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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
Bár tombol még a kánikula, lassan mégis gondolnunk kell az iskolakezdésre. Ebből kifolyólag szeretném felhívni a szülők 
figyelmét az iskolakezdéssel kapcsolatos önkormányzati támogatásokra. Az intézmények is készülnek már az új tanévre, az 
óvodában – bár valószínű, hogy ősszel kezdődik egy nagy felújítás – megtörténtek a frissítő festések, a pedagógusok pedig 
készülnek a szeptemberi tanévkezdésre. Többen is érdeklődtek, hogy indul-e a médiákban beharangozott bölcsőde. Ezzel 
kapcsolatban arról tájékoztatom a szülőket, hogy még egy évig marad az egységes óvoda-bölcsőde, a bölcsődei csoportszoba 
követelményeknek megfelelő kialakítását követően a jövő évben indulunk külön a mini bölcsődei csoporttal. Az átépítést 
követően a jelenlegi 5 fős csoport helyett 7-8 fős bölcsődei létszámmal számolhatunk majd. Az önkormányzatnál a „nyári 
szünet” is munkával telt el, túl vagyunk a kátyúzáson, a vörösmajori Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
festő tanulói és oktatói újravakolták és kifestették a buszmegállót, ahová a petőfibányai Polgárőrség költözik. A fűnyírás is igen 
nagy feladatot rótt ránk az idén, ugyanis kevés közmunkást tudtunk foglalkoztatni, így a karbantartó brigád dolgozói is nyírták 
a füvet. Itt kell szólnom a játszótéri felújításról is. A felújítással megbízott cég kicserélte az elkorhadt, elszakadt (elszakított!) 
elemeket, majd a meghirdetett önkéntes munka keretében újrafestettük a játékokat. Erről röviden csak annyit, hogy 16-an 
voltunk, ebből 4 fő volt, aki szülőként fontosnak ítélte, és részt vegyen ezen a munkán, a többi önkéntes az Önkormányzat 
képviseletében jelent meg. Kicsit csalódott voltam, bár valahol éreztem, hogy így lesz! Aztán napvitorlát tetettünk a homokozó 
fölé. A javítások és az új eszközök közel másfél millió forintba kerültek. S csak remélni tudom, hogy ha az önkéntes munkában 
ilyen kevesen vettek részt, akkor legalább a játszótér használata során megóvják a játékok állagát! Az augusztus hozza 
számunkra az egyik legfontosabb nemzeti ünnepet, erre invitálom az érdeklődőket, majd a szeptember 16-i Kopasz-hegyaljai 
Vigadalomra. A nyár végére azt kívánom minden petőfibányai lakosnak, hogy még használják ki a nyár végi lehetőségeket, 
strandoljanak, üdüljenek, pihenjenek, hogy lelkileg és testileg is kipihenve örüljenek a szép ősz közeledtének!  

 

 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről  
A gyermekek jogán, augusztus hónapra járó ERZSÉBET-
UTALVÁNY kiadásának időpontja, (melyről minden 
jogosultat külön is értesítünk): 2017. augusztus 21. (hétfő), 
illetve augusztus 28. (hétfő) 9:00-11:00 óra. Felkérünk 
minden jogosultat, hogy az Erzsébet-utalványt az 
értesítéssel együtt vagy meghatalmazottja útján a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárában a kijelölt időpontban 
vegye át! 

 
Idén is kérhető 
az iskolakezdési 
támogatás!  
A Képviselő-testület 
a 2017. évi 
költségvetésében a tavalyi évhez hasonlóan úgy döntött, 
hogy idén is támogatja a petőfibányai lakosokat a 
tanévkezdés alkalmával. A rendelet alapján 15.000 Ft 
összegű egyszeri támogatás állapítható meg kérelemre, a 
Petőfibánya Községben 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 óvodakezdéssel, illetve 
iskolakezdéssel kapcsolatban alkalmanként jelentkező 
többletkiadás támogatásához a tanévkezdéshez szükséges 
ruházat, tanszer, illetve tankönyvvásárlás támogatására. Az 
iskolakezdési települési támogatás iránti kérelem 
benyújtására az óvodai és általános iskolai nevelésben 
résztvevők számára a benyújtási határidő 2017. szeptember 
15., a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók számára 
2017. szeptember 29. A kérelemhez csatolni kell a 
kérelmező és a gyermek lakcímet igazoló hatósági 
bizonyítványát (lakcímkártya), illetve az óvodai és tanulói 
jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolást. Utóbbi 
dokumentum beszerzéséről 
az óvodások és általános 
iskolások esetében mi 
gondoskodunk! Az összeg 
utalásáról, vagy 
kifizetésének időpontjáról 
mindenki a határozatból 
értesül! A kérelem beadása 
augusztus 28-tól lehetséges. 
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Lomtalanítás 2017. szeptember 8-án 
2017. szeptember 8-án, reggel 7 órától lesz a lomtalanítás. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált 
hulladékot az adott napon 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 lomtalanítást csak magánszemélyek 
vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és 

gazdálkodó szervezetektől 
a hulladékot nem szállítják 
el. Az időben ki nem 
helyezett hulladékért nem 
áll módunkban 
visszamenni! LOMNAK 
tekinthető a feleslegessé 

vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, 
fotel, háztartási berendezés stb. Tilos veszélyes hulladékot 
a lomok közé rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, 
és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, 
mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot 
jelent. El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, 
szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és 
azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes 
összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai 
cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradtolaj, fénycső, 
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb 
veszélyes összetevőjű hulladékok. Nem szállítható el 
továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, 
autóalkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék. A 
meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb 
hulladékokat — kommunális és építési — a szolgáltató csak 
külön térítési díj ellenében szállítja el. 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

 

Csökkent a szociális étkezési térítési díj,  
az ebédszállítás és a házi gondozás díja 
Legutóbb tájékoztattam a lakosságot a szociális étkezéssel 
kapcsolatos térítési díjak összegének csökkentéséről. A házi 
segítségnyújtás keretén belül viszont csak a házi gondozás 
díja csökkent 750 Ft-ról 300 Ft-ra, a házi segítés egy órára 
eső összege ugyanakkor nem változott, az továbbra is 750 
Ft maradt.  

 
Sziréna (morgató) próba   
A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 
Petőfibánya község polgári védelmi parancsnoksága értesíti 
a lakosságot, hogy 2017. augusztus 22-én 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. 

 

 

Kéményseprés Petőfibányán 
Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság tájékoztatja a 
Lakosságot, hogy szeptember 18-
október 15. között végzi a 
településen a magánlakások 
kéményeinek ellenőrzését, 
tisztítását. A lakossági 
kéményseprést a 
katasztrófavédelem vette át, de a kéményeket változatlanul 
kéményseprő szakemberek végzik. A kéményseprők 
ütemterv alapján végzik a munkát Petőfibányán. A 
gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközöket 
kétévente, minden egyéb fűtőberendezést évente 
ellenőriznek. A lakossági kéményseprés ingyenes. A 
kéményseprőtől 15 nappal a sormunka előtt értesítőt 
kapnak a munkavégzés idejéről. Ha a kéményseprő első, 
illetve második alkalommal sem tudja elvégezni a munkát, 
akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie 
kell egy új, közös időpontot. A harmadik, közösen 
egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell 
fizetni a kiszállási díjat csekken vagy átutalással. A 
katasztrófavédelem kéményseprői részére fizetni nem kell! 
A sormunka magában foglalja a kémény és az 
összekötőelem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések 
okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék 
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a 
szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését 
is. Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol 
tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a 
kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény 
ellenőrzése során.  
 

Katasztrófavédelmi felhívás  
A Katasztrófavédelemtől és az 
Országos Meteorológiai 
Szolgálattól folyamatosan kapjuk a 
felhívásokat a rendkívüli időjárásból adódó jelenségek 
(viharos szél, nagy mennyiségű csapadék, jégeső, rendkívüli 
hőség, stb.) veszélyeire. Kérek mindenkit, hogy 
folyamatosan figyelje az időjárás aktuális alakulását! A 
riasztási fokozatokat az OMSZ honlapján 
(http://www.met.hu/omsz.php) érhetik el. 
 

Buszjárat a temetőbe 
A busz szeptember 2-án szombaton 9:00 
órakor a Fény üzletháztól indul, 11.00 órakor 
pedig vissza. (következő indulások: X.7.; XI.4.) A köztemető 
áprilistól szeptember végéig 700-2000 óra között látogatható.  
 

Betanított munkásoknak álláslehetőség  
A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe 
keresnek betanított munkakörbe elsősorban 
rakodómunkásokat, faipari munkásokat, asztalosokat. 
Nők és nyugdíjasok jelentkezését is várják. Jelentkezni lehet 
a 06 30/9481-311 -es számon vagy a woodholz@t-online.hu 
címen. Elvárások: rugalmasság, terhelhetőség. Rugalmas 
munkaidőbeosztás, prémiumlehetőség. 

 
 

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

Tisztelettel: 
 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 
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