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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. 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!

 

Forgalmi rend változás a Dózsa György utcában 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Dózsa György utcán épített parkoló 
következtében kialakult közlekedési helyzetet és az alábbi 
közlekedési rend változtatásáról döntött: 

A Dózsa György utcában meglévő 
egyirányú utat jelző tábla hátrébb 
kerül a Dózsa György utca 2. számú 
társasház melletti parkoló északi 
részéhez. Így a parkolóból mindkét 
irányba ki lehet hajtani, azaz az utca 
első szakasza kétirányú lesz. Ennek 

köszönhetően a parkolóból kihajtó 
autóknak nem kell végighajtaniuk a 
Dózsa György utcában, hanem 
visszajöhetnek az Ifjúság utca, 
illetve a Selypi út irányába. Ezáltal 
reggel az itt parkoló autósok 
elkerülhetik az amúgy is forgalmas 
Iskola utcát. A zavartalan 

közlekedés érdekében a Dózsa 
György utca elején lévő 
garázssort követően a menetrend 
szerinti jobb oldalra megállni 
tilos, forgalmirend változás és 
30km/óra sebességkorlátozó 
tábla kerül. A Dózsa György utca 
2. számú társasház melletti 

parkoló északi részéről jobbra és balra mutató kötelező 
haladási irányt jelző tábla fogja jelezni, hogy a parkolóból 
mindkét irányba ki lehet hajtani. A megállni tilos tábla a 
Dózsa György utca 3. számú társasház konténeréig tart, 
melyet a tilalmak vége tábla fog jelezni. 

 
Házhoz menő hulladékgyűjtések – 2021. 

2021-ben a szelektív hulladékgyűjtés szállításának 
napja: minden hónap 2. és 4. keddje – december 14., 
28. A járat szerinti kommunális hulladék pénteki 
elszállítása változatlan. 

 

Épül, szépül a játszótér 
Korábban örömmel számoltunk be arról, hogy a játszótéri 
játékok bővítésére beadott pályázatunk nyert. A pályázaton 
4.998.720 forintot kaptunk, mely összeget új játszótéri 
eszközök vásárlására, telepítésére fordítottunk. Az 
érdeklődők tapasztalhatták, hogy az elmúlt hetekben nagy 
volt a sürgés-forgás a játszótéren, eltűnt ugyan néhány 
korábbi játék, de helyükre újak kerültek, s jelenleg is 
folyamatban van a telepítés, engedélyeztetés. A 8 db új 
játszótéri játék telepítését követően még szükséges a 
játékoknak az arra hivatott hatóságok általi 
engedélyeztetése, továbbá a korábbi játékok esetében is 
szükséges egy nagyobb ellenőrzés, karbantartás. Így arra 
kérjük a játszótér minden kedves látogatóját, hogy legyen 
türelemmel, amint meglesznek az engedélyek és 
biztonságosak lesznek a játékok, tájékoztatjuk Önöket. 

 

Zöldhulladék-gyűjtés december 18-án Petőfibányán 
 

A hulladékot december 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.

 


