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Tisztelt Petőfibányai Polgárok!  
A 2018. év első Hírlevelében mindenkinek Boldog Új évet kívánok! Remélem, hogy jól teltek az ünnepek, és az új évet új 
reményekkel, feladatokkal és célokkal kezdték! Ha még emlékeznek, tavaly ilyenkor óriási havazás volt, most pedig kellemes 
tavaszi időjárással kezdődött az újév. Bár havat hányni – egyelőre – nem kellett, Önkormányzatunknál e nélkül is munkával 
kezdődött a január, és ahogy látom az év első felében meg sem állunk. Gondolom, hogy emlékeznek rá, a közmeghallgatáson 
és más fórumokon is tájékozódhattak, hogy az óvoda felújítására beadott pályázaton nyertünk 72 millió Ft-ot. A közbeszerzés 
után a kivitelezővel végre aláírhattuk a szerződést, és megkezdődött a kivitelezés is. Ez átszervezést igényelt, mivel a gyermekek 
elhelyezését meg kellett oldani. Először a felső ovi felújítására kerül sor, így a felső óvodából ideiglenesen át kellett költöztetni 
a két csoportot a lenti óvodába, illetve a művelődési házba. A gyermekek egy kalandnak élik meg ezt a változást, a szülőket 
pedig arra kérem, hogy türelemmel legyenek ez idő alatt. Nekünk sem egyszerű, nagyon sok problémát kell megoldanunk, de 
a végén mindkét óvodaépület már nem csak kívülről, hanem belülről is megújul. Tavaly év végén, még két jó hírt kaptunk, az 
egyik, hogy nyertünk 10 millió Ft-ot a bölcsődei pályázaton is. Ez azt jelenti, hogy az óvoda felújításával párhuzamosan a 
bölcsödét is meg kell valósítani, ugyanis a bölcsi a lenti oviban lesz. Szeptember 1-től már lehet a bölcsődei szolgáltatásunkat 
is igénybe venni. A másik jó hír, hogy az évek óta pályázott járdafelújításoknak is zöld utat engedtek, ami 15 millió Ft újabb 
pályázati pénzt hozott községünknek. Úgy gondolom, hogy a 2018-as év kezdésének ez nagyon jó, nyilván nekünk ez rengeteg 
munkával jár, de remélem megéri, és az itt élőknek örömet fog okozni a fejlesztésekkel járó komfortemelkedés. A „tél” 
elmúltával pedig folytatódik a Magyar Közútkezelő Zrt. kezelésében lévő 2402-es számú közút (Selypi út) Selyp és Petőfibánya 
közötti szakaszának felújítása. A legfrisseb hír pedig az, hogy várhatóan 2019 nyarára elkészülhet a Hatvan-Apc között a Zagyva 
mentén húzódó kerékpárút is. 
 

 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
2018-ban a szállítás napja: minden hónap 2. és 4. keddje 
 
január 9., 23.  július 10., 24., 
február 13., 27.  augusztus 14., 28. 
március 13., 27.  szeptember 11., 25. 
április 10., 24.  október 9., 23. 
május 8., 22.  november 13., 27. 
június 12., 26.  december 11., 25. 
 
 

Kéményseprés lesz a társasházakban  
Az Országgyűlés októberi döntése nyomán január elsejével 
megváltoztak 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. A társasházakat 
illetően: az osztatlan közös 
tulajdonú gyűjtőkémények 
ellenőrzése továbbra tervezett 
sormunka keretében valósul 
meg.  
Petőfibányán a társasházak 
kéményeinek ellenőrzésére  
április 1-május 31. között kerül 
sor. 

 
 

 
 
Avar és kerti hulladék égetése      H É T F Ő 
Az égetésre meghatározott legközelebbi időpont: január 22, 
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: II.5,19.; 
III.5.,19.; IV.9.,23.)   
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Újabb parkolók épültek 
A Magyar Közútkezelő Zrt. által felújított belterületi út 
mellett, kérésünkre a Fény előtt lévő rossz állapotú 
feltöredezett részt is leaszfaltozták, ebből a 
személygépjárművek részére 4-4 db parkoló lett kialakítva; 
a táblákat kihelyeztük, a felfestés pedig az időjárási 
lehetőségek függvényében fog elkészülni. Arra kérjük az itt 
parkolókat, legyenek figyelemmel a többiekre, illetve a 
közút forgalmára, és lehetőleg ne hagyják egész napra vagy 
napokra ott az autójukat. A parkoló tehergépjárművek, 
kamionok parkolására nem alkalmas, és tilos is, mivel 
alatta csatorna húzódik, amely a nagyobb teher alatt 
beszakadhat! Korábban az Akácfa út elejénél, a játszótérrel 
szemben is lehetett parkolni, most viszont végig szikkasztó 
árok húzódik, így a parkolás lehetetlen és veszélyes is a 
közút szélén, különösen a buszmegállónál. Parkolásra 
lehetőség szerint csak a kijelölt parkolókat használják!  
 

Földgáztámogatás nagycsaládosok részére 
A földgázzal fűtő nagycsaládosok kedvezményt vehetnek 
igénybe. A nagycsaládos kedvezményre az jogosult, aki 
egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és legalább 
három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül 
családi pótlékban, illetve a családi pótlékban részesülő 
személlyel egy háztartásban él. A nagycsaládos kedvezmény 
csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. A kedvezmény 
mértéke: az önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h-
nál kisebb gázmérővel rendelkező jogosult által maximálisan 
vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel 
felhasználási helyenként és naptári évenként 61.560 MJ, 
valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként 
további 10.250 MJ. A nagycsaládos kedvezményre való 
jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári év 
folyamán bármikor benyújtható a bejelentett lakóhely, illetve 
tartózkodási hely (lakcím) szerint illetékes járási hivatalhoz. A 
nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében a 
kérelem tárgyában a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el. 
A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell 
benyújtani. Az igénylőlap beszerezhető a járási hivatal 
családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatain, a 
Kormányablakoknál, illetőleg letölthető az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjának (ONYFK) 
www.onyf.hu internetes honlapjáról is, valamint a szolgáltatók 
honlapján is elérhető. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem 
benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla 
(részszámla) másolatát, a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt 
felhasználási hely esetén a szerződés másolatát. Annak kell 
igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül 
kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a 
háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban. Aki 
családtámogatási kifizetőhelytől részesül ellátásban, nem kell 
igazolást csatolnia a családi pótlékra való jogosultság 
fennállásáról. A kérelmek elbírálására irányadó ügyintézési 
határidő sommás eljárás esetében 8 nap, teljes eljárásban 
legfeljebb 60 nap. A nagycsaládos kedvezményre való 
jogosultság megállapítása határozatlan időre történik. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évenként igényelni a 
kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a 
jogosultsági feltételek fennállnak. Ha a kérelem benyújtásakor 
a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje 
áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen 
legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap 
első napjától állapítható meg. A jogosultság feltételeinek 
megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok 
megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító 
hatóságnak. A jogosultnak a felhasználási helyében történő 
változást (költözést) is be kell jelentenie. A szolgáltató a 
nagycsaládos kedvezményt a megállapító határozatnak 
megfelelően a kiállított számlában havonta azonos összegben 
érvényesíti.  
 

 

 
Garázstulajdonosok tájékoztatása 
A tavalyi felhívásunkra már sok garázstulajdonos jelezte 
vásárlási szándékát a garázs alatti földterületre vonatkozóan. 
Van olyan garázstulajdonos, aki több garázzsal is rendelkezik, 
így természetesen lehetőség van részletfizetésre is, 
amennyiben a szándéknyilatkozatra ezt ráírják. Ha ezt nem 
tették meg, akkor jelezzék a jegyző felé. A félreértések 
elkerülése érdekében néhány dolgot most részletezünk: amíg a 
garázs alatti földterület az önkormányzat tulajdonában van, 
addig a garázs tulajdonjogát a Földhivatal nem jegyzi be a 
garázstulajdonos javára, így nem adható el hivatalosan, nem 
örökölhető. Az ügyvéd nélkül, kézzel írott papír nem alkalmas a 
tulajdonjog bejegyzéséhez. Akik a 2001-es kezdeményezést 
követően már megvásárolták az ingatlant, és tulajdoni lappal 
rendelkeznek, azoknak teendőjük nincs. A vásárlással 
kapcsolatos költségeket mindig a vevőnek kell fizetni, ilyen az 
ügyvédi díj, a tulajdoni lap illetéke, az ingatlan mérete alapján 
megállapított ellenérték; illetve a jelenleg külterületen lévő 
Ifjúság utcai garázsok esetében a földmérő díja. Azt már 
korábban hangsúlyoztuk, hogy most senki sem köteles 
megvásárolni a földet, de előbb-utóbb mindenkinek az érdeke 
az lesz, hogy ténylegesen a tulajdonába kerüljön a garázs. 
Továbbá az ár, illetve az egyéb költségek mindig csak 
magasabbak lesznek, így érdemesebb előbb túlesni az 
adásvételen. A vásárlási szándéknyilatkozatokat legkésőbb 
február 28-ig várjuk. Ezt követően elkezdődnek az 
értékesítések, adásvételi szerződések. Ha valaki csak azután 
szeretné megvásárolni a garázsát, akkor annak az ügyvédi díja 
valószínűleg magasabb lesz. Vásárlási szándékuk esetén 
további információkért a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez 
fordulhatnak. 

 
Tisztelt Petőfibányaiak! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben igényt 
tartanak további tájékoztatásokra is, szívesen állok 
rendelkezésükre!   

Tisztelettel: 
 
 

Juhászné Barkóczy Éva 
polgármester 


