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Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

A 2019. évi önkormányzati választásokat követően első alkalommal jelentkezik Petőfibánya Képviselő-testületének 1. 
„Önkormányzati Hírmondó” elnevezésű tájékoztató kiadványa, amely a „Mi újság Petőfibányán? című negyedévente 
megjelenő kiadvány minden háztartásba eljuttatott havi melléklete. Célunk, hogy a Képviselő-testület munkájáról, döntéseiről 
mindenki tájékozódhasson. Ezen kívül természetesen a legfontosabb információkat, eseményeket is itt kívánjuk a lakosság 
tudomására hozni. Ezen felül ingyenesen felületet biztosítunk mindazoknak, aki a lakosság széles körét kívánja megszólítani. Az 
aktuális hírek, információ az Önkormányzat újonnan létrejött facebook oldalán (Petőfibánya Községi Önkormányzat) 
megtalálhatók, mely oldal tartalmazza a legfrissek információkat. Petőfibánya Községi Önkormányzat a nyilvános Facebook 
csoportjához csak az ismerőseinek tud meghívót küldeni, de természetesen aki nem ismerőse a Petőfibánya Községi 
Önkormányzatnak, az is tud csatlakozni a csoporthoz. A csoport nem interaktív! Ügyintézésre a facebook nem alkalmas, azt 
továbbra is személyesen, postai megkeresés útján, vagy ügyfélkapun keresztül lehet indítani. 

A Hírmondót szerkesszük együtt és szóljon mindenkinek!   

Önkormányzati választások október 13-án 
Idén 5 polgármester-jelölt, illetve a 6 képviselői helyre 19 
egyéni listás képviselő-jelölt mérettette meg magát 
Petőfibányán. A választás napján a választásra jogosult 
polgárok száma 2.192 fő volt, amelyből 1.184-en döntöttek 
úgy, hogy eljönnek szavazni. A részvétel ez alapján 54%-os 
volt, azaz 6 %-kal többen jöttek el, mint 5 éve. Minden 
állampolgárnak, aki eljött szavazni, köszönjük a részvételét, 
hiszen ezzel a magatartásával Petőfibánya érdekében, 
Petőfibánya jövőjéért adták le voksukat.  

Petőfibányán a választás rendben lezajlott, nem érkezett 
sem a választás folyamán, sem a végeredményt követően 
kifogás, jogorvoslati kérelem. Mindez azt bizonyítja, hogy 
senki nem vitatta a választások jogszerűségét és 
végeredményét. A választási törvény előírásainak 
megfelelően a 2019. október 13-án tartott választás 
eredményes és érvényes volt.  

Petőfibánya Község Polgármestere: Juhász Péter 

Petőfibánya Község Alpolgármestere: Szluka Norbert 

Petőfibánya Község Képviselő-testületének tagjai:  

Dr. Csillag Imre, Molnár József, Nagy Katalin, Ondrék 
Attila, Tomecz László. 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE: Ondrék Attila 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJAI: Nagy Katalin, Dr. Csillag 
Imre, Molnár József és Héviz Aranka külsős tag. 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI TANÁCSNOK: Tomecz László 

 
2019.10.30. alakuló ülés 
Az alakuló ülésen a Képviselő-testület letette esküjét, 
egyhangú szavazással megválasztotta az alpolgármestert és 
a pénzügyi bizottság elnökét, továbbá elfogadta a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatát. 
 

2019.11.06. rendkívüli testületi ülés fontosabb döntései 
• Az Apci úton lévő 1 db fekvőrendőrt elbontatjuk, több út 
mellett a padkát megfelelően kialakíttatjuk, a korábbi 
kátyúzást követően még megmaradó vagy azóta kialakuló 
kátyúkat a hideg időre tekintettel erre specializálódott cég 
nem vállalja, ezért azokat az önkormányzati brigád 
ideiglenesen hidegaszfalttal tölti fel. 
• Információs táblát helyezünk ki a település központjában. 
• Lecseréljük a település utcanévtábláit, illetve a hiányzókat 
pótoljuk. Arra felhívjuk a figyelmet, hogy a házszám kirakása 
az ingatlantulajdonos kötelezettsége, kérjük, 
szíveskedjenek pótolni! 
• Megváltoztatjuk a végig egyirányú Fenyőfa utca forgalmi 
rendjét, a középső szakasz kétirányú lesz, így az ott élőknek 
nem kell nagyobb távolságot megtenniük, ha autóval 
közlekednek. 
• Szabályozzuk a Bánya utca és a Lehel utca 
kereszteződésének forgalmi rendjét, hogy a Bánya utcáról 
érkezőket figyelmeztessük a Lehel utcáról kiforduló 
buszokra, gépjárművekre. 
• Zebrát létesítünk az iskola előtti Iskola út Selypi úti oldalán 
a két járda közé. 
• Kértük a Közútkezelőt, hogy forgalomlassító megoldással 
lassítsa le vagy legalább jelezze a Rózsaszentmártonból 
érkező járműveket a közúti gyalogosforgalomra. 
• Kicseréltük a Tárna utca falán lévő már javíthatatlan 
közvilágítási lámpákat korszerű led-lámpákra. 
• Felülvizsgáltuk a Jókai utcai garázsok közvilágítását, 
melyet szintén új lámpatestekre cseréltünk. 
• Led-lámpát szereltünk az Ifjúság utca elején lévő, korábbi 
lámpacseréből kimaradt lámpaoszlopra. 
• Döntöttünk új karácsonyi díszvilágításról és községi 
karácsonyfa feldíszítéséről, kivilágításáról. 
• Nyilvános WC-t alakítunk ki a buszmegállóban. 
 
 
Polgármester fogadóórája: 
páratlan heteken délelőtt 8-11 óráig 
páros heteken délután 15.30-17 óráig.  
(ügyfélfogadási napokon) 
 

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu


A Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola tájékoztatója 

• A 2019/2020-as tanév 126 tanulóval,12 főállású, 1 
részmunkaidős és 5 fő óraadó pedagógussal indult. 

• Ebben a tanévben is igyekszünk a nevelési és oktatási 
tevékenységünk mellett tartalmas programokat 
biztosítani diákjaink számára. 

• Szeptemberben rendhagyó irodalmi órákon vettünk 
részt a PKTK szervezésében. Minden osztályunk 
ellátogatott a budapesti Bonbonetti Csokoládégyárba, 
ahol megismerkedhettek azzal, hogyan lesz a 
kakaóbabból Tibi csoki vagy szaloncukor. 
Természetesen a kóstoló sem maradhatott el. 

• Idén a MÉZ a projekt-témánk. Október elején 
rendhagyó mézes reggelit tartottunk és sor került a 
rajzpályázat eredményhirdetésére is.  Az egészséges 
táplálkozást elősegítve már 3 alkalommal volt gyümölcs 
és zöldségkóstoló a Gyöngyfruckt KFT segítségével. 

• A 7. és 8. osztályainknak újra lehetőség adódott 
ellátogatni a Bűvösvölgyi Médiaközpontba. A 
foglalkozásokon a média jellegzetes tartalmait vették 
szemügyre, és a technológiát, amely elérhetővé teszi a 
tartalmakat és bennünket is - szinte minden 
pillanatban. Sok diákunk álma vált valóra, amikor 
kipróbálhatta a híradókészítést, rádiózást, újságírást 
vagy a filmforgatást. A gyerekek nagyon élvezték az 
élményalapú tanulást. 

• A Szüreti bálban felavattuk kicsi elsőseinket, akik a 
gólya avatásra kis műsorral készültek. 

• Megünnepeltük a Reformáció napját is, Lados István 
iskolalelkészünk szavai után Szabó Balázs adott az 
alkalomhoz méltó koncertet. 

• Meglátogattak bennünket a Hatvani 
Rendőrkapitányság dolgozói, akik ajándékot is hoztak 
az 1.osztályosoknak.  

• A szülők, a gyerekek és az iskola kapcsolatát erősítve 
remek családi napot töltöttünk együtt.  

• A szülők főzőversenyen mérték össze tudásukat és 
lelkesen készítették bográcsokban az osztályok 
számára a paprikáskrumplit. A gyermekek a nap 
folyamán sportoltak és vidám vetélkedőkön vettek 
részt. 

• A Diákönkormányzat is jól működik iskolánkban, a 
hulladékgyűjtés és a Suli-buli az ő szervezésüket dicséri. 

• A tanév során folyamatosan zajlik a pályaválasztás 
elősegítése diákjaink számára. Iskolalátogatások, 
pályaválasztási tanácsadás és szülői értekezletek 
valósultak meg eddig, a napokban kerül sor a 7.-8. 
osztályosainknak üzemlátogatásra és a megyei 
pályaválasztási kiállítás megtekintésére, ahol különféle 
szakmákkal ismerkedhetnek meg tanulóink. 

• Több műsort is készítettünk. Idősek napján a 3. 
osztályosaink köszöntötték a szépkorúakat, október 6-
án a 6.osztályosok segítettek emlékezni az Aradi 
Vértanúkra, a 8.osztályunk pedig sikeres községi 
műsort adott október 23-a tiszteletére. 

• Természetesen igyekszünk az oktató munkánkat is 
folyamatosan fejleszteni. Kérjük az érdeklődőket, hogy 
vegyenek részt november 21-én a nyílt tanítási 
napunkon 8 óra és 12 óra között! 

• Közeleg az Advent, a várakozás időszaka. Sok új 
program vár ránk, amelyekben mindig számítunk a 
Petőfibánya lakosságának támogatására! 

 
 

2019.11.14. rendkívüli testületi ülés fontosabb döntései 

• Szerződést kötöttünk a téli síkosságmentesítésre, illetve a 
település közterületeinek fűnyírására. 
 

A MINI MANÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

PROGRAMJAI 

2. HÉTFŐ 
Bozsik – Ovifoci; Adventi készülődés a csoportokban 
3. KEDD 
Nevelés nélküli munkanap! Továbbképzés. Csak ügyeletet 
biztosítunk! 
4.SZERDA 
Iskolára hangoló zene; 16:30 TOTYOGÓ-KLUB 
5.CSÜTÖRTÖK 
Verseljünk Angolul! Foglalkozás nagycsoportosoknak! 
6. PÉNTEK 
Keressük a Mikulást! Családi Mikulás-túra – Szalonna 
sütéssel. 
7. SZOMBAT /munkanap/ 
Ünnepi látogatás az iskolában 
9.HÉTFŐ 
Bozsik – Ovifoci. Adventi készülődés a csoportokban 
10.KEDD 
Logopédiai foglalkozás 
11.SZERDA 
Iskolára hangoló Környezet 
12.CSÜTÖRTÖK 
Verseljünk Angolul! Foglalkozás nagycsoportosoknak! 
13. PÉNTEK 
TELEPI KARÁCSONY; Szerepel: Süni Csoport 
14. SZOMBAT /munkanap/ 
18.SZERDA 
Karácsonyváró délelőttök a csoportokban 
19.CSÜTÖRTÖK 
Karácsonyváró délelőttök a csoportokban 
20.PÉNTEK 
Téli szünet előtti utolsó nevelési nap! 
2020. január 6. 
Téli szünet utáni első nevelési nap! 
 

Változás az Ügysegéd ügyfélfogadási idejében 
A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal 
tájékoztatása alapján a Petőfibányai Polgármesteri 
Hivatalban az ügysegéd ügyfélfogadási ideje változik. 
Kéthetente lehet ügyet intézni, minden páratlan hét 
csütörtöki napján  8-tól 10 óráig. Ügysegéd: Fügedi Anett 
37/795-094 (új igénylés); Kovácsné Miklós Anikó (795-076) 
(folyamatban lévő ügyek) A Hivatalban az ügysegéd nem a 
korábbi szobában található, hanem a Titkársági szoba 
melletti helyiségben. 
 

Égetés Petőfibányán 
Az égetésre 2019-ben meghatározott időpontok: december 
2., 16. hétfő! 

Álláspályázat – önkormányzati brigád 
Petőfibánya Község Önkormányzata Karbantartó 
Csoportjába keres legalább szakmunkás végzettségű 
munkatársat összetett jellegű munka végzésére. 
Villanyszerelő, lakatos, kőműves végzettség előnyt jelent. 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Kjt. alapján 
történik.  Jelentkezési határidő: folyamatos 
 



Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 
A Képviselő-testület tüzelősegély formában a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is tervezi, hogy 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.! 

 

15.000 forintos támogatás a kisgyermekes szülőknek 
A gyermekek családban történő gondozásának költségeihez 
való hozzájárulás céljából nyújtható települési 
támogatásként 15.000 Ft összegben egyszeri támogatás 
állapítható meg hivatalból az óvodába, illetve bölcsődébe 
még nem járó petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező 
1-3 éves gyermekek szülőjének vagy gondviselőjének. Nem 
jogosult a támogatásra az, aki ebben az évben a gyermekére 
már kapott tanévkezdési támogatást. A támogatást 
igényelni nem kell, az hivatalból jár. Erről a szülők kapnak 
levélben megkeresést, akik viszont decemberig nem 
kapnak, és megfelelnek a fenti feltételeknek, azok 
mindenképpen érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalban 
legkésőbb december 12-ig! A kedvezményezettek a 
készpénzt december elején vehetik át, melyről személy 
szerint mindenki értesítést kap. Akik a részükre biztosított 
időpontok egyikében sem veszik át a támogatást, azok 
később már nem vehetik fel az összeget, mert a határidő 
jogvesztő!  
 

BABA - MAMA „TOTYOGÓ KLUB” AZ ÓVODÁBAN                                         
Óvodánkban évek óta sikeresen működik a Baba-mama 
„Totyogó klub”. 2018 júniusától intézményünk részt vesz a 
hatvani Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda által szervezett projektben. A 
program az EFOP-1.8.20-17-2017-00001 számú, „Az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése - népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztés a 
mentális egészség területén” című projekt keretein belül 
került megvalósításra. Vendég előadónk volt két 
alkalommal Bán Zsófia baba és gyermekhordozási 
tanácsadó. Az érdeklődő szülőkkel minden hónapban 
kétszer szervezünk összejövetelt a Méhecske csoportban. 
Elsősorban azokat a gyermekeket várjuk, akik betöltötték az 
1-1,5 éves kort, és még nem járnak rendszeresen 
közösségbe. A szülők betekintést kapnak az óvodai életbe, 
megtekinthetik a csoportszobát, öltözőt, mosdót, udvart. A 
rendszeres találkozások garanciát nyújtanak arra, hogy a 
szülőket érdeklő témák felszínre kerüljenek: a beszoktatás 
érzelmi nehézsége, az elválás, a szobatisztaságra nevelés 
kérdései, az otthoni napirend kialakítása a közösségbe adás 
előtt, étkezési szokások, óvodai pihenés időtartama stb. 
Ezek az alkalmak megerősítik a szülőket abban, hogy 
problémáikkal nem hagyjuk őket magukra, van kitől 
segítséget várniuk, és kapniuk. Az összejövetelek számát a 
szülők igényeihez alakítottuk, lényeg a találkozások során a 
kötetlen beszélgetés, függetlenül attól, hogy azt 
óvodapedagógus vezeti. Ez alatt a kicsik ismerkedhetnek a 
közösségi élettel, szokásokkal, így nem lesznek ismeretlenek 
ezek a körülmények számukra, közösségbe lépéskor. 
Visszajelzéseink pozitívak, könnyebben kezdték meg az 
óvodai életet a rendszeresen foglalkozásokra járó 
gyermekek, és szüleik is nagyobb bizalommal fordulnak 
felénk.  

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - hivatalsegéd 
A Petőfibányai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
hivatalsegéd munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű 
munkaviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A 
munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: hivatali 
levelek kézbesítése, postakönyv vezetése, takarítás. 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, 
Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, 8 általános iskolai 
végzettség; előnyt jelent a „B” kategóriás jogosítvány 
megléte. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Fényképes önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás, a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 2. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 17. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. 
Gyirán Viktor jegyző nyújt a 37/387-303-as telefonszámon 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. A pályázatok 
benyújtásának módja: Személyesen, emailben az 
onkormanyzat@petofibanya.hu címre, vagy postai úton a 
pályázatnak a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (3023 Petőfibánya Bánya u. 3.). A 
pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A 
pályázatokról a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal jegyzője, 
mint a kinevezési és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. 
Személyes meghallgatásra sor kerülhet. A pályázók a 
pályázat eredményéről írásban értesülnek. A kiíró a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30. 

 
ÁLLÁSAJÁNLAT - 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. 
 

 
Tisztelt Petőfibányaiak! 
 
Dolgozzunk együtt Petőfibányáért!  

Jó szerencsét! 
 

Tisztelettel: 
    Petőfibánya Község  

Képviselő-testülete 
 

A „Mi újság Petőfibányán? című negyedévente megjelenő kiadvány melléklete. 
Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa. Alapító: Petőfibánya Községi 
Önkormányzat; Alapító képviselője: Juhász Péter polgármester; Főszerkesztő: Dr. 
Gyirán Viktor jegyző; Kiadó: Petőfibányai Polgármesteri Hivatal – 
Ny.sz.:163/0882/2/2010. Megjelenik havonta 1300 példányban. 
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