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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   
H Í R M O N D Ó 

             3023 Petőfibánya, Bánya utca 3. 0637/ 3 8 7 – 3 0 3 

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.  

A Hírmondót szerkesszük együtt és szóljon mindenkinek!

ÚTÉPÍTÉS – LAKOSSÁGI FELHÍVÁS ! ! ! 
 

Kérjük a Lakosságot, hogy május 23-án hétfőn este 20 órától 
ne parkoljanak a Liszt Ferenc utca teljes (patkó alakú) 
szakaszán, beleértve a Liszt F. 2-nél lévő körforgalmat is!  
Május 24-én a Liszt F. utca felső szakaszán aszfaltmarás, 
alsó szakaszon pedig padkanyesés lesz.  
Május 24-25-én portalanítás, emulziózás és aszfalt 
kopóréteg terítése lesz a Liszt F. utca egész területén.  
Május 24-től 26-ig a Liszt F. utcára behajtási lehetőséget 
nem tudunk biztosítani. Ezekre az időtartamokra a Deák 
Ferenc utcát, illetve az új makadámutat fogjuk 
kétirányúsítani. Kérjük Önöket, hogy a Liszt F. 12-nél 
kialakított parkolót ne használják, a makadámúton pedig 
úgy parkoljanak, hogy a kétirányú forgalom biztosított 
legyen a közlekedők számára! Kérjük a Deák F. utcában 
lakókat, hogy biztosítsák a kétirányú forgalmat! Parkolási 
lehetőség a Liszt F. utcai garázssor makadámút felőli részén 
lesz, illetve az iskolánál, óvodánál és a Bánya úton.  
Megértésüket, türelmüket köszönjük!  
Az út Önöknek épül, az Önök közreműködésével! 
 

FUTAPEST - PETŐFIBÁNYA TEREPFUTÁS 
2022. június 26. vasárnap 
Hosszú táv: 13.0 km +/- 180m szint  Rajt:11:00 óra 
Rövid   táv:    4.5 km +/-  40m szint   Rajt:11:05 óra 
Óvodás futás: 100 m                    Rajt:12:45 
Rajtszám átvétel: 9:00 óra - 10:30 óra 
Eredményhirdetés és sorsolás: 13:00 
ELŐNEVEZÉS június 10-24. között.  
Helyszíni nevezés nincs 
Versenyközpont: Petőfibánya, Művelődési Ház, Bánya 
utca 3. GPS 47.7649, 19.7018 
Korcsoportok (női és férfi): 13 km: 15-19, 20-29, 30-39, 40-
49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 év; 5 km: 8-10, 11-14, 15-19, 
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 év 
Nevezési díjak: Előnevezéssel 3.000,- Ft 
Kedvezmények: Nyugdíjasoknak és Magyar Turista 
kártyával 2.500,- Ft, Diákoknak és fogyatékkal élőknek 
1500,- Ft, petőfibányai lakosoknak és Futapest 
klubtagoknak ingyenes 
családi kedvezmény a 3-ik főtől 50% 
Pálya: kb. 1/3 aszfalt, 2/3 földút 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA 

Petőfibánya Község Polgármestere a településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete előírásai szerint 

lakossági fórumot hív össze. 

A lakossági fórum témája: Petőfibánya településrendezési 
fejlesztési koncepciója 

 A lakossági fórum időpontja: 2022. május 31. 17.00 óra 

Helyszín: Művelődési ház, díszterem Petőfibánya, Bánya 
utca 3. 

Elsősorban azok megjelenésére számítunk, akik a Fenyőfa 
utcában, az Apci úton rendelkeznek ingatlannal, illetve ide 
szeretnének építkezni, továbbá mindazokat, akik állami 
támogatással szeretnének Petőfibányán építkezni. 
Utóbbiak részére az Önkormányzat több családi ház, illetve 
több társasház építésére alkalmas telket kíván kialakítani a 
Deák Ferenc utca mögötti önkormányzati területen. 

 

Zöldhulladék-gyűjtés JÚNIUS 18-án Petőfibányán 
 
A hulladékot június 18-án 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. 
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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. 

 

Május 22-én VASÁRNAP 8-10 
óra között a Polgármesteri 

Hivatal mellett PÓTEBOLTÁS lesz. 
Az oltás díja: 5.000Ft, amely 
tartalmazza a kötelező féreghajtó 
tabletta árát is. Oltási könyv 
pótlása, új könyv kiállítása: 500Ft. 

Microchip behelyezésének ára: 5000Ft. Kérjük az oltási 
papírok bemutatását a Polgármesteri Hivatalban vagy 
szkennelve megküldeni az onkormanyzat@petofibanya.hu 
címre! Oltást végző állatorvos: Dr. Madléna András  
 
Háznál való oltásra időpont egyeztetés telefonon  naponta 
15 óra után +36-20/9730-843. Kiszállási díj: 1000 Ft/udvar 

 

EBÖSSZEÍRÁS 

Tisztelt Ebtartó! 
Az állatok 
védelméről és 
kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. 
tv. 42/B. § (1) 
bekezdése alapján 
a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
tekintettel Petőfibánya község területén 2022. június 1. 
napjától – 2022. július 31. napjáig terjedő időszakban 
Petőfibánya község közigazgatási területén tartott ebek 
vonatkozásában ebösszeírást végez. Az ebösszeírás 
(részben) önbevallásos módszerrel történik. A 
formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán, továbbá letölthető az alábbi oldalról: 

http://www.petofibanya.hu/nyomtatvanyok oldalon. 

Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell 
kitölteni. A word formátumú nyomtatványt e-mailben is 
vissza lehet küldeni az onkormanyzat@petofibanya.hu 
címre. Ebösszeírással kapcsolatos segítséget a 37/387-303 
vagy 30/190-0022 számokon kérhetnek. Az oltási papírokon 
lévő adatok olvashatatlansága esetén javasolt az oltási 
könyv csatolása fénymásolatban vagy szkennelt formában. 

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek 
teljeskörűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig 
augusztus 1-ig visszajuttatni. A mikrochippel ellátott és az 
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 
nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2016. és 2019. 
évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be 
kell jelenteni! Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos 
és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal 
ellenőrzi és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság 
kiszabását kezdeményezi. Tájékoztatásul jelezzük, hogy 
Petőfibánya Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai 
alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését. 

 

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: 

május 28.; június 25.; július 30.; augusztus 27.; 
szeptember 24.; október 29.  

A köztemető áprilistól szeptemberig 700-2000 óra, októbertől 
márciusig 800-1700 között látogatható. 
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