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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 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.  

A Hírmondót szerkesszük együtt és szóljon mindenkinek!

 
 

Lakossági felkérés a pontos címek, házszámok 
feltüntetésére - 2022. népszámlálás! 

A KSH szeptember utolsó hetében fogja felkérőlevélben 
tájékoztatni a lakosságot a 2022. évi népszámlálás 
válaszadási módozatairól. A KSH ebben a levélben adja meg 
az internetes önkitöltéshez szükséges belépési kódot is. A 
felkérő leveleket a Magyar Posta fogja kézbesíteni. A 
felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a 
sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a 
levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg. A postai 
kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében felhívjuk 
a lakosság figyelmét, hogy a házszámokat jól látható 
módon tüntessék fel! Társasházi címek esetében a 
felkérőleveleken emelet és ajtó címzése nem kerül 
feltüntetésre!  

Kérjük a Lakosságot, hogy a postaládákra jól láthatóan 
írják ki a nevüket és a postaládához tartozó lakás emeletét, 
ajtószámát – lehetőleg még a KSH által küldött felkérő 
levelek kézbesítése előtt! 

 

A nagy érdeklődésre tekintettel folytatódik az 
ingyenes lakossági LED-csere program 

Petőfibánya is csatlakozott a CYEB 
Energiamegoldások Kft. 
programjához, amely ingyen 
biztosít LED fényforrásokat annak, 
aki a régi otthoni, energiapazarló 
izzóit le akarja cserélni! Ahhoz, 
hogy ingyenesen megkaphassa a 
fényforrásokat, a petőfibányai lakosnak regisztrálnia kell 
augusztus 31-ig a CYEB weboldalán 
(https://app.ledcsere.hu/registration), ahol néhány perc 
alatt megtörténik a szükséges adatok rögzítése. A LED 
fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a 
villanyszámlában, és akár 10 éves élettartamának 
köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot 
termel, mint az, aki hagyományos izzóval világít. Egy átlagos 
magyar háztartásban kb. 20 db izzó található, mely a teljes 
villanyköltség közel 1/3-át jelenti. A https://ledcsere.hu/ 
weboldalon található kalkulátor segítségével néhány 
kattintással kiszámolható, éves szinten milyen 
megtakarítást eredményez, ha korszerű izzókkal világítunk 
otthonunkban. Gyakorlati tudnivalók a pályázaton való 
részvételhez: az adatok 
feltöltéséhez ismerni 
kell, hogy helyiségenként 
mekkora teljesítményű 
és hány db izzóra van 
szükség. A következő 
dokumentumokat kell 
pdf. formátumban 
feltölteni: a petőfibányai pályázó személyi igazolványa, 
petőfibányai lakcímkártyájának mindkét oldala, nevére 
szóló villanyszámla. Ezen felül meg kell adnia személyes 
adatait, (kizárólag) mobiltelefonszámát és e-mail címét! A 
fenti feltételeknek megfelelően beadott pályázatok 100%-a 
nyert! Sok sikert kívánunk minden petőfibányai 
pályázathoz! 

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu
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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. ISSN 2732-155X. Megjelenik havonta 1350 példányban. 

 

INGYENES WIFIPONT 
Petőfibányán 

Még 2019-ben adtunk tájékoztatást 
arról, hogy a Digitális Jólét Program 
kapcsán kiírt „Újgenerációs NGA és 
felhordó hálózatok fejlesztése 
GINOP 3.4.1-2015 - Szupergyors 
Internet Program” részét képező 
ingyenesen elérhető WIFI 

szolgáltatás megvalósítása pályázatban vett részt 2019-ben 
Petőfibánya Község Önkormányzata. A Szupergyors Internet 
Program (SZIP) keretén belül publikus free WiFi szolgáltatást 
nyújt a Telekom díjmentesen 7 évig 600 településen, köztük 
Petőfibányán is.  
Az ingyenes WiFi pontnak köszönhetően az általános iskola 
tornaterme előtti (Selypi út felőli oldalán) kondiparkban és 
a játszótéren érhető el, azaz használható az ingyenes 
internetszolgáltatás. Ha az arra alkalmas („okostelefon”) 
készüléken a vezeték nélküli beállítások menüpontban az 
elérhető hálózatok felsorolásban megtalálják a 
„Telekomszip” elnevezést, máris tudnak csatlakozni a 
hálózatra és használhatják ingyenesen az internetet a 
közterületen. 

 
Idén is kérhető az iskolakezdési támogatás 

A Képviselő-
testület döntése 
szerint a 2022. 
évben is 
támogatja a 

petőfibányai 
gyermekek szüleit a tanévkezdés alkalmával. A rendelet 
alapján 15.000 Ft összegű egyszeri támogatás állapítható 
meg kérelemre, a Petőfibánya Községben bölcsődébe, 
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 iskolakezdési települési támogatás iránti kérelem 
benyújtására a bölcsődei, az óvodai és általános iskolai 
nevelésben résztvevők számára a benyújtási határidő 2022. 
szeptember 16., a közép- és felsőfokú tanulmányokat 
folytatók számára 2022. szeptember 30. A kérelemhez 
csatolni kell a kérelmező és a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági bizonyítványát (lakcímkártya), TAJ kártyáját és 
személyazonosító igazolványát, a jövedelemigazolását, 
illetve az óvodai és tanulói jogviszonyának fennállására 
vonatkozó igazolást. Utóbbi dokumentum beszerzéséről a 
bölcsődések és óvodások esetében mi gondoskodunk!  
A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át 
(142.500Ft/fő).  
A Pénzügyi Bizottság a tanévkezdésre tekintettel kivételes 
méltányosságból a meghatározott jövedelemhatártól 
függetlenül is megállapíthat eseti jellegű, évente egyszeri 
rendkívüli létfenntartási és rendkívüli gyermeknevelési 
települési támogatást szociális rászorultság alapján.  
Az összeg utalásáról, vagy kifizetésének időpontjáról 
mindenki a határozatból értesül!  

Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 
A Képviselő-testület a korábbi években bevezetett 
tüzelősegélyt is biztosít az arra rászoruló lakosoknak. 
Tűzifasegély formájában rendkívüli települési 
támogatásban részesíti a Pénzügyi Bizottság mindazokat, 
akik esetében az egy főre jutó 
családi jövedelemhatár nem 
haladja meg az 51.300 Ft-ot, 
illetve egyedül élők esetében a 
71.250 Ft-ot. 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 nincs, a kérelmeket 
folyamatosan várjuk! Elbírálása a kérelem beadását 
követő Pénzügyi Bizottsági ülésen történik. 
 

Zöldhulladék-gyűjtés szeptember 17-én 
Petőfibányán 

A hulladékot szeptember 17-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. 

 
Buszjárat indul a temetőbe 

Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 2022-ben is 
havonta egy alkalommal (minden hónap utolsó szombati 
napján) ingyenes temetőbuszjárat indul 9:00 órakor a Fény 
üzletháztól a köztemetőbe, 11.00 órakor pedig vissza. 2022-
ben az alábbi időpontokban indul a busz: augusztus 27.; 

szeptember 24.; október 29. A 
köztemető áprilistól 
szeptemberig 700-2000 óra, 
októbertől márciusig 800-1700 
között látogatható. 


