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Polgármesteri tájékoztató Petőfibánya Községi Önkormányzat elmúlt egy évéről 

Magyarország Kormánya a 478/2020 (XI.3.) Korm. rendelettel – november 4-től kezdődően – 

ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a 2020. november 11-re hirdetett közmeghallgatás a 

veszélyhelyzetre tekintettel elmarad! 

Erre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja a 

képviselő-testület feladat- és hatáskörét.  

A képviselő-testület és annak bizottsága nem tarthat ülést, s mivel a közmeghallgatásra is a 

testületi ülés szabályai érvényesek, így azt sem lehet megtartani, ezért írásos formában 

tajékoztatom Önöket. 

Tisztelt Petőfibányaiak! Kedves Barátaim! 

Hihetetlenül gyorsan elmúlt ez az egy év! A Képviselő-testületnek a tavalyi indulásakor azonnal 

meg kellett határoznia az új szervezeti és működési szabályzatát, majd el kellett fogadnia az 5 

évre szóló gazdasági programját, melyben nagyon sok célt tűztünk ki magunk elé. Tavaly 5 évben 

gondolkodtunk, de a Képviselő-testült egyöntetűen azon a véleményen volt, hogy amit meg lehet 

oldani, azzal ne késlekedjünk, ne halasszuk későbbre. Ha már idén elültetünk egy fát, annak a 

gyümölcseit akár a következő évben szüretelhetjük. 

Rengeteg ötlettel, elképzeléssel, a régi álmok megvalósításával kezdtünk hozzá az új ciklushoz. 

Amit a testület kitalált, szinte azonnal sikerült is megvalósítani, ami még inkább arra ösztönzött 

bennünket, hogy még több és több dolgot valósítsunk meg. 

 

A már-már álomszerű kezdést azonban félbeszakította a világméretű covid-járvány, de kaptunk 

helyi gondot, úgynevezett katasztrófát is: 

- április 7-én robbanás rázta meg a települést, 

- szeptember 1-jén pedig fákat csavart ki a vihar. 

Korábban nem látott, át nem élt helyzetekkel kellett megküzdenünk. A nem várt események 

azonban nem szegték kedvünket. A település lakossága kitűnőre vizsgázott összefogásból a 

legnagyobb bajban is, de a járvány okozta problémákat is el tudtuk viselni, mára pedig 

megszoktuk, hogy ha nagy a baj van, akkor együtt kell gondolkodnunk a lehető 

legfelelőségteljesebben. 

 

Köszönöm Petőfibánya teljes lakosságának a kitartást, a türelmet, és remélem, a jövő év kevesebb 

negatív meglepetést hoz számunkra, s jövőre már csak a jó dolgokról kell majd megemlékeznünk. 

  

2020. februárjában a Képviselő-testület megalkotta és megszavazta a 2020. évi költségvetést, az 

alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsorolom mindazt, amit sikerült megvalósítanunk, hogy 

nyomatékosabb legyen, ezért számokkal is alátámasztom, hogy mi mennyibe került: 

     

Költségvetésbe be nem tervezett bevételek: 

1 Garázstelkek értékesítése   4 500 000 

2 Bontott kerítéselemek, ablak értékesítés  140 000 

3 Háztartásoktól kapott támogatások  50 000 

4 Építményadó bevétel   1 094 000 

5 Iparűzési adó bevétel   4 029 000 

6 Egyéb közhatalmi bevétel   10 000 
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7 Közterület használati díj    70 000 

8 Évközben megítélt állami támogatás   6 520 000 

9 Évközben megítélt állami támogatás idegenforg.adóra  36 000 

10 Hirdetés, használt konyhai eszköz, macskakő értékesítés  86 000 

11 Magyar Falu pályázatok 2020. évben elnyert támogatások  26 356 000 

12 2019. évi beszámoló felülvizsgálat pótlólagos támogatás  545 000 

  Összesen: 42 millió Ft 

 

Költségvetésbe betervezett, ám sajnos meg nem kapott összegek: 

 

1 Gépjárműadó bevétel 40% (COVID19 miatt állam átcsop.)  -5 000 000 

2 Idegenforgalmi adó bevétel (COVID19 miatt állam átcsop.)  -96 000 

3 Leader pályázat be nem érkezett pályázati támogatás  -4 999 000 

 Összesen: -10 millió Ft 

 

Megvalósult fejlesztések, projektek amelyeket halasztani: már nem lehetett: 

1 Sószórógép   1 188 000 

2 Temető belső út építése Magyar Falu pályázat   2 385 000 

3 Hivatal pénzügyére számítógép beszerzés  223 000 

4 Gyermekorvosi rendelőbe számítógép beszerzés  283 000 

5 Óvodai konyhába kétajtós hűtőszekrény  481 000 

6 Felső óvoda csoportszoba parkettájának felújítása  661 000 

7 Közvilágítás Dózsa Gy.u.   725 000 

8 Közvilágítás Akácfa-Tárna u.  493 000 

9 Buszmegálló épület gázkonvektorral történő ellátása  577 000 

10 Óvodai udvar térkövezés és napvitorla Magyar Falu pályázat 4 375 000 

11 Közösségszervező munkabér és járulék Magyar Falu pályázat 2 873 000 

12 Szolgálati lakás felújítás Petőfi S.u. 1. fsz.1. M.Falu pályázat 4 145 000 

13 Klímaberendezés felszerelése a Hivatalba  343 000 

14 Sebességmérő játszótér mellett  902 000 

15 Térfigyelő kamerarendszer bővítése  144 000 

16 Apci út 443 fm felújítás Magyar Falu pályázat  13 952 000 

17 Iskola u. járda felújítás Magyar Falu pályázat  1 788 000 

18 Strand-szabadidő központ energetikai felújítása  1 000 000 

19 Liszt F.u. járda felújítás társasház robbanás miatt  115 000 

20 Szolgálati lakás felújítás Petőfi S.u. 1. 1.em.  545 000 

21 Tárna u. parkoló    429 000 

22 Aszfaltozás, kátyúzás, padkanyesés  11 300 000 

23 2 db mobil garázs beszerzése  270 000 

24 Két szolgálati lakás önerős felújítása  650 000 

25 vonóhorog szerelés  60 000 

 Összesen: 50 millió Ft 
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Ezeken felül az alábbiakat sikerült még megvalósítani vagy a megvalósítás folyamatban  

van: 

      

- folyamatosan tettük biztonságosabbá, élhetőbbé a település önkormányzati útjain a 

forgalmi rendet, cseréltük a közlekedési táblákat, a hiányzó táblákat pótoltuk, zebrát 

festettünk az iskola elé, 

- sószórót vásároltunk, és jelentősen fejlesztettük a település közparkjainak gondozásához 

szükséges gépparkunkat, 

- a hó eltakarítását tolólapos géppel tudjuk immár elvégezni, 

- az Önkormányzatot és intézményeit az év folyamán többször is ellenőrizte az Állami 

Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a Kormányhivatal és a Belső ellenőr, az 

ellenőrzések nem tártak fel hibát, problémát, minden intézmény működését rendben 

találták, 

- ebben az évben távozott tőlünk a gyermekorvos is, sajnos a praxis hirdetésére eddig 

jelentkezőt nem találtunk – de ez országos probléma. 

- ebben az évben többször is sikerült elszállíttatnunk a zöldhulladékot a településről, 

jelenleg pedig tárgyalásokat folytatunk, hogy 2021-től akár havi rendszerességgel 

szállítsák el a háztartásokban keletkezett avart és zöldhulladékot. 

- járdát építettünk a Liszt Ferenc utca 6-8. közé, 

- zúzottkővel segítettük a társasházakat több helyen parkoló építése céljából, 

- elneveztük a Kopsz-hegyen lévő hobby kerteket, s ezzel lehetővé tettük, hogy az 

életvitelszerűen ott tartózkodók lakcímet létesíthessenek a Kopasz-hegyen, 

- támogattuk a kupakgyűjtő szív elhelyezését közterületen, 

- díszpolgári címeket adtunk és megrendeztük a Kopasz-hegyaljai Vigadalmat, 

- a bányász emlékparkot továbbfejlesztettük, világítást kapott a kotrógép, kivilágított 

információs táblát állítottunk a település központi helyére, jövőre pedig terveink szerint 

fejlesztjük tovább az emlékparkot, 

- a település közterületein új, korszerű lámpákra kicseréltük az elavult, alig világító 

közvilágítási lámpákat,  

- korábban ki nem világított járdákat, területeket tettünk új világítással biztonságosabbá, 

- felújítjuk a strand épületét, hogy télen is fogadhasson vendégeket, 

- kértük Lőrinci Várost, hogy adják át a Kopasz-hegyen lévő lőrinci tulajdonban lévő 

utakat, 

- folyamatosan cseréljük az utcanévtáblákat, 

- nyilvános WC-t alakítottunk ki a buszmegálló épületében, 

- idén is támogattuk szinte a teljes lakosságot, volt tanévkezdési támogatás, 1-3 évesek 

támogatása, idősek napi támogatás, köszöntöttük a 90 éveseket, gyermekszületési 

támogatást adtunk az újszülöttek szüleinek, közeli hozzátartozó temettetéséhez 

nyújtottunk támogatást, lakbér-támogatást kaptak az arra jogosultak,  

- a szükséges helyeken padkanyesést végeztettünk, hogy elfolyjon a csapadékvíz, 

- szerveztünk elektronikai hulladékgyűjtést, volt lomtalanítás, illetve folyamatosan 

átvesszük a gumiabroncsokat és az elektronikai hulladékot, 

- több illegális szemétlerakót megszüntettünk, amely munkát folytatni fogunk a jövőben is, 

- idén is folyamatos volt a temetői buszjárat, melyet sokan igénybe vettek, 

- segítettük a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítését, 

- felújítottuk a játszótéri eszközöket, játékokat, 

- a játszótéri kerítés köré sövényt ültettük, 

- … és még sorolhatnánk. 
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Talán látható, hogy a hátráltató körülmények ellenére azért nagyon sok dolgot sikerült 

megvalósítani, sőt talán érezhető volt, hogy bizonyos dolgokban talán erőn felül is sikerült 

teljesítenünk. 

De még nem dőlhetünk hátra. Mondhatjuk, hogy még 4 év van hátra, de úgy is, hogy már csak 4 

év van hátra ebből a ciklusból, ezért nem pihenhetünk meg. 

A munkát folytatjuk, ha elkészül egy projekt, sikerül megvalósítani egy pályázatot, szinte azonnal 

jön a következő, nem pihenünk, merünk álmodni mindig nagyobbat és nagyobbat. 

Nyilván egy év alatt, de 5 év alatt sem lehet minden elképzelést megvalósítani, de a Képviselő-

testület azért dolgozik, hogy a lehetőségeinkhez képest Petőfibánya fejlődése töretlen maradjon. 

 

Szintén csak röviden felsorolnám azokat az elképzeléseket, amelyeket a jövőben tervezünk 

megvalósítani: 

- először is folytatjuk a karácsonyi díszvilágítás modernizálását, 

- fejlesztjük a térfigyelő kamerákat, 

- a Mentőállomás Alapítvány önkormányzati támogatással nyert a MFP civil pályázaton, 

melyből az épület 2021-ben fel lesz újítva, 

- örömömre szolgál az is, hogy bejelenthetem, nyertünk egy gépjárművet, amivel az 

ételszállítást tudjuk elsősorban megoldani, 

- 2021-ben felújítjuk a gyermekorvosi rendelőt is pályázati pénzből, remélve, hogy hátha 

valakinek megtetszik, és átveszi a praxist, bár erre az esély kevés, 

- a 2021-es év a parkolók kialakításának éve lesz (tervezzük parkolóház kialakítását a 

„Fürdőépületben”, ösztönözni fogjuk a társasházakat, hogy a kihasználatlan 

magánterületeiken parkolókat alakítsanak ki, ehhez minden szakmai segítséget meg 

fogunk adni, továbbá minden parkolásra alkalmas közterületen lehetővé tesszük a kulturált 

parkolást) A Tárna utcán a parkolás megkönnyítése érdekében kialakítjuk a zárt 

vízelvezetőt, 

- folytatjuk az Apci út felújítását, azaz befejezzük a teljes út aszfaltozását, 

- tavaly kátyúztunk, de ha sikerül pályázati úton útfelújításra nyernünk, akkor további 

utakat is újra fogunk aszfaltoztatni, 

- tervezzük a játszótér és az óvodai játékok felújítását, újabb játékok beszerzését, 

- pályáztunk a kerékpárút meghosszabbítására a Bánya útig, 

- tervezzük a Hatvani út aszfaltozását, 

- közterületek további parkosítása, 

- a 2016-ban beadott sportpark pályázat 2019-ben nyert, így 2021-ben már ez is meg fog 

valósulni az iskola és a játszótér közötti területen, 

- a szeptemberi vihar következtében károsodott temetőkerítést kijavítjuk,  

- temetői parkolási gondok megoldása, 

- turisztikai jelentőségű programok kialakítása, 

- a település virágosabbá tétele, fák ültetése, telepítése, ösztönző verseny kiírása: 

legvirágosabb otthon címmel, 

- sporttevékenységek felélesztése, 

- a tizenévesek szabadidő-eltöltéséhez programok szervezése,  

- a művelődési ház adta lehetőségek kiaknázása érdekében kulturális programok szervezése, 

- a térfigyelő-rendszer fejlesztésével a közbiztonság további erősítése, 

- a helyi újság és az Önkormányzati Hírmondó rendszeres megjelentetésével a lakosság 

közhiteles tájékoztatása, 

- kupakgyűjtő szívet helyezünk a felsőtelepre, 

- tárgyalások folynak vállalkozókkal a felsőtelepi élelmiszerbolt ügyében. 
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Természetesen ezekhez jelentős pályázati támogatás, anyagi forrás is szükséges, de talán a 

legfontosabb az lenne, ha 2021-ben már vége lenne a járványnak, mert az minden tervet 

felül tud írni! 

A 2020. évi támogatások 21,5 millió forint összegben: 

PKTK támogatás 

PKTK Sport rezsiköltsége 

PKTK szálló nyílászáróinak cseréje  

Apci kommunális hulladéklerakóval kapcsolatos költségek 

Zagyvavölgye Vízgazdálkodási társulás tagdíj 

TÖOSZ tagdíj 

Hatvan és Körny.Tel.Szilárdhull.Gazd.Társulás 

LEADER tagdíj Zagyvaság 

Petőfibányáért Egyesület 

Polgárőrség  

Vöröskereszt 

Lövészklub 

Selypi Középiskolásokért Alapítvány 

Felhasználható pályázat útján: 

- Lőrinci Asztalitenisz Klub 

- Bányász Sportkör 

Kórház jótékonysági bál támogatás 

Albert Sweitzer Alapítvány támogatás 

Petőfibányai Iskolai Alapítvány 

Lesznai Anna Alapítvány 

Magyar Légimentők Nonprofit Kft. 

Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

Bányász Sport Egyesület jótékonysági labdarúgó torna 

Országos Orvosi Ügyelet Eü. Szolg. Kft. 

Magyar Rákellenes Liga 

Továbbá: 

- rászorult gyermekek étkeztetés támogatása 

- óvodás gyermekek étkeztetés támogatása 

- bölcsődés gyermekek étkeztetés támogatása 

- bölcsődés gyermekek gondozási díj támogatása 
 

Tájékoztatóm végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak képviselő társaimnak, minden 

intézményben dolgozónak, a karbantartó brigádnak, a közfoglalkoztatott embereknek, de 

leginkább a lakosságnak, hogy türelemmel és megértéssel viszonyultak a 2020. év kihívásaihoz, 

és segítették munkánkat, s hogy településünk életéhez becsülettel hozzá tették a maguk munkáját 

is! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Amennyiben Önnek további kérdése, véleménye, hozzáfűzni valója lesz, akkor e-mailben 

(onkormanyzat@petofibanya.hu), telefonon (37/387-303) vagy telefonos egyeztetés alapján 

személyesen november 16-tól kereshet, minden kérdésekre válaszolni fogok.  

Petőfibánya, 2020.11.11. 

Juhász Péter, polgármester 

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu

