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email: onkormanyzat@petofibanya.hu 

 

Tisztelt Petőfibányai Polgárok! 

Az „Önkormányzati Hírmondó” elnevezésű tájékoztató kiadvány célja, hogy a Képviselő-testület munkájáról, döntéseiről 
mindenki tájékozódhasson. Ezen kívül természetesen a legfontosabb információkat, eseményeket is itt kívánjuk a lakosság 
tudomására hozni. Ezen felül felületet biztosítunk mindazoknak, akik a lakosság széles körét kívánják megszólítani. Az aktuális 
hírek, információk az Önkormányzat Facebook oldalán (Petőfibánya Községi Önkormányzat) is megtalálhatók, mely oldal 
tartalmazza a legfrissebb 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!  

 

Petőfibánya díszpolgára címre javaslatokat várunk 

„Petőfibánya Község Díszpolgára” és „Posztumusz 
Díszpolgára” cím annak a magyar állampolgárnak 
adományozható, aki Petőfibánya Község érdekében 
kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy 
egész életművével olyan általános elismerést szerzett, 
amely egyértelműen hozzájárult Petőfibánya fejlődéséhez, 
értékei megóvásához, lakosai életkörülményeinek 
javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. Az 
ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy 
életútjának, tevékenységének ismertetését; az elismerés 
alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, 
bemutatását; az előbbiekben foglaltak községi 
jelentőségének méltatását. A képviselő-testület a 
díszpolgári cím odaítéléséről minősített többséggel 
határozatban dönt. A javaslatokat személyesen, postai úton 
vagy a fenti e-mail címre várjuk 2021.06.09-ig. 

 

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról! 
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  

Petőfibányai Bányász Sportkör  19921141-1-10 

Petőfi Sándor Lövészklub:                  18576573-1-10  

Petőfibányai Lóbarát Egyesület:   18592876-1-10  

Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány     18591851-1-10  

Petőfibányai Bányász Horgászegyesület         19923631-1-10  

Magyar Rákellenes Liga   19653417-2-43 

Köszönjük mindazoknak, akik a petőfibányai civil 
kedvezményezetteket támogatják adójuk 1%-ával! 

Ingyenes gyermekorvosi praxis Petőfibánya-Apc 

településeken 

Ingyenes gyermekorvosi praxis betölthető Petőfibánya-Apc 

településeken. A praxishoz tartozó két településen önálló, 
jól felszerelt, klimatizált rendelőhelyiségek vannak 
asszisztensnővel, igény szerint szolgálati lakással vagy kertes 
házzal. A feladatellátáshoz az önkormányzatok biztosítják a 
szükséges feltételeket, a tevékenység összeghatár 
függvényében az iparűzési adó alól mentes, bérleti díj 
fizetési kötelezettség nincs. Az egészségügyi dolgozó 
felelősségbiztosítását az önkormányzatok fizetik. A 
rendelők karbantartása az önkormányzatok feladata. Az 
önkormányzatok a közmű fizetési kötelezettségtől is 
eltekintenek. Érdeklődni Petőfibánya Községi 
Önkormányzatnál a 06-37-387-303, ill. 06-30-190-0022-es 

telefonszámon {továbbá Apc Községi Önkormányzatánál a 
06-37-385-309, 06-37-784-715-ös telefonszámon} lehet. 

 

Lakossági adatfelvételt végez a KSH Petőfibányán 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Petőfibánya 
településen 2021-ben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint az alábbi témákban: 
- Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 

- A lakosság utazási szokásai – 2021. 04., 07., 10., és 

2022. január hónapokban,  

- Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs 

Technológiai eszközhasználatáról – 2021.04-06. 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal 
megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.  

 

50 órás közösségi szolgálat Petőfibányán 

Várjuk azoknak a petőfibányai középiskolásoknak a 
jelentkezését, akiknek az érettségihez szükséges a közösségi 
szolgálat teljesítése és a szükséges szolgálatot az 
önkormányzat intézményeinél szeretnék teljesíteni! 
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban lehet ügyfélfogadási 
időben. 



 

Zöldhulladék-gyűjtés 

2021. május 15. 
(majd június 19.) 

 

Mint korábban tájékozódhattak, 2021-től már TILOS az 
avart és a zöldhulladékot a szabadban elégetni.  
Önkormányzatunk minden lehetőséget megragad, hogy a 
háztartásokban, társasházaknál felhalmozódott 
zöldhulladéktól mentesítse a lakosságot.  
 

A hulladékot legközelebb május 15-én reggel 7 óráig 
helyezze ki az ingatlan elé úgy, hogy ezzel a közlekedés 
biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. A zöldhulladék-gyűjtést csak 
magánszemélyek vehetik igénybe. Az időben ki nem 
helyezett hulladékért a szolgáltató nem megy vissza! 

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott 

faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi 

részek. A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot 

műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum 

egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell 
előkészíteni. Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére 
van lehetőség.  
Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási 
hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert 
vagy szennyezett zöldhulladék.  
Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően 
előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, 
az 1 m3 -en felüli mennyiség. 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2021. 

2021-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje – 

április 13., 27.; május 11., 25.; június 8., 22. A járat szerinti 
kommunális hulladék pénteki elszállítása változatlan.  
 

Nyertünk a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázaton 

Utóbbi hónapokban megtettünk minden tőlünk telhetőt, 
hogy településünket szebbé, tisztábbá tegyük. Több 
lakossági felhívást, figyelemfelkeltő cikket, pályázatot is 
meghirdettünk, többek között minden pályázaton 
elindultunk, hogy anyagi támogatásban is részesülve 
csatlakozhassunk a „Tisztítsuk meg az Országot!” 
projekthez. Sajnos még nem sikerült több olyan területet 
megtisztítani a településen, amelyekre korábban illegálisan 
hulladékot raktak le. A kitartó pályázás végül meghozta a 
sikert, és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság legutóbb benyújtott 
pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítette, a 
2021/TMOP/0090 azonosító számon beadott pályázaton az 
illegális hulladéklerakók felszámolására 1.014.984 Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyertünk. 

Hulladék ingyenes átvétele Hatvanban! 
A Szolgáltató a Hatvan, Csányi úton található 
hulladékudvarában ingyenesen befogad évente 200 kg 
elektronikai hulladékot, 3m3 zöldhulladékot, valamint 1 m3 
építési törmeléket (sittet) háztartásonként. Szintén 
befogadnak évente 4 db gumiabroncsot, 100 kg 
mennyiségben akkumulátort, festékes dobozt, 
fénycsöveket, olajos rongyokat. A hulladékudvarba történő 
beszállításkor lakcímkártyát, személyi igazolványt és a 
hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekkszelvényt kell 
bemutatni.  Kérjük közreműködésüket a környezetünk és a 
levegő tisztaságának védelmében!            

Köszönjük együttműködésüket!  
 

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. 

 

Játszótéri játékok felújítása és az Apci út 

Megint eltelt egy tél, bár a tavasz még csak nagy ritkán 
mutatja magát. A kötelező felülvizsgálatokkal viszont nem 
várhattunk, így megtekintettük a közterületek, utcák, járdák 
fagyás utáni állapotát, ellenőriztük a játszótéri játékok, 
közterületi fák állapotát. Előbbiek állapota nem romlott 
sokat, a leginkább javításra ítéltetett Apci útra pedig két 
pályázatot is benyújtottunk, így reményeink szerint nyertes 
pályázat útján talán már a nyáron megvalósulhat az Apci út 
felújításának második üteme. A játszótéri játékok egy része 
viszont már alig javítható, a 2002-ben épített játszótéri 
eszközök javítása, festése, cseréje minden évben 

folyamatos volt, viszont a jövőre húszéves fajátékok 
faelemei már teljes cserére szorulnak, így ezek esetében 
pályázati úton mindenképpen új játékok beszerzésére 
fogunk törekedni. Kérjük a játékokat a gyermekek 
mindenképpen szülői felügyelettel használják, a hibás 

játékok nem használhatók, azokat lezártuk, javításuk, 
cseréjük folyamatban van.  
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

 



Új közlekedési és 
hirdetőtáblákat állítottunk 

Több évtizedes közlekedési 
problémának, vitának vetettünk 
véget azzal, hogy egyértelműen 
szabályoztuk a gyermekorvosi 
rendelő és üzletek előtti parkolás 
rendjét. A probléma oka az volt, 
hogy az érintett terület igencsak 
kevés jármű parkolására 
alkalmas. A gyermekorvos 

részére mindenképpen 
biztosítani szükséges egy 
parkolót, illetve az üzletek 
tulajdonosainak, áruszállítóinak 
is lehetőséget kell biztosítani a 

parkolásra. Évtizedekkel ezelőtt ha valaki az üzletekben 
megállt, azt csupán néhány percig tette, vásárlását 
követően autójával odébb állt, az utóbbi időkben viszont 
előfordult, hogy többen is órákra, sőt napokra ottfelejtették 
a járművüket, mellyel sok bosszúságot okoztak. Az egyre 
nagyobb méretű járművekkel ezen a területen igencsak 
nehézkessé vált a be- és kiállás, így minden autóst arra 
kérünk, tartsa tiszteletben a kihelyezett táblák előírásait, 
szabályait! 
 

Ezen felül „alagút” előjelző és kiegészítő 
táblákkal figyelmeztetjük elsősorban azokat 

a tehergépjármű vezetőket, akik a GPS 
„segítségére” hagyatkozva megpróbálnak a 
Tárna utcán keresztül eljutni az alagúton 
túlra. A visszatolatás igencsak 
balesetveszélyes, a kihelyezett jelzéseknek 
köszönhetően talán még időben sikerül 
útvonalat módosítaniuk! 

 

A település 4 közterületére került 
hirdetőtábla: piac, Szabadság utca 
(COOP előtt), alagút felső-telepi oldala, 

Dózsa György utca eleje. Kérjük 
mindazokat, akik hirdetéseiket a 
táblákra kifüggesztik, a hirdetések 
okafogyottá válását követően távolítsák 
el a szórólapjaikat! A hirdetőtáblák 
legyenek átláthatók és tiszták! 

 

Könnyebb és biztonságosabb lett a közlekedés  
A Liszt Ferenc utca 1-3-hoz vezető Akácfa utca felőli átjáró 

hidat a lakók kérésére 4 db „betontalp-fával” jelentős 
mértékben kiszélesítettük, a bejáró talaját legyalultattuk, 

zúzott kővel stabilizáltuk. Kérjük az Akácfa utcában 
parkolókat, hogy figyeljenek a behajtó szabadon hagyására! 
Mindenkinek balesetmentes és jogkövető parkolást 

kívánunk! Vigyázzunk egymásra! 
 

 

Parkoló épül a Dózsa György utcában 

A kulturált és biztonságos parkolás érdekében újabb 

közterületen alakítunk ki parkolókat az ott lakók életének, 

közlekedésének megkönnyítése érdekében. Összességében 

talán az egyirányú Dózsa György utcában a legnehezebb 

parkolni. Az Ember tragédiájának híres idézete – „sok az 

eszkimó, kevés a fóka” – Petőfibányán mára már úgy 

hangzik, hogy „sok a gépjármű, kevés a parkoló”. 

Természetesen erről nem a lakók tehetnek, és nem is a 60-

70 évvel ezelőtt építkezők, tervezők, hiszen ki látta még 

akkor előre, hogy minden lakónak lesz autója, sőt kettő vagy 

három is. A parkolóépítés ezzel nem ér véget, terveink 

szerint parkolásra alkalmas további területeken kívánunk 

még a problémán enyhíteni. Folyamatban van a temető 

melletti egykor gazos terület parkolóvá alakítása is, mellyel 

reményeink szerint megoldódik a temetések alkalmával 

kialakult áldatlan állapot. Mindezeken felül ebben az évben 

megtörtént a térfigyelőkamrák teljes körű felújítása, illetve 

újabb négy kamera telepítését rendeltük meg. A szerelést 

követően már összesen 32 kamera fogja segíteni a 

rendőrség munkáját a településen történt szabálysértések, 

bűnelkövetők felderítésében. Áprilisban a 

Rózsaszentmártoni úti sebességmérőhöz hasonló rendszert 

telepítettünk az Apci út végére is. Az új készülék minden 

órában „riport jelentést” tud küldeni egy webes felületre, 

amelyből az adatok kiértékelhetők, és olyan statisztika 

készíthető, melyek segíthetik a további szükséges 

intézkedések meghozatalát, azok alátámasztását. 

Mindezektől remélhetőleg a településen élők, illetve 

áthaladók is jobban odafigyelnek egymásra és egy élhetőbb, 

biztonságosabb települést kapunk! 

 

Tisztelt Petőfibányaiak! 

 

Dolgozzunk együtt 
Petőfibányáért! 

                                      

 Jó szerencsét! 
 

 

Tisztelettel: 

    

 Petőfibánya Község  

Képviselő-testülete 
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