2019. MÁRCIUS

POLGÁRMESTERI
HÍRLEVÉL
3023 Petőfibánya, Bánya út 3. 37/387-303, Fax:37/387-437
email: onkormanyzat@petofibanya.hu
Tisztelt Petőfibányai Polgárok!
A Képviselő-testület február 13-án elfogadta Petőfibánya község 2019. évi költségvetését. Ennek értelmében ebben az évben
521 millió Ft-ból gazdálkodik Önkormányzatunk. Jó hír, hogy a Képviselő-testület – már-már hagyományokhoz ragaszkodva
ugyanannak a képviselőnek a kivételével – ebben az évben is megszavazta, hogy a szociális ellátások terén szinte az egész
lakosságot támogassuk, ahogyan azt tavaly is tettük mintegy 14 millió Ft összegben! 43.805 ezer Ft összegű beruházást (óvodai
konyhafelújítás, Bánya utca aszfaltozása, térfigyelő kamerák felújítása, buszmegálló fűtéskorszerűsítése) terveztünk be az idén.
A Sporkört, a PKTK-t és a civil szervezeteket 11 millió Ft támogatáshoz juttatjuk. A lakosság körében 20 millió Ft támogatást
terveztünk be erre az évre. A tavasz már beköszöntött, ezért felhívom a kedves lakosok figyelmét, hogy ellenőrizzék a házuk
előtti, melletti vízelvezető árkok állapotát, és az úttestig terjedő területet tartsák tisztán, hiszen az az ingatlantulajdonos
feladata. A társasházban élőket pedig arra kérem, hogy háztartási szemetüket a ház konténerébe tegyék és ne mellé, mert igen
csúnya látvány és fertőző is a szétmállott zacskókból kiáramló szemét. A szelektív konténerbe pedig csak az abba való
hulladékot gyűjtsék! Sajnos nem mindenki nőtt még fel ezekre a feladatokra – megkeserítve a közösségi szabályokat betartók
életét. Úgy gondolom, hogy a becsületes állampolgárnak belső késztetése is van arra, hogy ahol lakik, az tiszta, rendezett
legyen. A sok tavaszi munka mellett természetesen ne feledkezzünk meg a községi rendezvényekről sem, hiszen ez jelent
kikapcsolódást, ünneplést számunkra. Ezúton hívom meg Önöket a Petőfi térre a március 15-i ünnepségünkre, mely
rendezvényt 2019. március 14-én (csütörtökön) 10:30 órakor tartjuk. Idén tavasszal a nyári időszámítás március utolsó
vasárnapján kezdődik, március 31-én hajnali 2-ről 3-ra kell majd előretekerni az óra mutatóját.

M Á R C I U S 15.
NEMZETI ÜNNEP
Szeretettel meghívjuk és várjuk Petőfibánya lakóit
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
alkalmából
2019. március 14-én 10:30 órakor
tartandó
ünnepi megemlékezésre.
Petőfi Sándor szobránál közösen hajtsunk fejet
történelmünk hőseinek emléke előtt!
Petőfibánya Község Önkormányzata,
Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány

Házhoz menő
szelektív
hulladékgyűjtés –
2019.
2019-ben a szállítás
napja: minden hónap
2. és 4. keddje
március 12., 26.; 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.

Önt is zavarja, hogy országszerte utcákat, parkokat, erdőket
borít be a szemét? Itt az alkalom, hogy közösen tegyünk
ellene! Csatlakozzon Ön is a TESZEDD! önkénteseihez!
Petőfibányán a szemétszedés március 23-án szombaton
lesz az egész település területén. Gyülekező 9:30 órakor a
Művelődési ház előtt. Az akciót helyi szinten a Petőfibányai
Polgárőrség szervezi. Akinek tudomása van olyan helyről,
amely szeméttel szennyezett, az jelezze az akció területi
koordinátorának Pásztor Sándornak a Polgárőrség
vezetőjének.
Tel.:
30/6211-108.
Az
akcióhoz
csatlakozhatnak kisebb csoportosulások, társasházi
közösségek, baráti társaságok, hobbikert-tulajdonosok is. A
település 400 db szemeteszsákot kap, illetve szükséges
számban kesztyűt. Aki a lakókörnyezetében szeretné a
szemetet gyűjteni, az jelezze a koordinátor felé
szemeteszsákra az igényét, illetve előre egyeztessen a
részletekről. Mindenkit várunk, mindenkire számítunk!

– március 10. vasárnap 8-10 között
a Polgármesteri Hivatal mellett.
Az oltási papírok bemutatását kérjük
a Polgármesteri Hivatalban! Oltást
végző állatorvos: Dr. Madléna András
(+36-20/9730-843) Háznál való oltásra időpont egyeztetés:
Dr. Madlénáné Tusor Krisztina (+36-30/5564-404)

Szociális ellátások 2019 márciusától
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tavalyi évben is
nyújtott települési támogatási formák mindegyikét
megtartja ebben az évben is. Tanévkezdési támogatást kap
15.000 Ft összegben minden bölcsődés, óvodás és nappali
tagozatos iskolás 25 éves koráig. 15.000 Ft értékű vásárlási
utalványt kapnak gyermekenként azok a szülők, akiknek
óvodába, illetve bölcsődébe még nem járó, tanévkezdési
támogatásban nem részesülő 1-3 éves gyermekük van.
6.000 Ft értékű természetbeni támogatást kapnak azok, akik
2019. október 1-jén 65. életévüket betöltött öregségi
nyugdíjasok. A 90. (95.; 100.) életévüket betöltött öregségi
nyugdíjasok részére 20.000 Ft-ot adunk ajándékba. 15.000
Ft egyszeri támogatás állapítható meg annak, akinek
gyermeke születik. 20.000 Ft egyszeri támogatást kap, aki
közeli hozzátartozójának halálát követően annak
temettetéséről gondoskodott. Megmaradt idén is a
lakbértámogatás, mellyel azokat a bérlőket támogatjuk,
akik állandó lakcímet létesítenek településünkön. Ezek
mellett természetesen kérelmezhető továbbra is a
rendkívüli települési támogatás, amely egy évben 3
alkalommal kérhető és ebbe nem számít bele a tűzifasegély.
Mindezek mellett folyamatosan kérhető a lakhatási
támogatás is, amelynek összegét havi rendszerességgel a
közüzemi szolgáltató felé utalunk. Ezeket elsősorban a gáz-,
áram-, vízszámlák kiegyenlítéséhez tudják igénybe venni.
A szociális étkezés díja 530 Ft/ebéd, illetve ehhez még 25
Ft/adag települési támogatást biztosítunk. Azt gondolom,
hogy ennyi pénzért igen szép adagot, és jó ízű ebédet
fogyaszthatnak az igénylők.

A Bánya utca első felének felújítása
Elérkezett a tavalyi évben beharangozott, s mindannyiunk
által várt Bánya utca első szakaszának teljeskörű felújítása.
Sokan panaszkodtak az útszakasz állapotára, s érdeklődtek,
hogy miért nem javíttatjuk már meg. Tájékoztatok
mindenkit, hogy erre az útszakaszra pályázatot nyújtottunk
be, s minden pályázatnak az a feltétele, hogy mindaddig
nem szabad elkezdeni a beruházást, amíg a támogató
hatóság alá nem írta a támogatói okiratot. Erre vártunk,
hogy hátha nyerünk, hiszen a járdákat is ennek a
pályázatnak köszönhetjük. Sajnos az év végén kihirdetett
nyertes pályázók között nem voltunk, így a B-terv lépett
életbe, azaz a saját költségvetés terhére történik a felújítás.
Ennek pedig már csak az a feltétele, hogy a Képviselőtestület elfogadja a költségvetésben ezt a jelentős,
8.384.286 forintos összeget, illetve az aszfalt állandó
hőmérséklete 7 °C fölé menjen. A Képviselő-testület 1 fő
kivételével megszavazta az összeget, a kivitelezésre még
kicsit várni kell, de a tavaszi jó idő már szinte a küszöbünkön,
illetve a Bánya utcán van. Amint a kivitelező úgy ítéli meg,
hogy alkalmas az időjárás, kezdi a munkát. Ezért mindenkit
arra kérünk, a Bánya utcában figyeljen a parkolásra és az
útfelújítási terület melletti padkára, parkolóba a felújítás
idején semmiképpen ne álljon!

Égetés Petőfibányán
– kivéve, ha országos
tűzgyújtási tilalom
van!
Az égetésre 2019-ben
meghatározott
időpontok: március 18.;
április 1.,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 – mint tudják – csak ezeken a
hétfői napokon lehet, illetve ezeken a napokon is csak akkor,
ha nincs országos tűzgyújtási tilalom! (Jelenleg az van!) Kérjük,
figyeljék az erre vonatkozó tájékoztatásokat, felhívásokat!
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=moni
tor_tuzgyujtasi_tilalom.
Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően az egészségre
ártalmas légszennyezést érzékel, első lépésként próbálja meg a
szennyezés
okozóját
megkeresni
és személyesen
megbeszélni a problémát. Ha a személyes megkeresés nem jár
sikerrel és a káros tevékenység tovább folytatódik, bejelentést
tehet az illetékes Kormányhivatal járási hivatalában, ahol
panaszát a környezetvédelmi hatóságok kivizsgálják.
http://www.jaras.info.hu/
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
Lehetőség szerint próbálja meg dokumentálni (fotó, videó) az
esetet, illetve tanúkkal támassza alá. Erről tájékozódhat még a
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség honlapján is, ahol
megtalálja az elérhetőségeket.
http://heves.katasztrofavedelem.hu/elerhetosegek
Tel.: (06-37) 312-583 Fax: (06-37) 312-583
E-mail: gyongyos.kvk@katved.gov.hu

Lomtalanítás ősszel!
Több lakos is érdeklődött, hogy mikor lesz Petőfibányán
lomtalanítás. Bár még korai ennek hirdetése, az ő kedvükért
előre jelezzük, hogy 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.

„Tartozz közénk és válaszd a BÁTRAK útját!”
A Magyar Honvédség katonai toborzást hirdetett. Várja
mindazon fiatal jelentkezését, akik (önként vállalható
szerződéses katonai szolgálatra) a jövőjüket tervezik, valamint
tartalékos szolgálatra a 18-62 éves kor közötti férfiakat és
nőket.
További
információkat
olvashatnak
a
www.iranyasereg.hu oldalon, személyesen érdeklődhetnek a
grampus1@gmail.com e-mail címen és a 20/941/2297
telefonszámon.
„Légy katona a lakóhelyeden a civil munkád mellett!”
Magyar Honvédség

Tisztelt Petőfibányaiak!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben
igényt tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen
állok rendelkezésükre!
Tisztelettel:
Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

