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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!
Üdvözlöm Önöket a nyár közepén! Az idei nyár is változatosnak tűnik, hol elviselhetetlen a kánikula, hol pedig
viharos, bár utóbbi egyelőre elkerült bennünket – szerencsére! A visszajelzések és saját bőrünkön is úgy érezzük,
hogy az önkormányzat által megrendelt szúnyoggyérítésnek megvolt a haszna. Megszűnt az elviselhetetlen
szúnyoginvázió. Ha hasonló, már-már elviselhetetlen állapotot tapasztalnak, azonnal jelezzék ezt a Polgármesteri
Hivatal felé, ha lehetőségünk van megoldani a problémákat, rajtunk nem múlik. A rágcsálóírtás is megtörtént, az
írtással megbízott cég rekord számú élőlényt pusztított el, s az Ő külön kérésük is az a lakosság felé, hogy
közterületen, kint a szabadban ne etessenek semmilyen háziállatot, mert a patkányok számára annál nincs
csalogatóbb dolog, s ilyen esetben az élelemforrás közelébe rakják fészküket. Már nemcsak kérés, hanem
kötelesség is tartózkodni ezen korábban bevett szokásoktól, ugyanis a Képviselő-testület éppen ennek
megakadályozása érdekében rendeletben szabályozta ezen esteket, melyekre a 2. oldalon felhívom a figyelmet.
Remélem, hogy a nyár második felére mindenkinek van egy kis üdülésre, kikapcsolódásra ideje, vagy egy-egy
hétvégi strandolásra! Használják ki a nyár adta lehetőségeket és pihenjenek sokat! Élményekben gazdag szünidőt
és szabadságot kívánok mindenkinek!
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy a
július 13-ára, szombatra hirdetett VII. Kopaszhegyaljai Rocknap az időjárás-előrejelzések miatt
elmarad. A rendezvény várhatóan augusztusban lesz
megtartva, melyről a későbbiekben tájékoztatunk.

Hatalmas változásokat hoznak a magyar családok
és családalapítás előtt állók számára elérhető
állami támogatások, melyek 2019. július 1-je óta
érhetők el. Nehéz eligazodni a meglévő szabályok
és az újdonságok útvesztőiben, ezért a CENTRÁL
TAKARÉK Szövetkezet lakossági tájékoztatót tart,
hogy
válaszoljunk
a
kérdésekre,
a
legegyszerűbbektől a legbonyolultabbakig.
Kérdések és válaszok
egy helyen a régi és új családtámogatásokról
Időpont: 2019. július 31. 16.30
Helyszín:
Művelődési Ház, Petőfibánya

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
2019. július 15. napjától – 2019. augusztus 9. 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 önkormányzat
honlapjáról a www.petofibanya.hu 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
teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig
augusztus 9-ig visszajuttatni. A mikrochippel ellátott és az
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013. és 2016.
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.

A Képviselő-testület legutóbbi testületi ülésén megalkotta
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendeletét, mely július 1-től hatályos.
A rendeletben meghatározott közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével
szemben
a) természetes személy elkövető esetén 10.000
forinttól 200.000 forintig,
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet elkövető esetén 20.000
forinttól 2.000.000 forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
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A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el:
a közterületen kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet
folytató, aki a közterület tisztántartására irányadó
szabályokat megszegi,
aki megszegi az avar, a kerti hulladék nyílttéri égetésére
irányuló, önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályokat,
az ingatlan tulajdonosa, használója, aki nem gondoskodik
az ingatlanán elhelyezkedő zöld növényzet a közterületre
történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes
túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet
eltávolításáról,
aki közterületen az erre irányuló közterület-használati
engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő
módon szervez és tart közterület-használati engedély
birtokában szervezhető rendezvényt,
az a rendező, aki a rendezvény ideje alatt és azt követően
nem gondoskodik a közterület tisztántartásáról,
aki közterületen az erre irányuló közterület-használati,
tulajdonosi engedély nélkül, vagy nem az engedélyben
foglaltak szerint ideiglenes bútorzatot, vagy más műszaki
alkotást helyez el, létesít, tart fenn,
aki zöldterületek rendeltetéstől eltérő, engedélyezett
használata esetén a növényzet védelméről és
helyreállításáról nem gondoskodik,
aki zöldterületen erre irányuló engedély nélkül gépjármű
parkolót létesít,
aki a közterületi játszótérre kedvtelésből tartott állatot
bevisz, beenged,
aki az Önkormányzat által, vagy önkormányzati
együttműködéssel létesített közterületi emléktáblát,
emlékművet beszennyez, eltakar, vagy eltávolít,
aki üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező
járművet 10 napon túl, közterület-használati engedély
nélkül tárol közterületen,
aki – önkormányzati rendeletben meghatározott
kivételekkel - közterületen reklámhordozót közterülethasználati engedély nélkül, vagy az engedélyben
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foglaltaktól eltérő módon, vagy önkormányzati
rendeletben kifejezetten tiltott helyen létesít,
a reklámhordozó tulajdonosa és a hirdetmény
közzétevője,
ha
a
reklámhordozó
folyamatos
karbantartásáról nem gondoskodik,
aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen
gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart,
aki étel vagy búvóhely kihelyezésével gazdátlan, kóbor
állatot közterületre szoktat,
aki a társasházi lakók beleegyezése nélkül a társasház
közös használatú helyiségeiben kóbor állatot etet, itat,
tart,
aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - olyan
közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre,
ahol azt tábla tiltja, vagy vendéglátó egységbe, piac vagy
temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sportvagy egészségügyi intézmény területére, ügyfélforgalmat
lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, beenged,
aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart.
Kérjük a szabályok betartását!

Nyakunkon a parlagfűszezon!
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy minden földhasználó köteles június 30.
napjáig
az
ingatlanon
a
parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt az állapotot - gyomlálással, kaszálással vagy
vegyszeres irtással - a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani! Ha a földhasználó védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű
védekezést rendel el és növényvédelmi bírságot (15.000 Fttól 5.000.000 Ft-ig) szab ki az eljáró hatóság. (Jegyző,
Hatvani Földhivatal, Heves Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága) Az egészséges környezet
biztosítása érdekében közös célunk Petőfibányán is, hogy a
parlagfű
elszaporodását
és
terjedését
allergén
pollentermelése
miatt
megakadályozzuk!
A
https://pbr.nebih.gov.hu
internetes
oldalon
a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a NÉBIH és a FÖMI honlapján
kialakításra került a parlagfű bejelentésre szolgáló felület,
amely felületen regisztrációt követően a bejelentő otthoni
interneteléréssel megteheti bejelentését.

Tisztelt Petőfibányaiak!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben
igényt tartanak további tájékoztatásokra is,
szívesen állok rendelkezésükre!
Tisztelettel:
Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

