 

 
Toborzás a petőfibányai 

Polgárvédelmi szervezetbe 
A katasztrófavédelem egyik 
legfontosabb eleme a jól működő, 
széleskörű társadalmi alapokon 
nyugvó polgári védelem. Ahogy az 
elnevezés is tükrözi, a polgárok 

szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok 
védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban 
különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes 
segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény 
kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, 
rendőrség, mentőszolgálat) még nem érkeztek meg, vagy 
kapacitásai önmagukban már nem elegendők. Erre adott 
esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, 
hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik – a 
beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem 
lehet felfüggeszteni – másrészt szükségessé válhat olyan 
erők igénybevétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, 
vagy csak korlátozott mértékben rendelkeznek.  
Petőfibányán a polgári védelmi szervezet állománya 25 fő. 
Ebbe a szervezetbe várunk petőfibányai önkénteseket, akik 
vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve 
felajánlják erejüket és tudásukat embertársaik védelme 
érdekében (3 évente 1 alkalommal gyakorlat, illetve a 
települést érintő katasztrófa, árvíz, vihar, egyéb rendkívüli 
esemény esetén éles bevetés – amennyiben ezek 
munkaidőben történnek, akkor az önkéntes aznapra 
mentesül a munkavégzés alól, viszont fizetésre jogosult, 
mert munkadíját a munkáltató felé a polgári védelmi 
szervezet megtéríti). Az önkéntesek egy részére fizikai 
munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális 
szakértelmével járulhat hozzá a katasztrófák hatásai elleni 
védekezéshez (például favágó, fuvaros, stb). 
Az önkéntes polgári védelmi szervezet kialakításának célja, 
hogy a rendkívüli esemény megtörténtét követően már 
szinte az 1. percben elkezdődjék a mentés, a 
segítségnyújtás, a károk elhárítása. Ezért szükséges, hogy 
olyan petőfibányai lakosokból álljon a szervezet, akik a 
helyszínen azonnal a legtöbbet képesek tenni, és saját 
akaratukból, maguktól döntöttek úgy, hogy a közösség 
érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállalnak. 
Vannak dolgok, melyek bármelyikünkből nagybetűs 
EMBERT, HŐST varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért 
vállalt áldozat. 
Várjuk a petőfibányai önkéntes polgári védelmi szervezetbe 
a lakosság jelentkezését 18 éves kortól. Jelentkezni az 
onkormanyzat@petofibanya.hu  oldalon lehet 
telefonszámmal, személyes adatokkal, illetve személyesen a 
Jegyzőnél. Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan 
csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: 
önzetlenül segíteni a bajban!  

 

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 

 
A Bánya utca első felének felújítása 
Elérkezett a Bánya utca első szakaszának teljeskörű 
felújítása. A kivitelező április közepén kezdi a munkát. Ezért 
mindenkit arra kérünk, a Bánya utcában a felújítás idején 
semmiképpen ne parkoljon, az útfelújítási terület melletti 
padkára ne álljon, ne hagyja ott az autóját! 

Gyermekvédő hívószám 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja 2017. 
január elsejétől nevesíti a gyermekvédő hívószám 
működtetésével kapcsolatos feladatot, mely szerint az 
állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv gondoskodik a jelzőrendszer 
hatékony működését és fejlesztését szolgáló 24 órás, 
ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetéséről. 
A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek 
veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, 
hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, 
függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési 
kötelezettségétől. A szolgáltatás tartalma ennek 
megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, 
szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet 
kezelése vonatkozásában alaptámogatást tud nyújtani, 
amely szakszerű krízis jelzés fogadást és szakértőhöz való 
irányítást foglal magában. A szolgáltatás célcsoportja: 
szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést 
észlelő állampolgárok. A nap 24 órájában ingyenesen 
hívható +36-80/630-155 gyermekvédő hívószámot, a 
hivatkozott jogszabálynak megfelelően a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti. 

 
 
Égetés Petőfibányán – kivéve, ha országos 

 tűzgyújtási tilalom van! 
Az égetésre 2019 tavaszán meghatározott utolsó időpont: 
április 15. 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 el! Égetni tavasszal már csak ezen a hétfői 
napon lehet, illetve csak akkor, ha nincs országos tűzgyújtási 
tilalom!  
 

Tisztelt Petőfibányaiak! 

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

 

Tisztelettel: 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester  

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu
mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu

