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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
A Képviselő-testület február 14-én elfogadta Petőfibánya község 2018. évi költségvetését. Ennek értelmében, ebben az évben 
522.286 ezer Ft-ból gazdálkodik Önkormányzatunk. Jó hír, hogy a Képviselő-testület – már-már hagyományokhoz ragaszkodva 
ugyanannak a képviselőnek a kivételével – ebben az évben is megszavazta, hogy a szociális ellátások terén szinte az egész 
lakosságot támogassuk, ahogyan azt tavaly is tettük mintegy 22 millió Ft összegben! 106 millió Ft összegű beruházást terveztünk 
be az idén, melyek forrását pályázati pénzekből, és saját erőből finanszírozzuk. Mindkét óvoda megújul, kialakítjuk a bölcsődét, 
utat építünk, és járdákat újítunk fel. A Sportot, a közművelődést és a civil szervezeteket 11 millió Ft támogatásokhoz juttatjuk. 
A Sport épületének hőszigeteléséhez is hozzájárulunk, amit az Sportelnök TAO pénzből szeretne megcsináltatni, az önerőt pedig 
mi adjuk. Igaz, hogy most még a tél mutogatja erejét, de már a tavasz is itt kopogtat az ablakon, és az Önkormányzat felméri a 
tél okozta károkat. Felhívom a kedves lakosok figyelmét is, hogy ellenőrizzék a házuk előtti, melletti vízelvezető árkok állapotát, 
és az úttestig terjedő területet tartsák tisztán, hiszen az az ingatlantulajdonos feladata. Kérem, vegyék ezt komolyan, hiszen az 
árok csak akkor tudja elvezetni a sok csapadékot, ha mindannyian megfelelően gondoskodunk annak állapotáról. Úgy 
gondolom, hogy a becsületes állampolgárnak belső késztetése is van arra, hogy ahol lakik, az tiszta, rendezett legyen. A korábbi 
20 térfigyelő kamera a polgárőrség kezdeményezésére 4 új kamerával fog bővülni, melyek a buszmegálló környékét figyelik. Az 
R-busz Travel ebben az évben is vállalta, hogy havonta egy alkalommal üzemelteti a temetőjáratot. A sok tavaszi munka mellett 
természetesen ne feledkezzünk meg a községi rendezvényekről sem, hiszen ez jelent kikapcsolódást, ünneplést számunkra. 
Ezúton hívom meg Önöket a Petőfi térre a március 15-i ünnepségünkre, mely rendezvényt 2018. március 13-án (kedden) 11:00 
órakor tartjuk. De ezt megelőzően ne feledkezzenek meg a jövő heti Nőnapról sem! Azt kívánom minden petőfibányai lakosnak, 
hogy Nőnap alkalmából vagy kapjon egy szál virágot, vagy adjon egy szál virágot!

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
2018-ban a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje 

március 13., 27.; április 10., 24.; május 8., 22.; 
június 12., 26.; július 10., 24., augusztus 14., 28.; 
szeptember 11., 25.; október 9., 23.; november 
13., 27.; december 11., 25. 

 

Változnak a szociális ellátások 2018 márciusától 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tavalyi évben már 
bevezetett települési támogatási formák mindegyikét 
megtartja ebben az évben is, viszont némely támogatás 
összegén változtatott. Idén is 25.000 Ft egyszeri támogatás 
állapítható meg annak, akinek gyermeke születik. 20.000 Ft 
egyszeri támogatás állapítható meg annak, aki közeli 
hozzátartozójának halálát követően annak temettetéséről 
gondoskodott. 6.000 Ft értékű természetbeni támogatást 
kapnak azok, akik október 1-jén 65. életévüket betöltött 
öregségi nyugdíjasok. 15.000 Ft értékű vásárlási utalványt 
kapnak gyermekenként azok, akiknek óvodába, illetve 
bölcsődébe még nem járó, tanévkezdési támogatásban nem 
részesülő 0-3 éves gyermekük van. Megmaradt idén is a 
lakbértámogatás, mellyel azokat a bérlőket támogatjuk, 
akik állandó lakcímet létesítenek településünkön. Ezek 
mellett természetesen kérelmezhető továbbra is a 
rendkívüli települési támogatás, amely egy évben 3 
alkalommal kérhető és ebbe nem számít bele a tűzifasegély. 
A 90. (95.; 100.) életévüket betöltött öregségi nyugdíjasok 
részére 30.000 Ft-ot adunk ajándékba. 15.000 Ft maradt az 
iskolakezdési támogatás összege is, amellyel a tanköteles 
gyermekeket támogatjuk 3-tól 25 éves korukig. Mindezek 
mellett folyamatosan kérhető a lakhatási támogatás is, 
amelynek összegét havi rendszerességgel a közüzemi 
szolgáltató felé utalunk. Ezeket elsősorban a gáz-, áram-, 
vízszámlák kiegyenlítéséhez tudják igénybe venni. 
A szociális étkezéssel kapcsolatos térítési díjak összegét 
viszont ebben az évben meg kellett emelni. Tavaly ilyenkor 
600 Ft volt egy szociális ebéd, melyet júliustól sikerült 
levinni 250 Ft-ra. Azért, hogy ilyen alacsony legyen az összeg 
települési támogatást is biztosítottunk az étkezők részére. 
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Ebben az évben a szociális étkezés díja 470 Ft/ebéd, illetve 
ehhez még 80 Ft/adag települési támogatást biztosítunk. 
Azt gondolom, hogy ennyi pénzért igen szép adagot, és jó 
ízű ebédet fogyaszthatnak az igénylők. A szolgáltatást 
igénybe vevőket a térítési díjak emelkedéséről a változást 
követően értesítettük, az emelt térítési díjak március 1-jétől 
léptek hatályba. A házi segítségnyújtás díjai nem változtak.  
A házi segítségnyújtás egy órára eső díja:  
személyi gondozás esetén         300 Ft/óra  
szociális segítés esetén          800 Ft/óra  

 
Buszjárat indul a temetőbe  
Az R-busz Travel felajánlásának 
köszönhetően 2018-ban is havonta egy 
alkalommal (minden hónap 1. szombati napján) ingyenes 
temetőbuszjárat indul 9:00 órakor a Fény üzletháztól a 
köztemetőbe, 11.00 órakor pedig vissza. Az idei első 
alkalom április 7-én lesz. (következő indulások: V.5.; VI.2.; 
VII.7.; VIII.4.; IX.1.; X.6.; XI.3.) A köztemető áprilistól 
szeptemberig 700-2000 óra között látogatható. 

 
Óvodafelújítás, bölcsőde kialakítás 
Legutóbb arról adtam hírt, hogy a 72 millió Ft-os 
óvodapályázat kivitelezése elkezdődött. Az átszervezésről 
utólag elmondható, hogy nem okozott problémát, illetve a 
jó hír, hogy a héten a felső óvodai munkálatok elkészülnek, 
a kivitelező átadja, így a gyermekek visszaköltözhetnek régi 
helyükre. De még mindig csak a felújítás felénél tartunk, 
most jön az alsó ovi felújítása, így az alsó óvodából 
ideiglenesen át kell költöztetni a másik két csoportot. Az 
egyik csoport a fenti óvodában, a másik pedig a művelődési 
házban lesz elszállásolva. A tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy a gyermekek kalandként élték meg ezt a 
változást, a szülőket pedig arra kérem, hogy türelemmel 
legyenek ez idő alatt. Nekünk sem egyszerű, nagyon sok 
problémát kell megoldanunk, de a végén mindkét 
óvodaépület már nemcsak kívülről, hanem belülről is 
megújul. Emellett az alsó oviban kialakításra kerül a 
bölcsőde, melyet az apróságok szeptember 1-től vehetnek 
birtokba.  

 
 

 

SZJA 1% 
A személyi jövedelemadó 1 %-áról az 1996. évi CXXVI. 
törvény 1. § (4) bekezdése szerint a magánszemély külön 
nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1 %-áról 
egy kedvezményezett javára. A törvény alapján 
Petőfibányán a következő civil kedvezményezettek 
részesülhetnek ezen felajánlásban: 
 

Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány:     
       18576016-1-10 

Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítvány:      18574681-1-10 
Polgárőr Egyesület:                        18578867-1-10 
Petőfibányáért Egyesület:                                           18590135-1-10 
Petőfi Sándor Lövészklub:                                           18576573-1-10 
Petőfibányai Lóbarát Egyesület                                  18592876-1-10 
Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány              18591851-1-10 
Petőfibányai Bányász Horgászegyesület                  19923631-1-10 
Magyar Rákellenes Liga                                       19653417-2-43 
Lőrinci Kutyahűség Állatmentő Közhasznú Alapítvány  

   18029136-1-10 

 
Köszönjük mindazoknak, akik a petőfibányai civil 
kedvezményezetteket támogatják adójuk 1%-ával! 

 
Avar és kerti hulladék égetése      H É T F Ő 
Az égetésre meghatározott legközelebbi időpont: március 
5., hétfő! A Képviselő-testület kérése az, hogy este 20:00 
órakor már ne legyen nyílt láng, vagy füst a településen, 
addigra mindenki fejezze be ezt a tevékenységét, a tüzet 
pedig megfelelően oltsa le! (További időpontok: III.19.; 
IV.9.,23.)   

 
Változás a fekvőbeteg szakellátásban 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott 
bennünket, hogy 2018. január 22-től Petőfibánya lakossága 
urológiai vonatkozásban már nem az Uzsoki utcai 
Kórházhoz, hanem a Péterfy Sándor utcai Kórházhoz 
tartozik. 

 
Tisztelt Petőfibányaiak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt 
tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok 
rendelkezésükre!   

 
Tisztelettel: 
 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 


