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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!
A 2019. év első Hírlevelében mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok! Remélem, hogy jól teltek az
ünnepek, és az új évet új reményekkel, feladatokkal és célokkal kezdték! Az önkormányzatnál ebben az évben igen
sok teendő vár ránk. Gondolom sokan nem tudják, hogy ebben az évben Petőfibánya jubileumi évet tart. Mégpedig
többszörös jubileumot ünneplünk az év során. 70 éves lesz Petőfibánya, 30 éve vált önálló községgé, és 65 éves a
Művelődési ház, 10 éve kapta az óvodánk a Mini Manó nevet. Tehát van mit ünnepelni ebben az évben. Szeretnénk
is emlékezetessé tenni Önök számára ezeket a dátumokat. Tavaly támogatást nyertünk konyhafelújításra, most
készül az idei költségvetés és még további pályázatokat adtunk be a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési
Közalapítvánnyal és a Petőfibányáért Egyesülettel. Azt gondolom, hogy nem fogunk unatkozni ebben az évben sem,
de ez jó dolog, mert akkor megy előre a világ, ha céljaink vannak és ezek tükrében dolgozunk. Még két fontos dolog,
Európai Uniós és önkormányzati választások éve is van, ami szintén sok feladatot ad dolgozóinknak, és
természetesen Önöknek is, hiszen az Önök szavazatai fogják eldönteni a jövőnket. Azt kívánom, hogy az itt lakó
emberek is legyenek részesei ennek az izgalmas évnek, és együtt örüljünk az eredményeknek! Még egy fontos
információ 2019. február 13-án reggel 10 órától 14 óráig a település teljes területén áramszünet lesz.

40 millió Ft konyhafelújításra
Mint fentebb említettem konyhafelújítási pályázaton
40 millió Ft támogatást nyertünk, melyhez további 5%
önerőt kell Önkormányzatunknak hozzátenni. Jelenleg
a tervezés fázisában vagyunk, a kivitelezés a nyári
hónapokban fog megvalósulni, ami nem kis logisztikát
igényel majd, hiszen az ebédet biztosítani kell. Meg
fogjuk oldani úgy, hogy mindenkinek a legjobb legyen.
A konyha teljes belső felújításával és a legkorszerűbb
gépekkel felszerelve a 21. század követelményeinek
fog megfelelni, amit
majd remélem sokáig
élvezhetünk.
Szeretnénk
minél
problémamentesebben
megoldani
a
kivitelezést, hogy senki
ne érezze ennek kárát.

LEGYÉL HŐS!
Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál
Csatlakozz hozzánk, ha 18-22 éves vagy, befejezted
középiskolai
tanulmányaidat,
nincs
aktív
tanuló/hallgatói
jogviszonyod
és
nincs
munkaviszonyod.
Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?
Gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01);
szakmaspecifikus nyelvi képzés; karrier tanácsadás.

Ajánlom a tisztelt lakosság figyelmébe az
Agrárminisztérium "Fűts okosan!" honlapját:
http://www.futsokosankampany.hu/ A honlapon
tájékoztatást kaphatunk a fűtés alapelveiről, melyek
ismeretében pénzt és energiát spórolhatunk; a
fűtéssel
kapcsolatos
egészségügyi
kockázati
tényezőkről; a tüzelőanyagokról és berendezésekről. A
honlap segíteni kívánja az érdeklődőt, hogy milyen
tüzelőanyagot, milyen módon használjon fűtésre és
tippeket ad a környezetszennyező és egészségre
ártalmas hatások minimalizálására, továbbá a fűtési
kiadások csökkentésére. Kérem a honlapon szerzett
ismereteiket használják mindannyiunk egészségére!

Miért érdemes?
6hónapig
önkéntese lehetsz
az OMSZ-nak, eddig
finanszírozzuk képzésed költségeit is, hordhatod a
mentősök
egyenruháját,
együttműködsz
a
mentésben, motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz,
részvételedet pénzbeli jutalommal honoráljuk.
VÁRJUK JELENTKEZÉSED! További információk:
http://toborzas.mentok.hu
Országos Mentőszolgálat

Kidobott karácsonyfák
gyűjtése

Módosultak a súlykorlátozással érintett utcákra
vonatkozó szabályok

A Szelektív Nonprofit Kft.
megkezdte a kidobott
karácsonyfák gyűjtését,
mely
időszak
2019.
január 25-ig tart. A
hulladéktároló edények mellé helyezett fenyőfákat a
hulladékgyűjtés napján szállítják el.

2016-ban a Képviselő-testület Petőfibánya közlekedési
sajátosságaira figyelemmel rendeletet {13/2016. (VI.30.)}
alkotott a súlykorlátozással érintett petőfibányai belterületi
utcákra érvényes engedélyek kiadásának szabályairól. A
rendelet célja az volt, hogy megóvja a családi házas
övezetben lévő utcákat a településen áthaladó (olykor 40
tonnás) nehézgépjárművektől, továbbá csökkentse ezeken
az utcákon a tehergépjárműforgalmat. 2 év múltán
elmondhatjuk, hogy a szabályozás többnyire sikeres volt,
céljai nagy részét elérte, hiszen biztonságosabbá vált az
ezen az utcán élők gyalogos- és gépjárműforgalma. Ezt a
rendeletet módosította a Képviselő-testület 2018 végén.
Azt már korábban észrevehették, hogy cserélve lettek a
táblák, melynek célja, hogy az Apci utcában a
tehergépjárművek mellett a buszok se hajthassanak be. Az
újabb módosítás szerint annak az ingatlantulajdonosnak,
magánszemélynek vagy cégnek, akinek ingatlantulajdona,
telephelye a súlykorlátozás alá eső utcákhoz tartozó
ingatlanon található és az adott tehergépjármű után
Petőfibánya Községi Önkormányzat Adóhatósága felé fizeti
a gépjárműadót behajtási engedélyt kell ugyan kérni,
viszont ezért nem kell fizetniük. (Azért kell mindenképpen
rendelkezniük engedéllyel, mert a kirakott tábla alapján
csak így hajthatnak be szabályosan, ellenkező esetben a
nehézgépjárművet közúti ellenőrzés céljából megállító
rendőr szabálysértési bírságot ró ki.) Másik jelentősebb
változtatás, hogy ha az áruszállító tehergépjármű
kifejezetten az utcában lévő ingatlanra szállít építési vagy
tüzelőanyagot, akkor sem kell fizetni a célforgalommal
érintett lakosnak, viszont a behajtási engedélyt neki is
célszerű beszereznie az áruszállítás előtt, hogy a fuvarost ne
büntessék meg. A rendelet és a kint lévő táblák célja
továbbra is az, hogy mindazok a teher- és személyforgalmat
bonyolító cégek, amelyek a közút levágásával éppen
településünkön rövidítették le a távolságot (így rongálva az
útjainkat), azok újra a nagy teherbírású közutakat vegyék
igénybe. Ha valamely oknál fogva ez mégis megoldhatatlan,
hogy
ne
a
településünkön
menjenek át, akkor a
behajtási engedélyért
nekik fizetniük kell. A
súlykorlátozással
érintett utcák:
Fenyőfa utca {3t},
Temető utca {5,5t}
Apci út {5,5t}
Hatvani utca {5,5t}.

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft. Lev. cím: 3001 Hatvan, Pf.: 97.
Tel.: +36 37 340-402; www.szelektivkft.hu;
www.komposzt.com; E-mail: info@szelektivkft.hu

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2019.
2019-ben a szállítás napja:
minden hónap 2. és 4. keddje
január 22.; február 12., 26.; március 12., 26.; április
9.,23.; május 14., 28.; június 11., 25.; július 9., 23.;
augusztus 13., 27.; szeptember 10., 24.; október 8.,
22.; november 12., 26.; december 10., 24.

Égetés Petőfibányán
Az égetésre 2019-ben meghatározott időpontok:
január 21.; február 4., 18.; március 4., 18.; április
1.,15. 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!

❖ 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

❖ Óvodapedagógus, gyógypedagógus
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, illetve
óraadó gyógypedagógus munkakör betöltésére. A
munkakör azonnal betölthető, szolgálati lakás biztosított.
Részletek a www.petofibanya.hu honlapon, illetve a KSZK
oldalán.

❖ 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@tonline.hu címen.

Tisztelt Petőfibányaiak!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben
igényt tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen
állok rendelkezésükre!
Tisztelettel:
Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

