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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!  

 
 

Közmeghallgatás 

Petőfibánya Község 
Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 
2020. évben a 
közmeghallgatást 2020. 

november 11-én szerdán 17.00 órakor tartja a 
Művelődési Ház színháztermében (maszk kötelező!)  

Mindenszentek és Halottak Napja  
Közeleg Mindenszentek 
és Halottak Napja, 
amikor a temetőkben 
felkeressük elhunyt 
szeretteink nyughelyét. 
Az R-busz Travel 
felajánlásának 
köszönhetően 2020-ban 
utolsó alkalommal az 
ingyenes temetőbuszjárat a Fény üzletháztól a 
köztemetőbe október 31-én indul 900 órakor, 1100 
órakor pedig vissza.  
A köztemető nyitvatartási rendje: Október – Március: 
800 - 1700; Kivétel: október 30 - november 2.: 0700- 
2100óráig. 

 
Gyermekorvosi rendelő – telefonszámváltozás! 
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyermekorvosi 
rendelő telefonszáma megváltozott, a szolgáltató a 
névátírás során nem tudta megoldani, hogy a régi 
telefonszám maradjon.  
Egyelőre a rendelő a 37/789-504-es telefonszámon 
hívható. Ha sikerül a régi számot visszaállítani, arról 
tájékoztatni fogjuk az érintetteket.  
Megértésüket köszönjük! 
 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2020. 

2020-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. 
keddje – október 13.; október 27.; november 10.; 
november 24.; december 8.; december 22. A járat 
szerinti kommunális hulladék elszállítás változatlan. 
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Zöldhulladék-gyűjtés 
november 7-én 

Petőfibányán 
 
A hulladékot november 7-én 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. 

 

Égetni utoljára már csak 2020-ban lehet! 
Az égetésre 2020-ban meghatározott időpontok: Október 
19.; november 9.; 23.; december 7.; 21. Arra kérjük a 
lakosságot, hogy amennyiben lehetősége van a 
zöldhulladék átmeneti tárolására, azt inkább ne égesse el! 
2020. november 7-én szombaton a Szelektív Hulladék Kft. 
elszállítja az ingatlan elé kirakott zöldhulladékot. 

Figyelemfelhívás a forgalmi rend változására! 
Elkészült az Apci út I. ütemének aszfaltozása, padkázása. A 
Képviselő-testület legutóbbi ülésén arról döntött, hogy az 
Apci út további megóvása érdekében a korábbi 5,5t-t 
meghaladó teherjárművekre vonatkozó súlykorlátozást  
3,5t-ra csökkenti. A változások táblával jelölve lesznek, 
kérjük fokozottabb figyelemmel és ne megszokásból 
közlekedjenek! Az Apci úton lakók elmondása szerint a 
felújítás óta eltelt három hét alatt az átutazó autósok 
többsége jogkövető magatartást folytat, azaz egyelőre 
betartják a sebességkorlátozást. A Képviselő-testület még 
nem döntött a forgalomlassító eszköz (fekvőrendőr) 
kihelyezéséről. Amennyiben a közlekedési morál megfelelő 
és nem érkezik a lakosság részéről jelzés, akkor a Képviselő-
testület nem változtat a jelenleg megfelelőnek tűnő 
útszakasz korlátozó szabályozásáról. 

A lomtalanítás utóélete 
A szeptember 26-i lomtalanításkor több lakos veszélyes 
hulladékot is kirakott a lomok közé. Mivel ezt 
természetesen nem vitték el, kérünk mindenkit, hogy az el 
nem vitt hulladékát haladéktalanul vigye vissza ingatlanába, 
vagy adja le a megfelelő helyen! Aki a közterületen 
berendezési tárgyakat tárol, az szabálysértést követ el. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hatvani 
hulladékszállító közszolgáltató a Hatvan, Csányi úton 
található hulladékudvarában háztartásonként ingyenesen 
befogad évente 200 kg elektronikai hulladékot, 3 m3 
zöldhulladékot, 1 m3 építési törmeléket (sittet), 4 db 
gumiabroncsot, 100 kg mennyiségben akkumulátort, 
festékes dobozt, fénycsöveket, olajos rongyokat. A 
hulladékudvarba történő beszállításkor lakcímkártyát, 
személyi igazolványt és a hulladékszállítási díj befizetését 
igazoló csekkszelvényt kell bemutatni. A hulladék leadása 
ingyenes! 
 

Elektronikai és gumiabroncs - 
hulladékgyűjtés   
2020-ban is megszerveztük az 
elektronikai hulladékgyűjtést. Ennek 
ellenére még mindig vannak olyan 
lakosok, akik nem foglalkoznak sem a környezettel, sem az 
egészségre káros anyagokkal, s a megunt elektronikai 
cikkeiket egyszerűen csak kidobják a legközelebbi árokba, 
zöldterületre, esetleg a fák közé. Kérjük a felelős 
magatartást folytató lakosok segítségét, ha ilyen illegális 
tevékenységet észlelnek, jelezzék azt az Önkormányzatnál, 
illetve a helyi Körzeti megbízottnál. Ha szép szóval nem 
sikerül eredményeket elérni, akkor talán a számonkérés és 
a több százezres büntetés eléri a célját. 

Azért, hogy fel se merüljön 
senkiben az elektronikai 
hulladékától való illegális 
megszabadulás gondolata, 
ezért a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy minden 
hónap első pénteki napján 

8:00-12:00 óra között lehetővé teszi a petőfibányai 
lakosoknak az elektronikai hulladék és az elhasználódott 
GUMIABRONCS leadását a „Fürdő épület” oldalánál. 
Akinek ez a havi rendszeresség sem felel meg, azt arra 
kérjük, hogy a 30/190-0024-es telefonszámon egyeztessen 
időpontot az önkormányzati brigád tagjaival! 

Az elektronikai hulladék és gumiabroncs leadása ingyenes, 
a hulladék kidobása, és a környezetszennyezés viszont 
illegális és büntetendő! Kérjük, vigyázzon településére, 
gondoljon gyermekei jövőjére, otthonára! Köszönjük az 
együttműködést! 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+36 30 140 1951 

                                           teammtm2020@gmail.com 


