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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. Ezen felül felületet biztosítunk mindazoknak, akik a lakosság széles körét kívánják megszólítani. Az aktuális 
hírek, információk az Önkormányzat Facebook oldalán (Petőfibánya Községi Önkormányzat) is megtalálhatók, mely oldal 
tartalmazza a legfrissebb információkat. Petőfibánya Községi Önkormányzat a nyilvános Facebook csoportjához csak az 
ismerőseinek tud meghívót küldeni, de természetesen aki nem ismerőse a Petőfibánya Községi Önkormányzatnak, az is tud 
csatlakozni a csoporthoz. A csoport nem interaktív! Ügyintézésre a facebook nem alkalmas, azt továbbra is személyesen, postai 
megkeresés útján, vagy ügyfélkapun keresztül lehet indítani. 

A Hírmondót szerkesszük együtt és szóljon mindenkinek!  

Új rendőrünk 

Kovács Ferenc 

őrmester 

Kovács Árpád 
törzsőrmester körzeti 

megbízottunkat 
Rózsaszentmártonba 

helyezték át, így 
helyére új körzeti 
megbízott érkezett. 
Ezért Árpádot már ne 
keressék, ha rendőri 

intézkedést szeretnének, illetve közbiztonsággal 
kapcsolatos problémájuk van! Az új körzeti megbízottunk 
Kovács Ferenc rendőr őrmester, hatvani lakos. 
Petőfibányára költözése saját elhatározásából jelenleg nem 
valószínű, de ennek ellenére állandó rendőri jelenléte a 
településünkön biztosított. Az új KMB-ésünk 4 éve hivatásos 
rendőr a Hatvani Rendőrkapitányság állományában. 2016 
óta járőr, majd járőrvezető, később járőrparancsnok volt 
Hatvanban. 2020 július-október között volt körzeti 
megbízott Rózsaszentmártonban. Ügyfélfogadás a 
Polgármesteri Hivatal földszinti KMB-irodában minden 
hónap első hétfőjén 8-10 óra között.  

Egyébként telefonos egyeztetéssel bármikor elérhető, 
telefonszáma: 20/776-8099. Ha mégsem lenne elérhető: 
112-es segélyhívón tehetnek bejelentést.  

Önkormányzati költségvetés 
Megszületett a 2021. évi költségvetés. A jelenlegi 
járványhelyzetben a képviselő-testület nem tarthatta meg 
szokásos ülését, így a testületi tagok tájékoztatása mellett a 
polgármesteri rendelkezések alapján alakult ki az ez évi 
költségvetésünk, melyet idén is a szociális érzékenység és a 
fejlesztés határozta meg. Röviden a költségvetésről: a 
tavalyihoz hasonló kerettel gazdálkodhatunk idén is. 
Továbbra is megmaradt a 15 ezer forintos tanévkezdési 
támogatás. Ugyanilyen összeget kapnak gyermekenként a 
szülők az 1-3 éves gyermekük után. Hatezer forint értékű 
támogatás jár azoknak, akik 2021. október 1-jén 65. 

életévüket betöltött öregségi nyugdíjasok. A 90 és 100 
életévüket betöltött öregségi nyugdíjasok húszezer forintot 
kapnak ajándékba, továbbá 15 ezer forint egyszeri 
támogatás állapítható meg annak, akinek gyermeke 
születik. Aki közeli hozzátartozójának halálát követően 
annak temettetéséről gondoskodott, 20 ezer forintos 
támogatásban részesül. Szociális alapon rendkívüli 
települési támogatással segítjük az átmenetileg nehéz 
helyzetbe kerülő lakosokat, ezen felül pedig kérhető 
tűzifasegély is. Folyamatosan kérhető a lakhatási 
támogatás is, amely havi rendszerességgel csökkenti a 
közüzemi szolgáltató által kibocsátott számla összegét. 
Ugyanakkor a nyugdíjak emelkedését követve emeltük a 
lakhatási támogatásra jogosultság jövedelemhatárát, hogy 
több rászoruló embert tudjunk támogatni. A Közüzemi 
díjtámogatás összege: a) ha egy főre eső jövedelem 0-
37.050 Ft, akkor 4.500Ft/hó; b) ha egy főre eső jövedelem 
37.051-51.300 Ft, akkor 3.500Ft/hó; c) ha egy főre eső 
jövedelem 51.301-65.550Ft, vagy egyedül élő esetében 
85.500 Ft, akkor 2.500Ft/hó. A rendelet március 1-jén lép 
hatályba. A támogatás részleteiről és egyéb szociális 
támogatásokról az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:  
szocialis@petofibanya.hu. 
 
Mivel a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a helyi 
közösségi élet fejlesztésében, idén is minden egyesületet 
támogatunk. Továbbra is cél az Apci út első felének 
felújítása, illetve további utak felújítása, esetleg építése. 
Szépítjük a közterületeket, közparkokat. Tavasszal 
faültetésbe kezdünk. Folytatódik a villamos hálózat javítása 
(Fenyőfa u, Hegyalja u, Deák F. u), helyreállítjuk a Liszt 
Ferenc utca 2. parkját, újszülöttek sétányával gazdagítjuk a 
települést, virágosítunk és pihenők lesznek kialakítva a 
horgásztónál a lakosság számára. Újabb sebességmérőket 
állíttatunk, fejlesztjük a karácsonyi díszvilágítást, parkosítjuk 
a Strand-szabadidő központot, leaszfaltozzuk az 
iskolaudvart, roller- és gördeszkapályát építünk, bővítjük a 
kamerarendszert, akadálymentesítjük a gyógyszertárhoz 
való lejutást, továbbépítjük a bányász emlékparkot, további 
parkolókat alakítunk ki, parkolóházat hozunk létre, 
korszerűsítjük a gyermekorvosi rendelő épületét,  

… és mindenre pályázunk, amire csak lehet! 

mailto:onkormanyzat@petofibanya.hu
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Félévi vezetői beszámoló a 2020-21.tanév félévéről 
Nagy örömünkre szolgált, hogy augusztus végén végre 
sikerült betölteni a matematikatanári állást szakos 
kollégával. Dezső Tibor a Vajdaságból érkezett, rövid idő 
alatt sikerült beilleszkednie iskolánk életébe. Szolgálati 
lakással vártuk, de a gázrobbanás miatt bekövetkezett 
„lakáscsere” miatt egyelőre az iskola gondnoki lakásában él, 
ahol jól érzi magát. Sajnos nincs szakos ellátottság fizika, rajz 
és technika tantárgyakból a folyamatos hirdetések ellenére 
sem, ezt a kollegák tartós helyettesítés keretében oldják 
meg. Sajnos a vírushelyzet miatt az utazó logopédiai ellátás 
is szünetel, és egyre nagyobb szükségét érezzük egy 
pszichológus tevékenységének is.  
A tanévnyitó értekezleten hiába fogadtunk el egy jól 
megtervezett és összeállított éves programtervet, szinte 
alig tudtunk megvalósítani valamit belőle a pandémia miatt. 
Az ünnepségeket az iskolarádió segítségével tartottuk meg, 
elmaradtak a versenyek, bálok, színházlátogatások, 
osztályprogramok és tanulmányi kirándulások. A szakkörök 
sem lettek megtartva, a kiosztott óraszám a tanulószobai és 
napközis foglalkozásokra lett átcsoportosítva. Így 
osztályonként tudtuk bontani a délutáni tanulási időt, ezzel 
is segítve a megelőzést és a tanulást. Már szeptembertől 
érezhető volt, hogy a márciusban kezdődő online-oktatás 
milyen gondokat okozott a gyermekek személyiségében, 
magatartásában. Nagyon nehéz volt újra beszoktatni őket 
az iskolába, betartatni velük a szabályokat, rávilágítani arra, 
hogy a jogaik mellett kötelességeik vannak. Még a felső 
tagozatban is jellemző volt, hogy gondot jelentett fél év 
kihagyás után a hangos olvasás, szövegértés, írásbeli 
tevékenység. Rendszeres számonkéréssel próbálták a 
pedagógusok diákjaikat a mindennapi, rendszeres tanulásra 
visszaszoktatni. Szeptembertől bevezettük az internetes 
mozanaplót, ahol a szülők saját jelszavukkal belépve 
naprakészen tudták követni gyermekük tanulmányi 
eredményét. Vírushelyzet iskolánkban: Szeptember végén 
a 8.osztályosainkat karanténba kellett helyezni 1 társuk 
megbetegedése miatt. Az online oktatás 10 napig tartott 
számukra. A téli szünetre 2 pedagógusunk lett COVID-os, 
szerencsére enyhe tünetekkel. A szünet után még 1 hétig 
voltak otthon, de a technika segítségével minden órát meg 
tudtak tartani a tanítványaiknak online. A gyerekek 
vírusfertőzöttségéről nem tudunk semmit, mert ha 
megbetegedtek, a háziorvosaik nem látták őket 
személyesen, csak gyógyszert kaptak tüneteikre. Azt 
tapasztaljuk, hogy évről- évre romlik a tanulmányi átlag, a 
gyermekek között alig-alig akad kitűnő tanuló. Egyre 
nehezebb motiválni őket, nem fogadják el a pedagógus 
segítségét.  
Tanév elején a Baptista Szeretetszolgálat 
tanszeradománnyal támogatta a rászorultakat. Mikulásra 
Petőfibánya Önkormányzata minden diákunkat 
mikuláscsomaggal lepte meg. Karácsony előtt szintén a 
Szeretetszolgálat segítségével 50 család számára tartós 
élelmiszeradományt tudtunk ajándékozni. A budapesti 
Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti 
Baptista Iskola cipősdobozokat, játékokat és ruhákat 
küldött tanulóinknak. A hatvani BOSCH-gyár 200 000 
Forinttal támogatta alapítványunkat. Köszönjük szépen 
minden adományozott nevében a támogatást!             
A következő évre várható első osztályosokról: Az óvodától 
kapott információ alapján kb. 28 fő várható 2021. 
szeptemberére az 1. osztályba. Nagyon reménykedünk, 
hogy továbbra is érkeznek gyermekek más településekről. 
Sajnos a pandémia miatt nem tudunk nyílt napokat tartani, 
délutáni játékos csalogató foglalkozásokat szervezni leendő 
tanítványainknak. Ezért hamarosan elkészül egy videófilm 
iskolai életünkről, amit egy játékos, a tanító nénik által 
összeállított foglalkoztató füzettel és az alapítvány által 
vásárolt íróeszközökkel fogunk elküldeni számukra. 

Tanévnyitókor pedig az iskolai nyakkendő mellett egy 
tablettel is szeretnénk örömet szerezni nekik! 

Hegedűsné Ivády Gabriella, igazgató 
 
Élet az Óvodában – Pandémia ide vagy oda! 
A 2020/2021-es tanév - a tavaszi pandémiás helyzet 
leküzdése után – fáradtabban, de bizakodással indult. Ma 
már elmondhatjuk, hogy soha nem volt még ilyen nehéz 
évünk! Tele szorongással, bizonytalansággal, váratlan 
helyzetekkel. Senki nem számított arra, hogy a félév azzal 
telik el, hogy a gyermekek és a dolgozók egészségének 
megóvása, a működés feltételeinek biztosítása lesz az 
elsődleges feladatunk. Ennek ellenére leküzdöttük a 
megváltozott beiratkozás nehézségeit, szeretettel fogadtuk 
az új gyermekeket, türelmesen válaszolgattunk a szülők 
kérdéseire. Elkészítettük az éves munkatervünket, a 
statisztikát, felülvizsgáltuk a szabályzatainkat, hiszen az 
intézményünkben a vírushelyzet ellenére is fenntartói 
átfogó belső ellenőrzés, kormányhivatali ellenőrzés, 
Oktatási Hivatali szakmai ellenőrzés – minősítés – is zajlott. 
Minden hatóság pozitív eredménnyel zárta a vizsgálatot. 
A karácsony előtti karantén kissé megijesztett bennünket, 
de azóta a szigorú járványügyi előírásokat betartva 
zavartalanul tudjuk fogadni a kicsiket. Mindent elkövetünk 
azért, hogy a gyermekek számára fontos közösségi 
programok továbbra is megtarthatóak legyenek. 
A Télapó a fenntartói mikulás csomagot csak a karantén 
után tudta hozni, de a karácsonyfa alá már minden csoport 
kapott ajándékot. Költségvetésből csoportonként 50.000 Ft 
értékben vásároltak az óvodapedagógusok játékokat, 
eszközöket a gyermekeknek. A farsangi mulatságok is 
megrendezésre kerülnek. Szűk körben, szülők nélkül, de jó 
hangulatban tervezzük búcsúztatni a telet. 
A kicsik fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak, de szívesen 
látjuk szakmai gyakorlatra a középiskolás és felnőtt 
korosztályt is.  A korábbi években is fogadtunk szakács-, 
pedagógiai asszisztens-, dajka tanulókat, de most új szintre 
emelkedett ez a tevékenységünk.  Bekapcsolódtunk a duális 
szakképzésbe. A duális képzés olyan középfokú szakképzési 
forma, amelynek során a tanintézetben folyó elméleti 
oktatás a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati képzéssel 
párhuzamosan folyik. Míg az elméleti oktatás szakiskolában, 
a gyakorlati képzés intézményünkben történik. Az iskolák 
feladata, hogy az általános műveltséget és a szakelméleti 
ismereteket átadják, míg az üzemi képzés a szakmai 
képességeket fejleszti. Első lépésben a Heves Megyei SZC 
Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
szociális ágazatán tanuló fiatalokkal kötöttünk szerződést.  
A rendszer előnye, hogy a tanulók még azelőtt rengeteg 
szakmai, szociális, kommunikációs   tapasztalatot szereznek, 
hogy megszereznék a szakképesítést.  

Martinkovics Sándorné Óvodavezető 

 
Kiosztotta a „félévi bizonyítványt” az Állami 
Számvevőszék is,  

Petőfibánya: jeles, Heves megye: 3,9 
A 2020. évben az Állami Számvevőszék átfogó országos 
ellenőrzést tartott minden magyarországi településen. 
Petőfibánya Községi Önkormányzatot és a Petőfibányai 
Polgármesteri Hivatal működését is átvizsgálták az 
integritás és korrupció elleni védettség szempontjából. A 
jelentés az ÁSZ oldalán megtalálható: 
https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2021/2101
4.pdf?ctid=762. Domokos László az ÁSZ elnöke az 
alábbiakat írta Juhász Péter polgármester Úrnak: 
 
„Gratulálok az elért ötös osztályzathoz! Az Ön szervezete 
és az önkormányzat hivatala az integritás szempontjából a 
legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok 
közé tartozik.” 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2021/21014.pdf?ctid=762
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Zöldhulladék-gyűjtés 
2021. február 19. és 

március 20. 
 

Mint korábban tájékozódhattak, 2021-től már TILOS az 
avart és a zöldhulladékot a szabadban elégetni.  
Önkormányzatunk minden lehetőséget megragad, hogy a 
háztartásokban, társasházaknál felhalmozódott 
zöldhulladéktól mentesítse a lakosságot. A tavaszi 
hulladékszállításra sikerült két időpontot is egyeztetnünk. 
 
A hulladékot február 19-én és március 20-án 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! 
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott 
faág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi 
részek. A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot 
műanyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum 
egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell 
előkészíteni. Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére 
van lehetőség.  
Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási 
hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert 
vagy szennyezett zöldhulladék.  
Nem kerül elszállításra továbbá a nem megfelelően 
előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas hulladék, 
az 1 m3 -en felüli mennyiség. 

 

2021. évi gépjárműadó 
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021-
től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás 
a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, 
plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e 
helyett elég április 15-éig befizetni. 
2021 elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a 
fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok 
kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, 
például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a 
gépjárműadó összege csökkent. A gépjárműadó első 
részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. 
szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez 
tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára. A változások nem 
befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. 
december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést 
az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó 
kivetésénél. A mentességet, a szüneteltetést és az 
adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap 
a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés 
igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, 
amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A 
nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi 
ügyfélszolgálatain. A 2020. december 31-éig keletkezett, 
változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos 
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati 
adóhatóságokhoz lehet fordulni. 
 

Lakossági 
használt 
sütőolaj (és zsír) 
begyűjtés 
Önkormányzatunk 
szerződést kötött a 
Biotrans Kft.-vel, 
akik egy 
„HASZNÁLT 
SÜTŐOLAJ ÉS 
ZSIRADÉK GYŰJTŐ” 
feliratú sárga színű 
kukát fognak 
márciusban 
kihelyezni az Iskola 
utca 3/A. alatti 
óvodai konyha nagykapuja elé. Ebbe minden lakosunk 
elhelyezheti lezárt PET-palackban vagy zárt 
befőttesüvegben a konyhai főzés során feleslegessé vált 
sütőolajat vagy a zsiradékot. (Beleönteni nem szabad!) 
 
Egyetlen liter használt sütőolaj 1.000.000 liter ivóvizet 
képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A 
használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket 
okoz: jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, 
mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és 
patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli. Ha a 
talajba kerül, akkor a talajflórát károsítja, a háztartási 
hulladék közé öntve növeli annak lebomlási idejét, az állati 
takarmányba kerülve a káros anyag visszakerül a 
táplálékkörforgásba. A szelektív gyűjtési rendszer mentesíti 
a települési csatornahálózatot és a szennyvíztisztítókat a 
szennyező anyagtól, csökkentve ezáltal az önkormányzatok 
üzemeltetésre fordított kiadását is. Az összegyűjtött olaj 
100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során 
bioetanol készül belőle. A gyűjtőcég ezen felül minden 
hasznosítható begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25 forint 
visszatérítést ad a PKTK közalapítvány részére. 
 

A Petőfibányai 
Bányász SK hírei 
Egyértelmű célul tűztük ki 
a helyi sportélet 
stabilizálását, amihez az 
önkormányzat plusz 
forrásokat biztosít. Új 
szertárosa lett a 
komplexumnak, a labdarúgó pályát pedig az önkormányzati 
brigád fogja gondozni. A futballcsapat célja a Heves megyei 
2. osztályba jutás, amit a jelenlegi keret bővítésével, helyi és 
környékbeli fiatalokkal képzelünk el. Ennek fényében 7 új 
játékos érkezett a Bányászhoz. A csapat Molcsán László 
vezetőedzővel már meg is kezdte a felkészülést a tavaszi 
szezonra. Óvodásaink és iskolásaink számára is hamarosan 
elkezdődnek az ilyen jellegű programok, Gulyás Lilla 
óvónéni és Kotrócz Viktor tanárbácsi vezetésével. A fedett 
lelátó felújítására és az öltözői bútorok cseréjére is sor kerül 
az idei évben TAO-s pályázatból. A pályázathoz szükséges 
önerőt az önkormányzat biztosítja az egyesület számára. Az 
ökölvívó szakosztály is várja a sportolni vágyókat, Szekeres 
Norbert profi ökölvívó vezetésével, amint a Covid-19 
helyzet ezt lehetővé teszi.                   Hajrá Bányász!  
 



 

GYÁSZHÍR 
Mély megrendüléssel és fájó szívvel 
tudatjuk, hogy Horváth Gyula kollégánk, az 

önkormányzati Brigád tagja, aki 10. éve 
dolgozott a település szebbé tételén, rövid, de 
súlyos betegség következtében 2021. február 2-
án 56 éves korában örökre itthagyott bennünket. 
 

Kedves Gyula, 
emléked mindig szívünkben él, 

nyugodj békében! 

 

 

 

Téli 
síkosságmentesítés                                            
Bár az idei tél sem már az 
„igazi”, a település 
karbantartó brigádjának 
mégis voltak feladatai és 
még úgy tűnik, hogy 
lesznek is ezen a télen. 
Munkájukat jelentősen 
megkönnyítette a tavaly 
vásárolt sószóró 
berendezés. Emellett 
viszont ha kell, akkor 
hétvégén, munkaidőn túl is kötelezettségük a település 
lépcsőinek, járdáinak, belterületi útjainak 
síkosságmentesítése. Munkájukat köszönjük! Továbbá 
köszönjük a lakosság együttműködését is! 
 
 

 
 

A Hatvani Kórházban lévő orvosi ügyelet 2021-től új 
helyszínre költözött. Szükség esetén rendelési időn túl és a 
hétvégén az orvosi ügyeletet a Hatvan, Vécsey Károly tér 2. 
szám alatti ingatlanban találják. 
Felnőtt háziorvosi ügyelet: 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 
2., 06-70-370-3104 Munkanapokon: 17 órától másnap 
reggel 8 óráig. A hét utolsó munkanapján: 12 órától másnap 
reggel 8 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8 
órától másnap reggel 8 óráig. 
Gyermekorvosi ügyelet: 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. 
06-70-370-3104 Munkanapokon: 17 órától másnap reggel 8 
óráig felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás keretében. A hét 
utolsó munkanapján: 12 órától másnap reggel 8 óráig a 
felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás keretében. Munkaszüneti- 
és ünnepnapokon: reggel 8 órától 18 óráig gyermekorvos 
részvételével. Mentőszolgálat, mentés hívószáma: 112 

 

Ötszörösére nőtt a 
kóbor kutyák 
gazdáira 
kiszabható bírság 
 
75 ezer forintra 
emelték az állatvédelmi bírság alapösszegét a kedvtelésből 
tartott állatok esetében. A 2021 januárjában hatályba lépett 
módosítás értelmében, ha a kutyánk kiszökik az utcára, 
akkor legalább ennyit kell fizetnünk az állatvédelmi törvény 
megsértése miatt. Mivel jogszabálysértésenként további 
szorzókkal is számolni kell, ezért ez csak az alapösszeg! 
Az év elején módosított kormányrendelet pontosan 
megszabja az állatvédelmi bírság alapösszegét. Különböző 
mértékű bírságot kell fizetni a haszonállatok és a 
kedvtelésből tartott állatok után. A korábbi 15 ezer forintos 
alapbüntetés az ötszörösére, 75 ezer forintra nőtt. Ezen túl 
minden jogszabálysértéshez tartozik egy szorzó; az 
állatvédelmi hatóság (a jegyző vagy a kormányhivatal) ez 
alapján állapítja meg a büntetés teljes összegét, ami akár a 
300 ezer forintot is elérheti. 
Magánszemély vagy állatvédelmi civil szervezet a jegyzőnél 
jelezheti, ha nem megfelelő körülményeket tapasztal egyes 
ingatlanokon, vagy ha kiszökött kutyáról szerez tudomást. 
Az eset ellenőrzése után az állatvédelmi hatóságként eljáró 
jegyző indíthat eljárást akár akkor is, ha az állattartót a 
helyszínre érkezéskor nem találják otthon. 
Ha kóbor vagy kiszökött kutyára leszünk figyelmesek, és azt 
szeretnénk, hogy a hatóságok intézkedjenek ez ügyben, 
akkor ne valamely közösségi oldalra posztoljuk, hanem 
jelentsük hivatalosan. Petőfibányán a következő 
elérhetőségeken tehetünk bejelentést kóborló ebek esetén: 
onkormanyzat@petofibanya.hu (ha tud készíteni képet, azt 
is küldje el!) 37/387-303;30/190-0022. 

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – 2021. 

2021-ben a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. 
keddje – február 23.; március 9.; március 23. A járat 
szerinti kommunális hulladék elszállítás változatlan. 
 

 

 

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 
kettőhavonta 1380 példányban. 
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