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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. 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!

Mindenszentek és Halottak 
Napja  
Közeleg Mindenszentek és Halottak 
Napja, amikor a temetőkben 
felkeressük elhunyt szeretteink 
nyughelyét.  
A köztemető nyitvatartási rendje 
október 30-tól november 2-ig 0700 
órától 2100 óráig lesz nyitva. 
 

„Halottak napja azért is különleges, mert ilyenkor nemcsak 
a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazokra, akik 
előttünk jártak, és az életük, örökségük fontos mindnyájunk 
számára. Akkor is, ha név szerint nem tudjuk, hogy ki 
készítette az első kenyeret, ki találta fel a betűt vagy az írást. 
Mindez hozzátartozik az életünkhöz, és nem a semmiből 
került elénk: ősi örökségeink ezek, amelyeket halottainktól, 
az egykori élőktől kaptunk.”    Jelenits István 
 

Az R-busz Travel felajánlásának köszönhetően 2022-ben 
utoljára indul ingyenes temetőbuszjárat Október 29-én 
9:00 órakor a Fény üzletháztól a köztemetőbe, 11.00 órakor 
pedig vissza.  
 

Népszámlálás - Számlálóbiztosok segítségével! 
Aki október 16-ig nem élt az önkéntes kitöltés 
lehetőségével, azt október 17. és november 20. között 
számlálóbiztos fogja felkeresni, akivel közösen kitölthetik a 
kérdőívet. Petőfibányán 8 számlálóbiztos fogja Önöket 
keresni: Martinkovics Sándorné, Mákosné Ludvig Mária, 
Kadlót Zsuzsanna, Székely Ernőné, Ludvigné Dévai Ilona, 
Smid Klaudia, Szabó Andrea és Kiss Viktória. 
Kérjük, hogy pontos válaszaival segítse a népszámlálás 
sikerességét! Amennyiben további kérdései vannak, a 
https://nepszamlalas2022.hu oldalon tájékozódhat.  
A népszámlálásról szóló törvény kimondja, hogy az 
ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! 
Amennyiben az önkitöltést elmulasztókat személyesen 
felkereső számlálóbiztos kérésére megtagadják a választ, a 
Heves Megyei Kormányhivatal közigazgatási hatósági 
eljárást indíthat a megtagadó ellen és közigazgatási 
bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. 
A kiróható bírság nagysága személyenként 200.000,- Ft is 
lehet. Bármilyen népszámlálással kapcsolatos kérdéssel, 
panasszal kapcsolatban a helyi jegyzőhöz fordulhatnak 
felvilágosításért. (jegyzo@petofibanya.hu) 

Önkrmányzati működési költségek csökkentése 
A Kormány 1473/2022. (X. 5.) számú határozatában előírta 
az önkormányzatok számára, hogy a háborús veszélyhelyzet 
okozta drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése 
érdekében a közüzemi kiadások csökkentésére hozzon 
intézkedéseket. A Képviselő-testület az intézményvezetők 
és a szakmai szervezetekkel folytatott tárgyalások 
eredményeképpen az alábbi, a lakosságot is érintő 
intézkedések szükséges megtétele mellett döntött: 

o A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 
Petőfi Sándor utcai telephelyén lévő két óvodai csoport a 
Művelődési házban lesz elhelyezve a fűtési időszakban – a 
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde Petőfi Sándor 
utcai telephelye bezárásra kerül. 

o A Védőnői Szolgálat a Gyerekorvosi rendelőben, 
annak rendelési szünetében 20 órában fogja ellátni 
feladatát. A további 20 órát terepen tölti. - A Védőnői 
Szolgálat épülete bezárásra kerül. 

o A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói 
a Polgármesteri Hivatal egy irodahelyiségében látják el 
feladataikat a fűtési időszakban – a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat épülete bezárásra kerül. 

o A Petőfibányai Polgárőr Egyesület buszmegállóban 
lévő irodájából az egyesület tagjai a Művelődési ház 
pincéjében lesznek elhelyezve a fűtési időszakban – a 
buszmegálló épülete bezárásra kerül. 

o A Sportöltöző épülete a 2022. év utolsó helyi 
mérkőzését követően épülete bezárásra kerül. 

o A Művelődési ház dolgozói felkerülnek az emeleti 
PKTK irodába, minden települést érintő tevékenységet 
(beleértve a könyvtári tevékenységet is) a PKTK emeleti 
irodájában kell megoldaniuk – a könyvtár helyisége, a 
színházterem bezárásra kerül. 

o A közintézményekben a közösség számára nyitva 
álló folyosókon mozgásérzékelők kapcsolják be a világítást. 

o A karácsonyi díszvilágítás időszakát jelentősen 
lerövidítjük. 

o Az alagút világítását szolgáló lámpasorról minden 
2. led-lámpát lekapcsolunk a közvilágításról. 

o Lekapcsolásra kerül a külterületi Zagyva híd 
melletti 5 db közvilágítási lámpa. 

o A Temető utcában a közvilágítás lekapcsolásra 
kerül a Mindenszentek után. 

o Az utcai közvilágításból minden 2. lámpát 
lekapcsolunk. 

o Ezen felül minden közintézményben jelentős 
energiafelhasználást csökkentő intézkedéseket hajtunk 
végre. 
Ebben a nehéz helyzetben sajnos ezeket az intézkedéseket 
szükséges meghoznunk, az esetleges kellemetlenségek 
miatt a türelmüket kérjük! A fűtési szezon végeztével az 
eredeti állapotokat visszaállítjuk! 
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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. 

 

Közmeghallgatás 
Petőfibánya Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2022. évben a 
közmeghallgatást 2022. 
október 26-án szerdán 
17.00 órakor tartja a korábban tervezett helyszín 
helyett az emeleti díszteremben!  
 

Lomtalanítás 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy Petőfibányán a 
lomtalanítás 2022. október 
29-én reggel 7 órától lesz. 
Addig senki ne rakjon ki a 
közterületre berendezési 
tárgyakat, ne tároljon a közterületen semmit, ugyanis ezzel 
szabálysértést követ el, illetve megsérti a közösségi 
együttélés helyi szabályait! A korábbi tapasztalatok alapján 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy veszélyes hulladékot 
(különösen akkumulátort, autógumit, elektronikai 
hulladékot, stb.) ne rakjanak ki a lomok közé! Ezeket 
természetesen nem viszik 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! 
 

Idősek napi támogatásban részesülés feltételei 
Az október 1-jén 65. életévüket betöltött nyugdíjasok 
egyszeri, 6000 Ft-os támogatást kérhetnek a Polgármesteri 
Hivatalban. Ennek feltétele, hogy Petőfibányán állandó 
lakcímmel rendelkezzenek és családjukban az egy főre jutó 
jövedelem 142.500 Ft alatt van (nyugdíjminimum 500%-a).  
A kérelem október 31-ig adható be.  
A benyújtási határidő jogvesztő!  
(A Pénzügyi Bizottság az időskorra és a kérelmező egészségi 
állapotára tekintettel kivételes méltányosságból a 
meghatározott jövedelemhatártól függetlenül is 
megállapíthat eseti jellegű, évente egyszeri rendkívüli 
létfenntartási települési támogatást szociális rászorultság 
alapján.) Tekintettel arra, hogy a támogatás már csak 
szociális alapon adható, ebben az évben senkinek nem 
küldtünk külön tájékoztatást és kérelemnyomtatványt. 
Megértésüket köszönjük! A további részletek felől 
érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalban a Szociális 
ügyintézőnél! 

 
Házhoz menő hulladékgyűjtések – 2022. 
2022-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje – 
október 25.; november 8., 22.; december 13., 27.  A járat 
szerinti kommunális hulladék pénteki elszállítása 
változatlan 

Zöldhulladék-gyűjtés december 17-én 
Petőfibányán 
A hulladékot december 17-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! 

 
Tűzifa-támogatás a szociálisan rászorulóknak 
A Képviselő-testület a korábbi években bevezetett 
tüzelősegélyt is biztosít az arra rászoruló lakosoknak. 
Tűzifasegély formájában rendkívüli települési 
támogatásban részesíti a Pénzügyi Bizottság mindazokat, 
akik esetében az egy főre jutó családi jövedelemhatár nem 
haladja meg az 51.300 Ft-ot, illetve egyedül élők esetében a 
71.250 Ft-ot. 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.  Benyújtási határidő nincs, a kérelmeket 
folyamatosan várjuk! Elbírálása a kérelem beadását 
követő Pénzügyi Bizottsági ülésen történik. 
 

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén 
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik 
egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan 
kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag 
elvesztését. Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi 
szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
(CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok 
még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még 
elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára 
embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok 
elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa 
(Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát 
a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is 
rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, 
ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt 
segítséget.  
Ha Ön vagy barátja, családtagja 
sérelmet szenvedett a pszichiátrián, 
kérje az alapítvány segítségét! 
Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány 
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

panasz@cchr.hu         info@cchr.hu 
www.emberijogok.hu 
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