
www.petofibanya.hu 

   MMMIII   ÚÚÚJJJSSSÁÁÁGGG      
PPPEEETTTŐŐŐFFFIIIBBBÁÁÁNNNYYYÁÁÁNNN???   
222   000   111   888...   ooo   kkk   ttt   óóó   bbb   eee   rrr       

         IX. évfolyam 3. szám           Petőfibánya Község Önkormányzatának kiadványa 
 
 

Ünnepélyes óvodai és bölcsődei átadás 
 

A március 23-i „felső” óvoda átadását követően szeptember 
15-én az „alsó” óvoda átadó ünnepségére is sor került. A 72 
millió Ft-os „Petőfibányai Mini Manó Egységes Óvoda-
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-
15-HE1-2016-00022 azonosító számú óvodafelújítási pályázat 
keretében mindkét óvodaépületben fűtéskorszerűsítés, 
vizesblokk felújítása, mozgáskorlátozott vizesblokk 
kialakítása, parkettázás, akadálymentes rámpa kiépítése valósul 
meg. Az óvodafelújítási pályázat jelentős összegben 

tartalmazott mindkét óvoda udvarára telepítendő játszótéri 
eszközöket is. Egyúttal a mini bölcsődei csoport átadás is 
megtörtént. A bölcsőde kialakítása a 2017. évi központi 
költségvetésben kiírt „Mini bölcsődei férőhelyek 
kialakításának támogatására” elnevezésű pályázaton 
elnyert majd’ 10 millió forintos támogatásból lett kialakítva. 
Az átadó ünnepségen a szalagot Szabó Zsolt térségünk 
országgyűlési képviselője, Tóth Gyula ügyvezető, 
Martinkovics Sándorné intézményvezető és Juhászné 
Barkóczy Éva Petőfibánya község polgármestere vágta át. A 
magas színvonalú kivitelezés a TÓ-NETT Kft.-t dicséri. Az 
eseményen jelen voltak az intézmény dolgozói, a meghívott 
vendégek, illetve szülők és óvodások, akik ünnepi műsorral is 
kedveskedtek a vendégeknek.  

 
Idősek napja 

 
Petőfibánya Község 
Önkormányzata, illetve a 
Petőfibányai Kulturális 
és Testnevelési 
Közalapítvány idén 
szeptember 28-án 16 

órakor tartotta az idősek napját a Művelődési Házban. 
Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Asszony 
felvezetőjét követően Juhász Péter önkormányzati 
képviselő és 
egyesületi elnök 
mondott szívhez 
szóló ünnepi 
beszédet, 
melyben igazi 
lokálpatriótaként 
köszöntötte a 
szépkorúakat.  
Ez után az 
óvodás 
gyermekek 
produkciója 
következett, majd 
az általános 
iskolások adtak 
elő az alkalomhoz 
illő műsort a 
nyugdíjasokkal 
megtelt ház előtt. 
A Képviselő-
testület ez évi döntése értelmében az október 1-jén 65. 
életévét betöltő petőfibányai állandó lakosok 6.000 forint 
támogatást kaptak készpénzben. Természetesen a támogatást 
az ünnepség utáni héten is felvehették a jogosultak. 



KOPASZ-HEGYALJAI VIGADALOM 2018. (képekben) 
 
Szeptember 15-én, az immár 7. alkalommal magtartott 
települési rendezvényről a teljesség igénye nélkül az alábbi 
képekben számolunk be. A rendezvény még délelőtt 10 
órakor elkezdődött a gyermekprogramokkal. A Bánya utcában 
a Petőfibányai Polgárőr Egyesülettel lehetett kerékpáros 
ügyességi versenyen megmérettetnie magát a bátraknak, a 
kicsiket pedig játszóház és ugrálóvár várta.  

A gyerekek megismerkedhettek a darts-szal, kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt, rejtvényt fejthettek. De volt 
csillámtetoválás, arcfestés és lufihajtogatás is. 
Mindez alatt a Petőfibányáért Egyesület közreműködésével 
minden érdeklődő lemehetett a bányába, amelyben szakszerű 
előadások kíséretében betekintést nyerhettek a látogatók az 
egykori bányászok életébe, munkakörülményeibe. Ezek 
mellett a bánya-tó életéről is kiállítást tekinthettek meg az 
érdeklődők. A délutáni programokat Juhászné Barkóczy 
Éva Polgármester Asszony nyitotta meg. 

14 órától lehetett részt venni az évek óta nagy népszerűségnek 
örvendő egészségügyi szűréseken.  
A színpadon Hajdara Ernő újra zenélt, a nosztalgia jegyében 
régi slágereket adott elő gitárkísérettel. Őt követően felléptek 

az óvodások majd az 
általános iskolás 
gyermekek. 
A vendégelőadók közül a 
Balance Band mulatós 
műsora pörgette fel a 
mulatós zenét kedvelők 
hangulatát. A duó tagjai 
Áminger Alfréd és 
Harasztos Imre, akik már 
tíz éve szórakoztatják a 
nagyközönséget.  
Őket követte Márió a 
harmonikás. 

Majd a Defekt Duó a tőle 
várható igencsak pikáns, 
pörgős műsorral 
szórakoztatta a 
közönséget. 
Mindezek ellenére az 
előzetes programtervet az élet most is átírta, a fellépők nem 
fukarkodtak a szórakoztatással, a részükre biztosított 
időkeretet mindannyian meghaladták, így minden program 
elcsúszott, méghozzá jelentősen. 
Soltész Rezső kezdte a sort, aki a jól ismert slágereket előbb 
a színpadon, majd pedig a közönség között énekelte, sőt 
szerenádot is adott. 



 
Az idő túlhaladottságának köszönhetően a zenés 
kívánságműsort már csak rövidített változatban hallhattuk. 
A tombolahúzás után pedig a változtatás jogával élve 
pontosan a tervezett 9 órakor sikerült elkezdeni a tűzijátékot. 

 
Utolsó fellépőként pedig a jól ismert Szabad élet együttes 
adott élő koncertet.  
Nagy szeretettel várunk mindenkit jövőre is!  
 

Petőfibánya Községi Önkormányzat, Petőfibányai 
Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 

 
Újabb útfelújítások, útépítések településünkön 
 
2018-ban végre elkészült a régóta várt, a Magyar Közútkezelő 
Zrt. kezelésében lévő 2402-es számú közút (Selypi út) 
Petőfibányát érintő külterületi szakasza is. A Zagyva híd előtti 
sínek is eltűntek – valószínűleg végleg. Mindkét híd 
szerkezetét kicserélték, megerősítették. A csapadékvíz 
megfelelő elvezetéséhez a kivitelező cég kiépítette a padkát is. 
Ezt követően viszont a kerékpárúton közlekedők azt 
tapasztalhatták, hogy a közút és a kerékpárút szintje eltér 
egymástól, sőt a padka lejt a kerékpárút felé. Ez önmagában 
még nem lenne gond, azt viszont már előre sejthettük, hogy a 
nagyobb csapadék, és főleg a hó a télen várható fagynak 
köszönhetően ráfagyhat a kerékpárútra. Ennek megelőzése 
érdekében jeleztük a probléma lehetőségét a kerékpárutat 
kezelő Magyar Közútkezelő Zrt. felé, akik el is végezték a 
padkanyesést a kerékpárút másik felén is. Remélhetőleg ezzel 
a csapadékvíz távolabb és lentebb fog elszikkadni, illetve nem 
fog megállni a kerékpárúton a csapadék és nem alakul ki jég! 
Mindannyiunk számára kellemetlen volt, hogy felbontották a 
Bánya utcai járdát, viszont a munkálatok szükségesek voltak 
ahhoz, hogy az utca végében lévő cégek áramhoz jussanak. A 
kivitelező igyekezett minél hamarabb elvégezni a munkát. Ezt 
követően kezdődött a Bánya utcai járda Önkormányzat általi 
teljes felújítása, melynek végén több, parkolásra alkalmas hely 

is ki lesz alakítva a járda mellett. A régi aszfalt helyére 
korszerű, divatos és könnyebben kezelhető, javítható térkőből 
lesz kialakítva a járda. Emellett hasonló burkolatot kap az 
Iskola utcai járda és a Szabadság utcai járda is még az 
idén. A Bánya utcai járda elkészültét követően – terveink 
szerint – október 24-től elkezdődik a Bánya utca első 
szakaszának teljeskörű aszfaltozása, felújítása. Teljesen új 
aszfaltot kap a buszforduló, a CBA előtti rész, a Művelődési 
ház előtti rész egészen a „Fürdő” épülettel bezárólag. Aztán 
örömünkre szolgálhatott az is, hogy a Magyar Közútkezelő 
Zrt. újrafestette a közút és a zebra kifakult vagy 
újraaszfaltozott részeit, ám az örömbe egy kis üröm is vegyült, 
ugyanis a Petőfibányáról Rózsaszentmárton felé vezető úton a 
hobbikertek felé vezető leágazásnál újra záróvonalat festettek, 
ennek következtében a Petőfibányáról a hobbikertbe autózók 
nem térhetnek le balra szabályosan, csak ha elmennek 
Rózsaszentmárton felé és onnan visszafordulnak. Korábban, 
néhány éve már jeleztük ezt a problémát és akkor meg is 
oldották, a jelzés most is megtörtént, reméljük, a 
hobbikerteknél minél előbb a tévesen felfestett záróvonalat a 
korábbi felfestésnek megfelelő szaggatott vonalra változtatják! 

 
 

 
Iskolakezdési támogatás Petőfibányán 

 

A szeptemberi iskolakezdés minden magyar családnak nehéz, 
hiszen az iskolakezdés egyre drágább, különösen ha több 
iskolás korú gyermek is van a családban. Petőfibánya Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ebben is megpróbált a 
lehetőségeihez mérten segíteni iskolakezdési támogatás 
nyújtásával. A tavalyi évhez hasonlóan gyermekenként idén is 
15.000 forinttal támogattuk a petőfibányai lakosokat a 
tanévkezdés alkalmával. 278 gyermekre tekintettel összesen 
4.170.000 forint támogatást tudtunk adni minden családnak 
gyermekére tekintettel a bölcsődéstől egészen a 25 éves 
egyetemistával bezárólag. Volt olyan, aki megköszönte, volt 
olyan, aki kevesellte. Őket emlékeztetem arra, hogy voltak 
idők, amikor egyáltalán nem kaptak semmit tanévkezdéskor. 
Mi jó szívvel adtuk, aki megköszöni, annak örülünk, szívesen 
adtuk, szerencsére volt miből. Persze, hogy legyen miből, 
ahhoz nagyon sok előfeltételnek kellett teljesülnie, hogy a 
Képviselő-testület a költségvetésből megengedhesse kiadási 
oldalon ezt a jelentős összeget. Ez a 4 millió forint az éves 
költségvetésünk 1%-a! Kicsit utánanéztünk, hogy más 
településeken mennyit adtak ebben az évben a tanévkezdés 
alkalmával. Rózsaszentmártonban az óvodások, iskolások 
7.000, az egyetemisták 20.000 forintot kaptak, a többi 
szomszédunknál nincs ilyen jellegű iskolakezdési támogatás. 
 

Nyert a konyhafelújítási pályázatunk 
 

A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-
17 kódszámú felhívásra 2017-ben beadott pályázatunkat idén 
bírálták el, melyen Petőfibánya Községi Önkormányzat 
17.539.679 Ft támogatást nyert el. A 85%-os támogatáshoz 
az Önkormányzatnak 3.152.430 Ft önerőt kell hozzátennie, 
így összesen 20.692.109 Ft áll rendelkezésünkre, hogy a 
konyha megújuljon. Ebből az összegből az épületre 48 db 
napelemből álló napelemes rendszert építenek ki, az udvarra 
akadálymentes parkolót, az ajtóhoz rámpát, az épületben 
akadálymentes mosdót akadálymentes burkolattal. 
Mindezeken felül a támogatási összegből a jelenlegi 
elhasználódott eszközöket korszerű konyhai gépekre, 
eszközökre cserélhetjük. Új elemként szelektív hulladéktárolót 
is be kell építenünk. 



 
Garázstulajdonosok tájékoztatása  

 

A Heves Megyei Hírlapban is olvashattak arról, hogy „egész 
garázssorok helyzetét rendezték” Petőfibányán. A hír igaz, valóban 
több garázstulajdonos is már ténylegesen tulajdonosává vált az 
általa birtokolt garázsnak, azaz rákerült a neve arra a tulajdoni 
lapra, amelyen a garázsa áll. A garázsok alatti értékesítést 
folytatjuk, ezért az alábbi fontos információkról tájékoztatjuk a 
még rendezetlen tulajdonú garázsok birtokosait. A rendezéshez 
szükséges szakértők, jogászok, földmérők, kormányhivatali 
ügyintézők bevonásával az Önkormányzat arra törekedett, hogy 
az ingatlanvásárlóknak a lehető legolcsóbban tudja értékesíteni a 
garázsok alatti területet. Minden (elsősorban anyagi) körülményt 
mérlegelve sikerült kialakítani azt az álláspontot, mely szerint a 
legolcsóbb és eredményre vezető megoldás az, ha először 
megtörténik a garázs alatti terület eladása. A sok-sok felhívás, 
tájékoztatás ellenére eddig 87 garázzsal rendelkező jelezte, hogy 
megvenné a garázs alatti területet, azaz legalizálná a jelenlegi 
ellentmondásos helyzetet; viszont még mindig van 125 garázs, 
amelyet nem kívánnak rendezni. Utóbbiak közül ugyan többen is 
érdeklődtek, vagy csak inkább megmagyarázták, hogy miért nem 
veszik meg a területet, ezért az Ő biztatásuk érdekében 
tájékoztatunk mindenkit, pontosan milyen kiadásokkal kell 
számolniuk, hogy a garázs ténylegesen a tulajdonukba kerüljön.  
A Képviselő-testület továbbra is lehetővé teszi a garázs alatti 
ingatlan megvásárlását, s a település területén lévő garázsok alatt 
lévő még önkormányzati tulajdonban álló területek vételárát 
egységesen 2.000 Ft/m2 árban határozta meg. 1) Azaz mindenki 
annyit fizet, amekkora garázzsal rendelkezik. {20-24m2: 40-48.000 
Ft} Sajnos a méreteket mindenki másképpen értelmezte, így 
minden garázst az adásvétel előtt még pontosan le kell mérni. 
(nem a garázs hasznos belterületét kell lemérni, hanem a garázs 
által elfoglalt területet, amelybe beleszámít a fal alatti terület is; 
természetesen ikerfal esetén a fal felét kell számolni). A 
szándéknyilatkozatban lévő méretek pontosítása érdekében a 
jegyző fog egyeztetni azokkal, akik esetében szükséges a mérés a 
helyszínen. 2) Minden közhiteles adásvételi szerződés ügyvéd 
által szerkesztett és ellenjegyzett, aminek ügyvédi költségei 
vannak. A garázssorok méreteitől függően az ügyvédi költség 
változik. Ha csak egy ember kéri az adásvételt, akkor neki egyedül 
kell megfizetnie az ügyvédi költséget, amely a mi esetünkben kb. 
15.000 Ft, viszont ha ezt 10 felé kell elosztani, akkor csak 1.500 
Ft fejenként! Ha jóval több tulajdonos van egy-egy garázssorban, 
az kerülhet többe 15 ezernél, de minél többen vesznek részt, 
végeredményben annál kevesebbe kerül. Mivel előbb-utóbb 
mindenkinek rendeznie kell a garázsa alatti területet, most jóval 
olcsóbban meg lehet ezt oldani. Ezért lenne jó, ha a garázssorban 
mindenki most venné meg a földterületet, mert akkor a lehető 
legolcsóbban juthat hozzá. Az ügyvéd Petőfibányán intézi az 
aláírást, nem kell máshová utaznia a vásárlónak. Lehet saját 
ügyvéddel is készíttetni az adásvételi szerződést, de ennél olcsóbb 
megoldást nem valószínű, hogy bárki is találhat. 3) Utolsó költség 
a földhivatali tulajdoni lap ára: 6.600 Ft. Ezt is elosztjuk annyi 
felé, ahányan egy-egy garázssorban megvásárolják az ingatlant. 
Példán bemutatva: ha 10 garázsból álló 24m2 területű 
garázsokról van szó, akkor fejenként a következő összeget kell 

fizetni: 24x2.000 Ft + 15.000 Ft/10fő + 6.600 Ft/10fő = 
48.000+1.500+660= 50.160 Ft/garázstulajdonos. Mindezt azért 
részleteztük, mert többen attól tartottak, hogy a költségek az 
egekbe fognak szökni. Fenti példa nem a képzelet szüleménye, 
meg lehet kérdezni az Iskola utcai garázssor 10 tulajdonosát, ők 
ennyit fizettek. Fenti folyamat eredménye az, hogy az 
önkormányzati földterület, amely a garázs alatt van, átkerül a 
garázzsal rendelkezők tulajdonába, akik rákerülnek a tulajdoni 
lapra annyi m2-rel, amennyit megvásároltak. Ennek köszönhetően 
a garázstulajdon jogilag is rendezetté válik, a garázs innentől 
örökölhető és jogszerűen értékesíthető, birtokvédelem kérhető, és 
még sorolhatnánk az előnyöket. Ezzel az Önkormányzat részéről 
le is zárul a folyamat, viszont az új tulajdonosok részéről lehet, sőt 
célszerű folytatni egyénileg vagy akár csoportosan (mert így 
költséghatékony). További feladat lehet, hogy a garázsok egyedi 
jellegétől függően – ha nincs – kérhetnek fennmaradási engedélyt; 
továbbá földmérővel pontosan kimérethetik a garázsukat, 
amelynek köszönhetően a garázsok önállóan szerepelhetnek a 
tulajdoni lapon és a térképen, külön helyrajzi számot kaphatnak. 
Ha ezt nem teszik meg, akkor például eladáskor minden azonos 
helyrajzi számon szereplő „szomszédnak” – akik lehetnek 10-15-
en is – elővásárlási joguk van a garázsra. 
Természetesen továbbra is lehetőség van részletfizetésre is, 
viszont abban az esetben mindaddig nem kerül ténylegesen a 
tulajdoni lapra a nevük (csak széljegyzetre), ameddig ki nem 
fizették a teljes összeget.  
Azt már korábban hangsúlyoztuk, hogy most senki sem köteles 
megvásárolni a földet, de előbb-utóbb mindenkinek az érdeke az 
lesz, hogy ténylegesen a tulajdonába kerüljön a garázs. Ugyanis az 
ingatlanárak, illetve az egyéb költségek mindig csak magasabbak 
lesznek, így érdemesebb előbb túlesni az adásvételen. Mellesleg 
azt se felejtsék el, hogy jelenleg önkormányzati területet 
használnak ingyen! Arra nem tudunk garanciát vállalni, hogy a 
2019-ben esetlegesen jelentősen átalakuló, új tagokkal bővülő 
Képviselő-testület ne vetne ki az önkormányzati területet 
használókra közterülethasználati díjat (ilyet most is kivethetne!); 
jogilag ugyanis a valóságban, papíron ezek a garázsok az 
Önkormányzat tulajdonában vannak; illetve az árak, így a 2.000 
Ft/m2 is emelkedhet, ha a Képviselő-testület bármikor úgy dönt 
(2001-ben ez az összeg még csak 200 Ft/m2 volt!) 
A vásárlási szándéknyilatkozatokat továbbra is várjuk 
azoktól, akik eddig ezt még nem tették meg. Viszont akik 
korábban beadták, azoktól az adásvételi szerződés 
elkészítéséhez az alábbi okiratokat kérjük: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolata szkennelve e-
mailben az onkormanyzat@petofibanya.hu címre. 
Az értékesítések, adásvételi szerződések folyamatosan haladnak, 
így aki csak azután jelzi vásárlási igényét, hogy a garázssorában a 
többiek már megvették a területet, utólag egyedül kell állnia az 
ügyvédi és földhivatali költségeket – mivel nem lesz, akivel a 
kiadásokat megossza! 
Vásárlási szándékuk esetén további információkért a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez 
fordulhatnak. 

 

Közmeghallgatás-falugyűlés 
 

Petőfibánya Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben a 
közmeghallgatást 2018. november 14-én szerdán 17.00 órakor 
tartja a Művelődési Ház dísztermében.  
Mindenkit várunk, aki szívén viseli a település sorsát! 
 

MMII  ÚÚJJSSÁÁGG  PPEETTŐŐFFIIBBÁÁNNYYÁÁNN??    Petőfibánya Község 
Önkormányzatának kiadványa – Alapító: Petőfibánya Községi 
Önkormányzat; Alapító képviselője: Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester; Főszerkesztő: Dr. Gyirán Viktor jegyző; Kiadó: 
Kerek Ádám egyéni vállalkozó, Hort NVStudio – 
Ny.sz.:163/0882/2/2010. Megjelenik negyedévente 1300 plny. 


