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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.  

A Hírmondót szerkesszük együtt és szóljon mindenkinek!

Tisztelt Autótulajdonosok, 
társasházak előtt parkoló 
autósok!  

Több lakossági megkeresés is 
érkezett az utóbbi hónapokban, 
hogy szeretnének a belterületi utak 
melletti padkán állandó parkolási 
lehetőséget kapni. A családonkénti 
több autóval rendelkezés nemcsak 

annak okoz parkolási problémát, akinek több autója van, de 
annak is, aki éppen a szomszéd 2-3 autója miatt nem tud a 
lakása előtti közterületen parkolni, árut kipakolni. A 
közterülethasználatról szóló helyi rendelet értelmében van 
lehetőség Petőfibányán is arra, hogy magánparkolás céljára 
bárki közterületet foglalhasson a belterületi közút menti 
padkán. 

Azért, hogy egységes legyen a parkolás, illetve lehetőleg 
mindenki tudjon legalább egy autóval parkolni a lakása 
előtti közterületen, a következő lehetőséget biztosítja az 
Önkormányzat: 

Kérelmet (nyomtatvány a honlapon és a Hivatalban) lehet 
benyújtani az Önkormányzathoz, melyben (lehetőleg 
pontosan) meg kell jelölni azt a 10 m2-es, azaz 5 méter 
hosszú területet az út mentén, ahol magánparkolót kíván 
bérelni. A kérelemben meg kell jelölni a Kérelmező nevét, 
személyes adatait és azt a pontos címet, ahol 
életvitelszerűen él és ahol szeretne magánparkolót. 
Amennyiben ugyanarra a helyre többen is kérelmet 
nyújtanak be, a parkoló pontos helyéről az Önkormányzat 
dönt - mérlegelés alapján. Kérelem esetén az Önkormányzat 
kiparcellázza az érintett útszakaszon az összes parkolási 
lehetőséget azokban az utcákban, ahonnan ilyen irányú 
kérelem érkezik, hogy csak annyi engedélyt adjon ki, ahány 
hely létezik. Amennyiben több kérelem érkezik, mint ahány 
hely van, akkor a Képviselő-testület mérlegeléskor 
figyelembe veszi a Kérelmező általa feltüntetett egyéb 
indokot, pl. betegséget, mozgáskorlátozottságot, stb., a 
Kérelmező tulajdonában lévő garázs meglétét, illetve, hogy 
hány autó van a tulajdonában. Kérelmet első körben 
benyújtani június 24-ig lehet! Az engedélyeket és a 
magánparkoló táblát a Kérelmezők júliusban kapják meg.  

Ha valaki ezt követően szeretne magánparkolót és még van 
szabad hely az útszakaszon, akkor természetesen 
folyamatosan beadhatók a kérelmek. Amennyiben az adott 
útszakaszra vonatkozóan kevesebb kérelem érkezik, mint 
ahány parkolóhely áll rendelkezésre, akkor egy Kérelmező 
akár több autójára is kérhet és kaphat engedélyt. Az 
engedélyek határozatlan időre szólnak, ami bármikor 
visszavonható, illetve nem fizetés vagy újabb kérelmek 
érkezése esetén több autóval rendelkező autóstól 
visszavonásra kerül. A helyi rendeletben 1m2 
közterületfoglalásáért 1 hónapra 150 Ft-ot kell fizetni, egy 
autó parkolására általában 10 m2 területre van szükség, így 
havonta 1500 Ft, évente 18.000 Ft a parkolás céljára 
igénybe vett terület után fizetendő közterületfoglalási díj. 

Azért, hogy egységesek legyenek az egyedi rendszámot is 
tartalmazó táblák, illetve értéket képviseljenek, ezeket az 
Önkormányzat gyártatja le egyforma méretben, 
minőségben, ennek egyszeri ára: kb. 3.000 Ft lesz, 
autócsere, azaz rendszámváltozás esetén csak módosítjuk 
rajta a rendszámot. 

A helyi rendelet értelmében a magánparkolót jelző táblával 
jelölt parkolóban más rendszámú autóval tilos parkolni! Aki 
ezt mégis megteszi, az közterületet jogosulatlanul használ, 
amelynek büntetési tétele a helyi rendelet alapján a 10 m2-
es terület után 1.500 Ft alkalmanként! 

Akinek a bérelt helyére beálltak, lehetőleg ne kezdjen el 
perlekedni a szabálytalanul parkoló autóssal! Ha ilyen 
előfordul, fotózza le a táblával együtt az autót úgy, hogy 
annak rendszáma is látszódjon, a fotót (és ha ismeri a 
szabálytalanul parkoló autós nevét, akkor azt is) küldje el az 
onkormanyzat@petofibanya.hu címre! Nyilvánvalóan 
eleinte lesznek olyanok, akik azért is odaparkolnak más 
bérelt helyére, viszont a büntetés remélhetőleg előbb-
utóbb mindenkinek elveszi a kedvét a szabálytalankodástól! 

Aki nem tud az út mellett parkolni, az használja a továbbra 
is ingyenes önkormányzati parkolókat vagy a 
közterületfoglalással nem érintett területeket! Fenti 
szabályok nem vonatkoznak a társasházak 
magánterületeire, hiszen azok közös magántulajdonban 
vannak, azok helyzetéről, az ottani parkolásról a társasház 
tulajdonosai döntenek. 
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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. 

 

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. 

 
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. 

Megismerhetők a közúti közlekedési előéleti 
pontjaink 
A Személyre Szabott Ügyintézési Felületen 2022. május 10-
től - saját magára vonatkozóan - egyszerűen, gyorsan és 
ingyenesen mindenki lekérdezheti a pontrendszer 
nyilvántartásban szereplő közúti közlekedési előéleti 
pontjainak a számát (és a vonatkozó adatokat). A 
lekérdezés központi azonosításhoz kötött, amely történhet 
Ügyfélkapu azonosító segítségével, Telefonos Azonosító 
kóddal, eSzemélyi okmánnyal vagy Videotechnológián 
keresztüli azonosítással. 
A https://magyarorszag.hu oldalon keresztül  
a„Közigazgatás,Jog” =>„Adatkezelés,adatszolgáltatás” 
témacsoporton belül, a „Tájékoztatás közúti közlekedési 
előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kiválasztva - 
elektronikus azonosítást követően - az Ügyintézés 
indítása gomb megnyomásával a lekérdezés 
automatikusan megtörténik a közúti közlekedési 
nyilvántartásból. A sikeres lekérdezést követően a 
képernyőn megjelennek az aktuálisan nyilvántartott közúti 
közlekedési előéleti pontok, valamint a nyilvántartás 
szerinti összpontszám alapjául szolgáló cselekmény(ek) és 
pontadat(ok). A lekérdezés eredményéről azonnal 
tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen. Az eljárás 
illeték- és díjmentes. Az előéleti pontok számára vonatkozó 
tájékoztatás kizárólag saját adatokról kérhető. 
 

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 
 

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: 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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