
                                                                                                                                                                                2017. NOVEMBER 

 

 

P O L G Á R M E S T E R I 
H Í R L E V É L  

3023 Petőfibánya, Bánya út 3. 37/387-303, Fax:37/387-437  
email: onkormanyzat@petofibanya.hu 

 

Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
Szédítő gyorsasággal közeleg az év vége, szinte még alig kezdődött el az év és máris túlvagyunk az őszön, s érezzük bőrünkön a 
tél hidegét. Lehetőségeinkhez mérten most is adakozunk, a 0-3 éves gyermekek szülei kapnak önkormányzati támogatást, amit 
nagy örömmel adunk, használják egészséggel! Meg természetesen mindjárt jön az önkormányzati Mikulás is. Októberben 
megtartottuk a közmeghallgatást, illetve a településrendezési tervvel kapcsolatban falugyűlést; utóbbi eredménye hosszú 
évekre meghatározza a település jövőjét, szerkezetét, az abban lakók életminőségét. Sajnálom, hogy alacsony volt a részvétel. 
Viszont ezután már senkitől nem fogadhatunk el legalább 10 évig ilyen jellegű javaslatot, ezt kérem, hogy vegyék a jövőben 
figyelembe! Elkészítettük az idei télre az aktuális síkosságmentesítési tervünket, a brigád állandó tagjai, illetve a február 28-ig 
közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmazottak is tisztában vannak feladataikkal, amely alapján a havas, jeges utakat, 
közterületi lépcsőket szórják, seprik, tisztítják. Remélem, hogy a Lakosság is tisztában van a saját felelősségével és 
kötelezettségeivel, azaz, hogy mindenki köteles maga előtt a járdát az útig mentesíteni a hótól, az ingatlana előtti járdát az 
útszakaszig síkosságmentesíteni. Minden évben kapok olyan kritikákat, hogy nem elég gyors a hótolás, hóseprés; hol vannak 
a hóhányók? Itt jelzem: nincsenek hóhányók, hómunkások. Az a kevés ember végzi napszaktól, időjárástól függetlenül a 
munkát, akik rendelkezésre állnak, márpedig kevés emberrel kevés területet lehet megtakarítani a hótól; viszont azokat, akik 
ráérnek és tudnak is segíteni, szívesen várjuk minden nagyobb havazást követően, minden segítség elkel! Önkéntes 
hómunkások jelentkezését várjuk! A tél elmúltával tájékoztatni fogok arról, hányan voltak felháborodva és hányan vették a 
lapátot, hogy legalább saját házuk előtt elseperjék a havat, vagy bármely közterületet! Végezetül egy egészen jó hírrel zárom 
bevezetőmet: november 10-én a Magyar Közútkezelő Zrt. a kezelésében lévő 2402-es számú közút (Selypi út) petőfibányai 
belterületi szakaszát átadja az útépítést elnyerő kivitelezőnek, aki előreláthatóan már november 13-tól elkezdi a közút 
felújítását. Mindez azt jelenti, hogy táblától tábláig új utat kapunk, a külterületi részt pedig tavasszal fogják befejezni. 
Megkerestük a MÁV Zrt.-t és kértük, hogy a Zagyva híd előtti vasúti szakaszt szüntessék meg még a felújítás előtt, reméljük, 
fogadóképesek lesznek a kérésre! A jövő heti felújítással kapcsolatban a kérésem az, hogy senki ne parkoljon a 2402-es közút 
(Selypi út) mellé még éjszakára sem, ugyanis azzal akadályozza a munkavégzést; az út mellett padkát is készítenek és a tervek 
szerint vízelvezető árkot is oda, ahová szükséges. Az útfelújítás időszakában adódó közlekedési nehézségeket kérem 
türelemmel viseljék! 
 

Változás a gyermekorvosi rendelésben 
Dr. Laczkó Katalin gyermekorvos jelezte felénk, hogy 
novemberben tartósan távol lesz, ezért a gyermekorvosi 
rendelőben november 06-tól november 30-ig más 
gyermekorvosok helyettesítik, a betegrendelés pedig az 
alábbiak szerint módosul: 
Hétfőn:  Petőfibánya -  14.00 - 15.30 Dr. Harmat Enikő 
Kedd:  Apc -   14.00 - 15.30 Dr. Tokai Piroska 
Szerda:  Petőfibánya -  11.30 - 13.00 Dr. Harmat Enikő 
Csütörtök: Lőrinci -  8.00 - 11.00 Dr. Tokai Piroska 
Péntek:  Apc (11.17.) -  11.30 - 13.00 Dr. Harmat Enikő 

Apc (11.24.) -  11.30 - 13.00 Dr. Harmat Enikő 
Tanácsadás: 
Hétfő: Petőfibánya -  13.00 - 14.00 Dr. Harmat Enikő 
Kedd: Apc -   13.00 - 14.00 Dr. Tokai Piroska 
Ügyeleti ellátás: Albert Schweitzer Kórház Hatvan, Balassi B. út 
16. hétfő-csütörtök: 17:00-08:00 óra; péntek: 12:00-08:00 óra; 
hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-08:00 óra. Az orvosi 
ügyelet telefonszáma: 0670/370 3104. 

 

15.000 forintos támogatás a kisgyermekes szülőknek 

A Képviselő-testület a szociális rendeletét módosítva 2017-
ben úgy döntött, hogy a gyermekek családban történő 
gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából 
nyújtható települési támogatásként 15.000 Ft összegben 
egyszeri támogatás állapítható meg hivatalból az óvodába, 
illetve bölcsődébe még nem járó petőfibányai állandó 
lakcímmel rendelkező 0-3 éves gyermekek szülőjének vagy 
gondviselőjének. Nem jogosult a támogatásra az, aki ebben 
az évben a gyermekére már kapott tanévkezdési 

támogatást. A támogatást igényelni nem kell, az hivatalból 
jár. Erről a szülők kapnak levélben megkeresést, akik viszont 
decemberig nem kapnak, és megfelelnek a fenti 
feltételeknek, azok mindenképpen érdeklődjenek a 
Polgármesteri Hivatalban legkésőbb december 9-ig! Akik 
értesítést kapnak, azok a készpénzt december 4-én vagy 
legkésőbb 14-én vehetik át. Akik az utolsó időpontban sem 
veszik át a támogatást, azok később már nem vehetik fel az 
összeget, mert a határidő jogvesztő! 
Azok viszont, akiknek ezt követően születik meg gyermekük, 
minél előbb jelezzék ezt a Polgármesteri Hivatalban!   
 
Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 
November 24-ig még várjuk a tüzelősegélyre a kérelmeket! 
Rendkívüli települési támogatásban részesülnek mindazok, 
akik esetében az egy főre jutó családi jövedelemhatár nem 
haladja meg a 45.600 Ft-ot, illetve egyedül élők esetében az 
59.850 Ft-ot. Erre a tűzifasegélyre azok is adhatnak be 
kérelmet, akik már ebben az évben 3 alkalommal kaptak 
rendkívüli települési támogatást. Tűzifa-támogatás esetén 
lakásonként, háztartásonként – függetlenül a benne élő lakók, 
illetve családok számától – csak egy kérelem nyújtható be, 
illetve egy személy részesülhet támogatásban, valamint 
szükséges, hogy a kérelmező rendelkezzen tüzelésre alkalmas 
berendezéssel. A kérelem (formanyomtatvány) beadásának 
alkalmával mindenképpen egyeztessenek a szociális 
ügyintézővel, ugyanis a hiányosan benyújtott kérelmeket a 
Pénzügyi Bizottság nem tudja elbírálni, hiánypótlás esetén 
pedig hónapokkal is elcsúszhat a tüzelő érkezése. 

Benyújtási határidő: november 24.! 
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Avar és kerti hulladék égetése      H É T F Ő 
Az égetésre meghatározott legközelebbi időpont: 
november 20, 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: December 4., 18.)  
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Ha még emlékeznek, néhány éve rövid időre a 
Katasztrófavédelem felhívására a Képviselő-testület 
megszüntette az avarégetést, majd a törvényi lehetőséggel 
élve a korábbi heti 1 pénteki égetést a jelenlegi havi 2 hétfői 
alkalom váltotta fel. Előbb-utóbb azonban végleg fel kell 
hagynunk az avarégetéssel, mert nagyon 
környezetszennyező, másrészt igenis van más, sőt jobb 
megoldás is a kerti hulladékoktól való megszabadulásra. A 
szomszédos Lőrinciben októberig még heti két alkalommal 
is lehetett avart égetni, mely lehetőséggel élve a lakosság 
egy része a legkevesebb avar eltüntetésére is égetéssel 
reagált, melynek az lett a következménye, hogy szeptember 
29-től egész évre betiltották Lőrinci teljes belterületén az 
avar és a kerti hulladékok égetését. A döntést a levegő 
tisztaságának védelmében hozták, ugyanis az utóbbi 
években Lőrinciben egyre rosszabb lett a levegő minősége. 
A rendkívül rossz levegőminőséget az is eredményezte, 
hogy Lőrinciben is, mint ahogyan nálunk is egyre többen 
fűtenek újra fával, szénnel, illetve rákkeltő és környezetre is 
súlyosan veszélyes kommunális hulladékot is elégetnek, 
amely tilos és büntetendő cselekmény. Az avarégetéssel 
nemsokára nekünk is végképp fel kell hagynunk, illetve 
újabb megoldási lehetőségeket kell elsajátítanunk. A 
legegyszerűbb módszer a komposztálás, amely több 
szempontból is hasznos. A következő hírlevelekben a 
komposztálás technikáiról fogunk cikkeket közölni, hogy a 
tavaszi friss levegőt ne szennyezzük be a kelleténél jobban. 

Kérdőív az Apci út lakóinak 
A felújított Apc-Petőfibánya közötti apci tulajdonú úton 
közlekedő autóvezetők egy része szabálytalanul, túl nagy 
sebességgel halad, és nem veszi figyelembe Petőfibányára 
beérkezve az 50km/órás sebességkorlátot. Lakossági kérésre 
több képviselő-testületi ülésen és közmeghallgatáson is szó 
volt az Apci út sebességkorlátozásának lehetőségeiről. Mivel a 
sebességkorlátozásnak többféle módja van, illetve nemcsak 
mellette, de ellene szóló vélemények is vannak, ezért mielőtt a 
Képviselő-testület a november 29-i ülésén megszavazná 
valamelyik lehetőséget, arra kértem az érintett Apci utcai 
lakosokat, hogy a kiküldött kérdőív megválaszolásával 
mondjanak véleményt a sebességkorlátozás módjait illetően. A 
válaszokat november 17-ig kértük visszajuttatni (személyesen, 
levélben, e-mailben vagy sms-ben). Jelenleg a 178 lakos, illetve 
83 családi házból csak 19 válasz érkezett vissza. Kérem, a 
határidőig mindenképpen adják le javaslataikat, mert a 
Képviselő-testület a többség javaslata alapján fog dönteni! 
 

Lőrinci Hírei-ben olvastam, ajánlom figyelmükbe! 

 

Változások a kéményseprés terén 
Az Országgyűlés októberi döntése nyomán január elsejével 
megváltoznak a kéményseprés szabályai. A családi házak 
tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés 
fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is 
ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk 
igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést. A családi 
házban élők 2018. január elsejét követően nem kapnak a 
kéményseprőipari szervtől a kéményellenőrzés időpontját 
megajánló értesítést. A kéményseprő az 
ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd 
és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az 
ingatlanhasználó ekkortól szabadon egyeztetheti a 
szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a 
szolgáltató munkavégzési menetrendjétől. A vállalkozások 
székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlanok 
esetében megrendelésre, díjfizetés ellenében történik az 
égéstermék-elvezetők vizsgálata. A társasházakat illetően: 
az osztatlan közös tulajdonú gyűjtőkémények ellenőrzése 
továbbra is tervezett sormunka keretében valósul meg 
országszerte. 

forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 
Tisztelt Petőfibányaiak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt 
tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok 
rendelkezésükre!   

Tisztelettel: 
 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 


