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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 ingyenesen 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 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!   

Kérünk minden kedves lakosunkat, folyamatosan figyelje az 
önkormányzati facebook oldalt, ahol a legfrissebb 
információkkal tudunk szolgálni! Ezen felül figyeljék az 
országos híradásokat is, elsődleges forrásként pedig 
a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldalt 
vegyék figyelembe! Sajnos álhírek, félrevezető információk 
is terjengenek a világhálón, ezeket kritikával kezeljék és ne 
osszák meg, ne terjesszék! 

 
A Polgármesteri Hivatal, Ügysegéd ügyrendje 
A Kormány által hozott enyhítés alapján megnyitott a 
játszótér, a piac, újra van óvoda, bölcsőde és a 
Polgármesteri Hivatal is nyitva áll a személyes 
ügyfélfogadásra. Tekintettel viszont a járványra, mindenkit 
arra kérünk, hogy lehetőleg telefonon, e-mailben 
érdeklődjön ügyei intézését illetően. Az ügysegéd is újra 
kereshető a településen kéthetente páratlan heteken 
csütörtök 8-10 óra között, legközelebb június 18-án. A 
Hivatal kereshető az alábbi elérhetőségeken:37/387-303; 
30/190-0022. E-mailben: onkormanyzat@petofibanya.hu. 
 
Folytatódik a garázsok alatti területek értékesítése 
A járványügyi előírások enyhítése következtében az alábbi 
garázsok mérését folytatjuk: 
 
Az Akácfa utca jobb oldali 3 garázssorból álló garázsok 

tulajdonosait kérjük, hogy június 10-én délután 13-14 
óra, vagy június 11-én délelőtt 10-11 óra között  

 

A Liszt Ferenc utca 12. számú társasház északi oldalán lévő 
néhány garázsból álló garázs tulajdonosát kérjük, hogy 
június 17-én délelőtt 10-11 óra között  

 

A Sportöltözővel szemben lévő néhány garázsból álló 
garázs tulajdonosát kérjük, hogy június 17-én délelőtt 
11-12 óra között 

 

szíveskedjenek lehetővé tenni a garázsok alapterületének 
mérését! Ezeken a napokon a mérést követően a m2-ek 
alapján kiszámított összeg fizetésére csekket kapnak. Annak 
befizetését követően értesítünk mindenkit a szerződés 
aláírásának időpontjáról, amely a Polgármesteri Hivatalban 
lesz. A megadott időpontokban bárki eljárhat, akire rábízzák 
a garázs kulcsait. Amennyiben a mérésről lemaradnak, 
utólag ez ügyben érdeklődjenek a Polgármesteri 
Hivatalban! Maszkot mindenképpen viseljenek! 

Változik a forgalmi rend több utcában is!  

A Képviselő-testület felülvizsgálta több utca forgalmát, 
parkolási problémáját és az alábbi változásokról döntött: 1) 
A korábban végig egyirányú Fenyőfa utca középső (Kállai 
utca-Bartók Béla utca) közötti szakasza újra kétirányú lett. 
Az utcában lakók kérték, hogy ne kelljen nagyot kerülniük, 
illetve néhány nagyobb jármű számára a kifordulás is 
nehézkes volt. Az Apc felől érkezők továbbra sem tudnak 
rögtön az utcába hajtani, mert az utca Apc felőli szakasza és 
az első szakasza továbbra is egyirányú. 2) Megszűnt az Apci 
út közepén lévő egyik fekvő rendőr, a táblákat 
eltávolítottuk. 3) Az Iskola utca elején a parkolóknál lévő 
járdákat zebrával kötöttük össze. Bár iskola majd csak 
szeptemberben lesz (reméljük), a felfestést azért vezetjük 
be máris, hogy még a nagyobb gyalogos forgalom előtt meg 
tudjuk szokni, hogy a zebrán közlekedő gyalogosoknak 
elsőbbsége van! 4) Az Iskola utca végén a Dózsa György és 
a Hársfa utca kereszteződésébe megállni tilos tábla került. 
Itt egyébként sem lehetne megállni, minta ahogyan a Selypi 
utca felől az egész Iskola utca jobb oldalán sem lehet! Mivel 
nincs egyetlen bekötő út sem, a táblát semmi nem oldja fel, 
tehát megállni tilos! 5) A Lehel utcából kihajtók (főleg 
buszok) számára stoptábla jelzi, hogy elsőbbséget kell 
adniuk a Bánya utcában közlekedők részére. Ugyanakkor 
veszélyt jelző táblával a Bánya utcában közlekedőket is 
figyelmeztetjük erre. 6) Az alagút felső-telepi bejáratához 
várakozni tilos tábla kerül. 7) Ezen felül pótoltunk több 
„eltűnt” vagy csak kopott táblát is. A változások táblával 
jelölve vannak, kérjük fokozottabb figyelemmel és ne 
megszokásból közlekedjenek! 

 

Világítás a Dózsa György utca hátsó járdája mellett 

Az új Képviselő-testület egyik első ötlete az volt, hogy a 
Dózsa György utca bal oldali társasházai mögött húzódó, 
nemrégiben járhatóvá tett, térkövezett járdáinak éjszakai 
közlekedését is tegyük a lehető legbiztonságosabbá. A 
munkálatok a kedvezőtlen járványügyi körülmények 
ellenére is jól haladtak, így júniusban már éjszaka is 
biztonságosabban sétálhatunk a járdákon. 
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Könyvtár július 1-jétől a szokott nyitvatartási időben 

A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 
Mozgó Könyvtárat működtet, amelynek a szolgáltatásai az 

alábbi időpontokban vehetők igénybe: 

Hétfő:  13:00 – 18:00 

Szerda: 9:00 – 12:00 

Csütörtök: 12:00 – 16:00 

A könyvtári tagság ingyenes, az internet elérhetősége a 
könyvtártagoknak ingyenes. Kérjük a könyvtárlátogatókat, 
hogy maszkról és védőkesztyűről mindenki maga 
gondoskodjon, ezek hiányában a kölcsönzés nem 
lehetséges! 

 
Tisztelt Lakosság! Kedves Átutazók! 
Ezt a szeméthalmot az Önkormányzat HÉTVÉGÉN 
önkéntesek segítségével tünteti el! A konténer több, mint 
50.000 Ft lesz! Tudniuk kell, hogy mindazon túl, hogy nem 
szép látvány egy illegális szemétlerakó, annak felszámolása 
igen költséges! Aki szemetel, az az Önök zsebéből pénzt 
vesz ki! Olyan pénzt, amit utakra, játszótérre, közvilágítás 
fejlesztésére is költhetnénk! De helyette konténert kell 
bérelnünk, sajnos egyre többször! Ne hagyjuk, hogy 
Petőfibánya szemétteleppé váljon! Kérjük, ha látja, hogy 
valaki szemetel, zsákokat, sittet vagy egyéb hulladékot 
pakol le, azonnal hívja a Polgárőrséget!  
Pásztor Sándor telefonszáma: 0630/621-1108.  
Ha teheti, kérjük, fényképet is küldjön!  
onkormanyzat@petofibanya.hu; jegyzo@petofibanya.hu 
 

Biztosítsa be magát lakásbiztosítással! 

Sokáig fogunk még emlékezni a Liszt Ferenc utca 2. számú 
társasház 3. emeletén történt robbanásra, az ottlakók pedig 
érezni a katasztrófa által okozott lelki és anyagi károkat. Mi 
(társasházban lakók) utólag már csak annyit tehetünk, hogy 
tanulunk egy ilyen csapásból és megtesszük a legfontosabb 
intézkedéseket, ami nélkül nem hajthatjuk nyugodtan 
éjjelente álomra fejünket. Sajnos az eset kapcsán 
tudomásunkra jutott, hogy a településen a legtöbb lakó 
nem rendelkezik a társasházi biztosítás mellett külön 
lakásbiztosítással. A társasházi biztosítás csak az épületben 
okozott kárt téríti meg, a lakásban lévő értékekre, 
ingóságokra nem vonatkozik, ezért érdemes minden 
lakástulajdonosnak egyedi lakásbiztosítást is kötnie. Az 
önkormányzat is minden segítséget megad ezen a téren, 
nyugodtan fordulhatnak hozzánk szakmai tanácsért, állunk 
a lakosság rendelkezésére!  

A koronavírusra és a törvényi rendelkezésekre tekintettel az 
idén nincs lehetőségünk, hogy ünnepélyesen búcsúztassuk 
ballagó diákjainkat, ezért végzőseinktől csak iskolai szinten 
tudunk elköszönni. Minden osztály a saját tantermében 
kapja meg a bizonyítványt. Végzőseinknek sok sikert 
kívánunk a további tanulmányaikhoz, és mindenkinek 
kellemes nyaralást!  

Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 

 

Sportolni vágyók figyelem!  

Hódi Karolina zenés aerobik 
edzést indított a Művelődési Ház 
mellett a szabadtéri színpadon 
szerdai napokon 18 órától. Az 
edzések 60 percesek, a belépő 
800 Ft. Az edzéshez szükséges 
eszközöket Karolina biztosítja! A 
veszélyhelyzetre való tekintettel 
az 1,5 méteres védőtávolság megtartását Karolina ellenőrzi! 

Rendkívüli égetés 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató a veszélyhelyzetre 
tekintettel a zöldhulladék elszállítását még most sem 
vállalja, ezért 2020.06.08-án és 2020.06.22-én hétfői 
napon lehet a településen avart és gallyat égetni a 
szokásos módon! 

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2020. 
2020-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje – 
június 9.; 23. A járat szerinti kommunális- és 
szelektívhulladék elszállítás változatlan. 
 

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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