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8. Mesélő Zagyvaság népmesemondó verseny 
 

 
Idén már nyolcadik alkalommal biztosítottuk a helyszínt a 
Mesélő Zagyvaság népmesemondó versenynek, amelyet a 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Petőfibánya 
Község Önkormányzata, illetve a Petőfibányai Kulturális és 
Testnevelési Közalapítvány támogatásával és szervezésében 
rendeztük meg. A versenyt a Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 
pedagógusai bonyolították le. A hozzánk ellátogató sok-sok 
mesemondónak köszönjük a színvonalas, élményszerű 
népmesét! Jövőre is várunk mindenkit! 
Helyezettek: 

Óvodás korosztály: 

1. Rostás Luca Benedek Elek Hagyományőrző és 
Természetbarát Óvoda – Hort 

2. Balya Borbála Gesztenyevirág Óvoda – Zagyvaszántó 
3. Csiba Enikő Gyöngyszem Óvoda – Apc 
Különdíj: Kiss Karina Gyöngyszem Óvoda - Apc 
 

Alsós általános iskolás korosztály: 

1. Oláh Veronika Lőrinci Hunyadi Mátyás ált. Isk. 
2. Gémes Zsombor Lőrinci Hunyadi Mátyás ált. Isk. 
3. Gémes Csenge Lőrinci Hunyadi Mátyás ált. Isk. 
 

Felsős általános iskolás korosztály: 

1. Hegedűs Zsolt Apáczai Csere János Katolikus Ált. Isk. – 
Apc 

Különdíj: Tihi Dávid Milán Apáczai Csere János Katolikus 
Ált. Isk. – Apc 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2019. évi támogatásra 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében a 
petőfibányai sportszervezeteknek elkülönített keret terhére.  
Támogatási cél: A pályázat alapján támogatás nyújtható a) 
működési kiadás finanszírozásához, b) a szervezet által 
szervezett rendezvények, programok megvalósításához, c) 
egyéb kiadások fedezéséhez. Pályázatot nyújthat be: 
Petőfibánya Község közigazgatási területén működő, a 
sporttevékenység céljára létrejött bejegyzett sportegyesületek, 
továbbá a Petőfibányán sporttevékenységet folytató 
szervezetek, csoportosulások. A pályázat benyújtásának 
módja: A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt 
szükséges adatokkal együtt kell benyújtani Petőfibánya 
Község Polgármesteréhez címezve személyesen vagy ajánlott 
postai küldeményként. A pályázatnak tartalmaznia kell a 
kérelmező megnevezését, adatait; a támogatás célját; a kért 
támogatás összegét; a kért támogatás felhasználásának idejét. 
Az önkormányzat által támogatott szervezet a részére juttatott 
pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles a 
Képviselő-testület felé tételes elszámolást tartalmazó 
beszámolót benyújtani a támogatás odaítélését követő év 
májusában tartott soros ülésen. A beszámolóhoz a 
támogatottnak csatolnia kell a számadásban feltüntetett 
adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg 
teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hiteles másolatát).  
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. év június 1. 

 



TESZEDD! akció Petőfibányán 
 

 
Március 23-án szombaton volt az egész település területén a 
szemétszedés. Az országosan szervezett TESZEDD! 
akcióhoz az Önkormányzattal egyeztetve a Petőfibányai 
Polgárőrség csatlakozott elsőként, így az Ő szervezésükben 
zajlott le az idei tavaszi szemétszedés. Pásztor Sándor (a 
képen középen) Polgárőrség vezetőjének ezúton is köszönjük 
a szervezést és az önkéntesek toborzását! Az akcióhoz 
csatlakoztak kisebb csoportosulások, társasházi közösségek, 
baráti társaságok, hobbikert-tulajdonosok is. A település 400 
db szemeteszsákot kapott, illetve szükséges számban kesztyűt.  
Az eredményekről képekben:                           Ilyen volt… 

 
ilyen lett… 

 
… de az, hogy a jövőben milyen lesz, az csakis Önön, rajtunk 
múlik! Ezúton is kérünk minden jó- és szépérzésű 
petőfibányait, hogy azonnal jelezze, ha bárkit szemétlerakásán 
ér, mindezt megtehetik a Polgármesteri Hivatalban (37/387-
303;30/190-0022), a Polgárőrségnek (30/6211-108) vagy a 
Körzeti Megbízottnak (20/776-8096 vagy a 112-es 
segélyhívón). Tegyük együtt tisztábbá Petőfibányát! 

Új parkolóhelyek a Bánya utcában 

 
Petőfibánya idén 70 éves. 1949-ben született szinte a 
semmiből. Létrejöttét több kisebb momentum mellett 
elsősorban az itt feltárt lignitnek és az erre épülő 1. ötéves 
tervnek köszönhetjük. Ez a rövidke múltidézés csak annak 
apropójából született, hogy a település megálmodói, egykori 
tervezői 1949-ben és az 50-es évek elején mindösszesen 2-3 
autót láthattak csak a településen és azokból is egy autó az 
övék volt! A jövőbe nem láttak, mint ahogyan mi sem, így 
nem is tervezték az utcákat 5-6 méter szélesre, leállósávról 
meg még talán nem is hallottak. Alig telt el 70 év, s mára 
településünk lakói 1150 db gépjárművel rendelkeznek. A 
felnőtt lakosságszám Petőfibányán januárban 2272 fő volt. Ez 
alapján minden 2. embernek van autója. A település 
közterületein kb. 400 garázs és a 300 családi házzal rendelkező 
autója mellett a többiek a közterületen, a padkán, az út mellett 
parkolnak éjszaka. A fenti okokból kifolyólag a parkolási 
problémák teljeskörű megoldása lehetetlen, jövőre pedig még 
több autó lesz, viszont az Önkormányzat minden lehetőséget 
megragad arra, hogy a jogszabályi kereteken belül enyhítse a 
parkolási problémákat. 2016-ban az iskola és az óvoda előtt 
épült több parkoló, majd 2017-ben a Selypi út mellett, a 
Fénynél. 2018-ban pedig újabb 13 személygépkocsi 
parkolására alkalmas parkolót alakíttattunk ki a Bánya út 
elején a Művelődési ház oldalánál. A helyszín mellett az szólt, 
hogy ott volt a kialakításra alkalmas terület, illetve éppen a 

Tárna utcai lakosok számára vált az utóbbi években 
elviselhetetlenné a parkolás. Természetesen mindenki 
parkolhat erre a területre, de főleg a Tárna utcai lakóknak 
célszerű gépjárműveiket itt hagyni éjszakára. A terület 
viszonylag jól megvilágított, illetve több térfigyelő kamera is 
figyeli ezt a részt, melyek felvételei alapján könnyen 
beazonosítható, ha valaki az éjszaka leple alatt akar az 
autókban kárt okozni. Utóbbiakkal kapcsolatban felhívjuk a 
lakosság figyelmét arra, hogy ismeretlen elkövető(k) néhány 
hete a településen éjszaka több autó üzemanyagtartájának 
csövét elvágva leeresztette – feltehetően benzines kannába – 
az üzemanyagot (az üzemanyag árán felül az autóban jelentős 
kárt okozva). Az elkövető(k)nek a cső elvágására alkalmas 
eszközzel és benzines kannával kell(ett) közlekedniük. Arra 
kérjük a lakosságot, ha a fenti lopás és rongálás elkövetésére 
alkalmas eszközzel közlekedő embereket látnak a 
gépjárművek közelében, vagy akár csak az úton sétálni, 
azonnal jelezzék ezt a 
Polgárőrség vagy a Rendőrség 
felé! (a képen a Liszt F. utca a 
60-as vagy 70-es években – 
gyalogosan, még autók nélkül!) 



Intézze önkormányzati 
ügyeit elektronikusan! 
 
Januártól már minden 
magyarországi településen, 
így nálunk is elérhető az 

Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen 
keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen 
és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a 
hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei 
és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé 
válnak. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak 
a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg 
magukat, hanem támogatják a papírmentes és 
környezetkímélő ügyintézést is. 
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi 
önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő 
életünk nagy pillanatainál. A személyes ügyintézésekről 
automatikusan a hosszú sorban állás jut eszünkbe. Ez a kép 
azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan 
is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után 
is. 
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és 
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a 
digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. 
Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a 
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően 
pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, 
vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.  
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett 
felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező 
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni. 
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a 
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre 
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a 
folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett 
űrlapokat. A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság 
mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. Az 
Önkormányzati Hivatali Portál a  
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el. 
A Petőfibányai Polgármesteri Hivatal a jogi és magánszemélyek 
részére egyaránt lehetőséget biztosít arra, hogy ügyeit 
elektronikus úton intézhesse. Célunk a hatékony, átlátható, 
ügyfélközpontú e-ügyintézési rendszer kialakítása, amely 
megvalósítja a kétirányú kommunikációt az egyéni, illetve üzleti 
ügyfelek és az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal 
között. 
A Petőfibányai Polgármesteri Hivatal biztonságos kézbesítési 
szolgáltatásként Hivatali Kaput működtet. A Hivatali Kapu a 
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. Ezen 
keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni 
elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus 
üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár, 
hivatal, gazdálkodó szervezet) eljuttathatók. 
A Hivatali Kapu megnevezése: PBANYAPH 
KRID szám: 404053163 
 Az Önkormányzati Hivatali Portálon több ügytípusban is 
nyújthat be kérelmet, nyilatkozatot, tehet bejelentést.  
Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatosan további 
kérdése van, szíveskedjen az Önkormányzati Hivatal 
munkatársaihoz fordulni, akinek elérhetősége az önkormányzat 
honlapján megtalálható. Természetesen az Önkormányzati 
Hivatali Portál 
használata az ügyfelek 
számára nem kötelező, 
továbbra is állunk 
személyesen is 
rendelkezésükre 
ÜGYFÉLFOGADÁSI 
IDŐBEN. 

Meghívó adatvédelmi oktatásra, előadásra 

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség (NADAT) a petőfibányai 
önkormányzati dolgozók és a helyi vállalkozások részére a 
Művelődési házban 2019.06.12-én 9 órától félnapos képzést 
tart, melynek során a résztvevők megismerhetik az 
adatvédelem (GDPR) legfontosabb elemeit és saját 
felelősségüket. Az oktatás ingyenes! Az adatvédelem 
kialakítása során fontos, hogy azok, akik találkoznak az 
ügyfelekkel, lakossággal, megértsék saját felelősségüket és a 
jogszabályok alapján jól lássák el feladataikat. A képzést tartja: 
Nemzeti Adatvédelmi Szövetség 1068 Budapest, Felső 
erdősor 5. www.nadat.hu; info@nadat.hu 

ÁLLÁSAJÁNLATOK 
 

v Karbantartó Csoport 
Petőfibánya Község Önkormányzata Karbantartó 
Csoportjába keres legalább szakmunkás végzettségű 
munkatársat összetett jellegű munka végzésére. Lakatos, 
kőműves végzettség előnyt jelent. Az illetmény és egyéb 
juttatások megállapítása a Kjt. alapján történik.  Jelentkezési 
határidő: folyamatos 
 

v Óvodapedagógus 
A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Petőfibányai Mini 
Manó Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör 
betöltésére. A munkakör azonnal betölthető, szolgálati lakás 
biztosított. Részletek a www.petofibanya.hu honlapon, illetve 
a KSZK oldalán. 
 

v Betanított munkás - nyugdíjasok, kisgyermeket 
nevelők részére is! 

A Linvest Kft. petőfibányai fatelepére, a fűrészüzembe keres 
betanított munkakörbe elsősorban rakodó és faipari 
munkásokat továbbá asztalost. A rugalmas 
munkaidőbeosztás miatt nők, kisgyermeket nevelő anyukák és 
nyugdíjasok jelentkezését is várják, akiknek elsősorban a 
parkettagyártáshoz előkészített faalapanyagot kell raklapra 
rakniuk, a munka képzettséget nem igényel. Jelentkezni lehet a 
06 30/9481-311 -es számon vagy a woodholz@t-online.hu 
címen. 

Újabb térfigyelő kamerák  

A Petőfibányai Polgárőrség 
kezdeményezésére újabb 4 térfigyelő 
kamera lett felszerelve a településen. 
(összesen 24 kamera figyel 
folyamatosan!) Az újabb kamerák 
a buszmegállót és környékét figyelik. 
A felszerelés oka többek között az 
volt, hogy a felújított buszmegálló 
épületének hátsó falát röviddel az átadás után graffitivel 
rongálták meg, illetve a területen tartózkodók, arra 
közlekedők, átutazók egy része sajnálatos módon egyáltalán 
nem figyel oda a közterülethasználat szabályaira. A kamerák 
bizonyító erejű felvételével viszont a Polgárőrség és a 
Rendőrség akár az elkövetés pillanatában is intézkedhet. Ne 
feledjük, a kamerák folyamatosan figyelnek és mindent 
látnak! (Természetesen a felvételek felhasználása csak a helyi 
adatvédelmi szabályzatnak megfelelően és a GDPR előírások 
alapján történik.)  



2019.05.26. EP választás 
 

Tisztelt petőfibányai választók! 
 
Május 26-ára tűzte ki az Európai Parlament magyar képviselőinek 
választását Áder János köztársasági elnök. A választáskor 
Petőfibányán új szavazóhelyiség került kialakításra. A korábbi 1. 
számú szavazókör az Iskola utca 1. szám alatti általános 
iskolából átkerült az Iskola utca 3. szám alatti óvodába.  
 
Erről a változásról már mindenki kapott a Nemzeti Választási 
Irodától értesítést. Ezúton hívom fel azok figyelmét, akik a 
változást nem vették észre és megszokásból indulnak el szavazni! 
A változás oka elsősorban az volt, hogy az óvoda a tavalyi 
beruházásoknak köszönhetően alkalmasabb lett az iskola 
épületében történő szavazáshoz képest. Az óvodai 
szavazóhelyiség akadálymentesen elérhető azok számára is, akik 
egyéb okoknál fogva nehezebben tudnak közlekedni. A járművel 
érkezők részére pedig az épület bejáratához közelebb van 
kialakítva a gépjárművek részére alkalmas (és akadálymentes) 
parkoló. Ezúton is felhívom a figyelmet, hogy az Iskola utcában 
az út elején megállni tilos tábla van érvényben, amelyet 
útkereszteződés hiányában nem old fel semmi, a megállási tilalom 
az óvoda előtt is érvényes, ezért a gépjárművel a Selypi útról 
érkező választók semmiképpen ne álljanak meg a menetirány 
szerinti jobb oldalon (ahogyan az tiltó tábla hiányában egyébként 
szabályos lenne), mert a Rendőrségtől szabálysértési bírságra 
számíthatnak. Megállni az út szélén jobb oldalt csak a Hársfa utca 
felől érkezők állhatnak, de amennyiben van hely, mindenképpen 
használják a parkolót! Várhatóan az októberi önkormányzati 
választáson is ezek a szavazóhelyiségek maradnak Petőfibányán. 

1. számú szavazókör Óvoda (Iskola utca 3.) a szavazóhelyiség 
a bejárat utáni első csoportszobában lesz kialakítva (ez a kijelölt 
szavazókör) 
2. számú szavazókör Művelődési ház (Bánya utca 3.) a 
szavazóhelyiség a könyvtár melletti volt Nyugdíjas Klub 
helyiségben lesz, bejárat a Művelődési ház ajtaján 

 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár érvényes 
okmányai bemutatása esetén személyesen szavazhat az értesítőn 
feltüntetett szavazóhelyiségben.  

Ellenőrizzék okmányaik érvényességét, lejárt igazolvánnyal, 
érvénytelen lakcímkártyával szavazni nem lehet! 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A 
szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen áljelentkezéssel, 
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.  

Szavazni egy listára lehet. 
Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármestert hivatalban 
működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt. 
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