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Egy polgármester-buktatás margójára...

• Folytatás a 2. oldalon •

Nem értem! – kezdhetném gondolataimat – 
bár annak idején Dányi László is így kezdte min-
dig jegyzeteit. Nem akarom elvenni tőle ezt a 
szófordulatot, de én tényleg nem értem. A tele-
pülésen már a Krónika megjelenése előtt lehe-
tett hallani ilyen-olyan híreszteléseket a polgár-
mester megbuktatásának ötletéről. Nos, nézzük 
a tényeket!

Nem kívánok személyeskedni, nem is fogok 
nevén nevezni senkit, sem ebből az ügyből ki-
folyólag, sem pedig egyéb formában. Elsőként 
úgy hiszem, veszteni tudni kell. Nem gondolom, 
hogy kívülről érdemes szítani egy képviselő-tes-
tületet csak azért, mert nem sikerült jelöltből 
polgármesterré válnia valakinek. Meg kell pró-
bálni harmadik alkalommal is, és majd meglát-
juk akkor milyen eredmény születik. Persze tud-
juk, hogy a kibicnek semmi sem drága!

Aztán szeretném hangsúlyozni, hogy csúnya 
dolog hülyének nézi a választópolgárokat – vá-
lasztás után az állampolgárokat. Két okból is így 
van! Ha valamit egy képviselő a testületben el 
akar érni, akkor legyen elég vér a pucájában, és 
lépjen. Ne csináljon közvélemény-kutatást sem-
milyen közösségi portálon sem, hogy vajon mit 
szólna az átlag szabadkígyósi állampolgár, ha rá-
kényszerítenék a polgármestert a távozásra. A 
lakosság többsége ugyanis nincs tisztában azzal, 
hogy ennek milyen következményei lennének a 
településre vonatkoztatva. Sajnos azonban az 
elmúlt hetek eseményeiből a Tisztelt Képvise lő-
testület tagjai sincsenek tisztában ezekkel a kö-
vetkezményekkel, és ez már kicsit félelmet keltő.

Aztán tudomásul kellene azt is venni, hogy a 
falu lakossága nem egy átmulatott éjszaka után 

választotta meg Balogh Józsefet polgármester-
nek. Lehet őt szeretni, és nem szeretni, de egy 
dolgot tudomásul kell venni, hogy 2014-ben im-
máron 5. alkalommal lett ő a falu első embere. 
A választások többségén volt ellenfele – hol ko-
molyabb, hol nem – de mindig ő győzedelmes-
ke dett. Nem hiszem, hogy a választópolgárok 
mindig rossz cselekedetet követtek el a válasz-
tás napján. Valamiért úgy döntöttek, hogy ő kell 
abba a székbe, és ezt tiszteletben kell tartani. 
Minden felnőttnek van egy szavazata, azon az 
ominózus napon mindenki menjen el szavazni, 
tegye oda a jelölést, ahová lelkiismerete diktál-
ja, és meglátjuk akkor milyen eredmény szüle-
tik. Sajnos azonban a szavazópolgárok közel fele 
nem megy el szavazni, de nekik van a legna-
gyobb hangjuk, hogy ez is ro ssz, és az is ro ssz.

A képviselőknek pedig az a feladatuk, hogy a 
különböző döntéseket meghozzák annak érde-
kében, hogy a település így vagy úgy mozdul-
jon. Lehet jó döntéseket hozni, és lehet rossz 
döntéseket hozni, de aki azért lett csak képvise-
lő, hogy megmutassa hogyan lehet megakasz-
tani egy folyamatot, az a lakosság ellen tesz, a 
település ellen tesz. Fel lehetett arra készülni, 
hogy megválasztás esetén nem minden úgy ala-
kul a grémiumban, ami optimális. Sem a polgár-
mes ter szemszögéből, sem pedig a testület 
szem szögéből, de ez még nem lehet oka annak, 
hogy csak a mutogatásé legyen a főszerep.

Hosszú még az idő a következő 2019-es vá-
lasztásig. Ki kell használni az utolsó lehetősé-
geket az Európai Uniós pénzek megszerzésére,

Tisztelt Polgármester Úr!

Elolvasva a Krónika legutóbbi számát az alább csatolt gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Ha 
méltónak tartja arra, hogy esetleg a következő számban megjelenjen, akkor vállalom érte a felelős-
séget.

Tisztelettel: Keresztes György
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Kígyósi kastélyjátékok
Az idén 15. alkalommal rendezzük meg hagyo-

mányos programunkat. Célunk továbbra is az, 
hogy ebben a gyönyörű környezetben kulturált ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosítsunk a helyiek-
nek és az idelátogatóknak. Tartalmában mindig 
vannak visszatérő elemek, így lesz ez az idén is. St. 
Martin már többször volt a vendégünk, elláto gat 
hozzánk az idén is. Ebben az évben a kastélyban 
látjuk vendégül a St. Martin művésztelep alkotó 
művészeit a rendezvényünket megelőző héten. Az 
alkotótáborban készült produktumokat kiállítjuk, 
és az érdeklődők is megtekinthetik egy hónapon 
keresztül. Kiállításra kerülnek Szereday Ilona bé-
késcsabai művésztanár festményei is. Mindezek 
mellett bemutatkozik településünkön Harsányi 
Zsuzsa festő is akvarell képeivel. A fiatal korosz-
tályt az általános iskolás alkotótábor résztvevői 
képviselik, akik szintén ezen a héten alkotnak, és a 
hét gyümölcsét bemutató kiállítást szintén a kas-
télyban tekinthetik meg.

A rendezvény első napján megidézzük a régi fa-
lusi esték hangulatát: Agócs Gergely a „Fölszállott 
a Páva” tehetségkutatóból ismert néprajzkutató, 
mesemondó, „Hét nap, hét éccaka, hét szempil-
lantás” című vérbeli mesemondó lendületes elő-
adásával.

A második napon újdonsággal várjuk a gyerme-
keket, hiszen a Garagulya Gólyalábas Kompánia 
vásári komédiája vidám szórakozást ígér. Ezen-
túl vidám gyermekkoncerttel is kedveskedünk. Az 
árnyas fák alatt a Bábika játszóháza várja a gyer-
mekeket. Felszenteljük a testvér-települési emlé-
koszlopot is, melyet Mórocz Sándor készít el. A 
hangulat megteremtéséről a Békéscsabáról ismert 

Borsodi Blues Collektive együttes gondoskodik. 
Az est fő produkciója – a tavalyi nagy érdeklődés-
re való tekintettel – a Ghymes együttes nagykon-
certje lesz. Az együttes sztárvendéggel érkezik, 
Hobo (Földes László) személyében. Akik külön kí-
váncsiak Hobora, azok a koncertet megelő zően 
közönségtalálkozón vehetnek részt a mai napig 
méltán népszerű előadóművésszel. A koncert után 
mindenkit várunk a kastélyba, egy pohár finom 
borra vagy pálinkára a programok méltó befejezé-
seként.

A szponzori támogatásoknak köszönhetően a 
rendezvény minden programja ebben az évben is 
ingyenes. Főbb támogatóink: Magyar Posta Élet-
biztosító Zrt. és Magyar Posta Biztosító Zrt., Ho-
lest Kft., Madis Kft., Wahed Média Hungary Kft.

Az alábbiakban a két nap részletes programját 
olvashatják, természetesen a műsorváltoztatás jo-
gát fenntartjuk. Várunk mindenkit sok szeretettel!

15. Kígyósi Kastélyjátékok
2016. július 15–16.

Szabadkígyós – Wenckheim kastély
Programok

Július 15., péntek
17.00 Kiállítások ünnepélyes megnyitása

– A St. Martin művésztelep kiállítása
– Szereday Ilona festményeinek kiállítása
– Harsányi Zsuzsa akvarell kiállítása
–  A Szabadkígyósi Általános Iskola

rajztáborának kiállítása

a fejlesztésre, mert 2019. után ki tudja hogyan fog 
változni a jelenlegi rendszer. Mindenesetre, ha a 
döntéshozók azt látják, hogy egy kistelepülés gu-
micsonton rágódik, nincs biztos vezetés, acsar-
kodnak mindenen, akkor megvonja a támogatást. 
És az kinek a felelőssége lesz? A polgármesteré? 
A testületé? A médiumok kapva-kapnak a balhén. 

Egy polgármester-buktatás margójára...
Hamar be lehet kerülni újságba, televízióba, inter-
netes hírportálra. Az azonban nem mindegy, hogy 
mivel kerül be egy ekkora falu!

Kérem Önöket, kérlek Benneteket a nyugodt „po-
litizálásra”, de legjobb lenne, ha a politikát meg-
hagynák, meghagynátok azoknak, akik értenek 
hozzá! Az elkövetkezőkben pedig jó munkát, és 
nyugodt döntéshozatalt kívánok.

Keresztes György
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Véget ért a tanév

Kígyósi kastélyjátékok

20.00  Ünnepélyes megnyitó, köszöntőt mond
Balogh József Polgármester Úr
„Hét nap, hét éccaka, hét szempillantás”
Agócs Gergely előadói estje

21.00  St. Martin koncertje
szimfonikus zenekari kísérettel

Július 16., szombat
16 órá tól várjuk az érdeklőket a Bábika

játszóházzal
16.30  A Garagulya Gólyalábas Kompánia

vásári komédiája
17.30  Közönségtalálkozó Hoboval (Földes László)

Az idei évben különlegesen alakult az utolsó ta-
nítási nap, hiszen szerdán fejeződött be a tanév. 
A ballagásra 18-án, szombaton kerül sor, ahol a 
nyolcadikosok ünnepélyesen búcsút vesznek az 
iskolától. A tanév programjairól és eredményeiről 
a júliusi krónikában számolunk be részletesen. A 
kiemelkedően teljesítők névsorát már most olvas-
hatják. Gratulálunk a teljesítményükhöz, további 
sikereket kívánunk:

Az első osztályban kiválóan teljesítettek: Bal-
la Dominik, Lehoczki Luca, Molnár Ákos, Nagy Ág-
nes, Nagy Dominik, Süli Botond, Szkaliczki Áron.

A második osztályból: Bihari Mária – kitűnő, 
Gyurkó Ilona Viola – kitűnő, Juhász Béla – jeles, 
Ozsváth Lili – jeles, Pribojszki Máté – jeles, Rigó 
Jázmin – jeles, Susán Vivien – jeles, Török Ale-
xandra – kitűnő, Valler Barbara – kitűnő, Vantara 
Patrik – kitűnő.

Harmadik osztályból: Győri Petra – kitűnő, Ha-
lász Laura – jeles, Mórocz Noémi – jeles, Seres 

18.45  Testvértelepülési emlékoszlop ünnepélyes
felállítása és felszentelése

18.00  A Galóc Együttes gyermekműsora
19.00  A Borsodi Blues Collektive koncertje
21.00  A Ghymes együttes nagykoncertje

Sztárvendég: Hobo (Földes László)
A koncert után Pálinka és borkóstoló
a kastélyban.

A rendezvény ideje alatt a kiállítások a kastély ter-
meiben 19 óráig tekinthetők meg.

A kiállítások augusztus 14-ig látogathatók.

Általános Művelődési Központ

Bálint Lajos – kitűnő, Süli Zsombor – jeles, Tóth 
Mónika – jeles, Varga Zsuzsanna – kitűnő.

Negyedik osztályból: Erős Éva – jeles, Kugyelka 
András – jeles, Makra Lili – jeles, Molnár Martin – 
kitűnő, Nagy Dániel – kitűnő, Süli Bertalan – kitű-
nő, Török Frida – jeles, Urbán Csenge – jeles, Van-
tara Dominik – jeles.

Ötödik osztályból: Balta Dávid – kitűnő, Nagy 
Ivett – jeles, Tóth István Dusán – kitűnő.

Hetedik osztályból: Csicsely Szabolcs – kitűnő, 
Süle Emese – jeles.

Az ünnepélyes tanévzáróra június 22-én, szerdán 
17 órakor kerül sor.

Az iskolában szerdánként 9 órától 12 óráig tar-
tunk ügyeletet.

A következő tanévvel kapcsolatos információkat 
az iskola bejáratánál, a szabadkígyós.hu honlapon 
és az Általános Művelődési Központ Facebook ol-
dalán tesszük közzé.

Általános Művelődési Központ

Jelezzen bátran, segítsen másokon!
Ha Ön úgy tapasztalja, vagy tudomást szerez gyer-

mek veszélyeztetettségéről, illetve család, személy 
krízishelyzetéről, szociális, mentálhigiénés problé-
máiról, feltétlenül jelezze a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat felé (megteheti névtelenül is).

Telefonos elérhetőségek 8–16 óráig: 06-70/45-
95-362, 06-66/247-580. E-mail: szak@oroscom.
hu. A készenléti szolgálat 16 óra után a 06-20/ 
801-801-4 telefonszámon hívható.
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Az alábbiakban pár olyan élethelyzet, mely ve-
szélyeztető életkörülményt jelent:
–  Krízisre utaló jelek (öngyilkossági kísérlet, élelem 

hiánya, hideg lakás télen, elhúzódó gyász, stb.).
–  Anyagi-megélhetési problémák (krónikus sze-

génység jelei, lakhatási problémák, adósság-
csapda, tartós munkanélküliség, stb.).

–  Lakhatási problémák, hajléktalanság (veszélyes 
állagú vagy elégtelen lakókörnyezet, lakhatatlan-
ná vált lakóhely, lakhatás elvesztése, kilakolta-
tás, válás következtében a lakhatás megszűnése, 
hozzátartozói erőszak miatti menekülés, stb.).

–  Idős korral összefüggő kockázatok (elmagányo-
sodás, család-kapcsolati háló szétesése vagy 
működési zavarai, társ elvesztése, elhúzódó 
gyász, önellátási képesség csökkenése vagy el-
vesztése, krónikus betegség jelei, szociális akti-
vitás csökkenése vagy elvesztése, időskori sze-
génység jelei: pl. éhezés, hiányos táplálkozás, 
nem megfelelő ruházat, stb.).

–  Mentálhigiénés problémák, pszichés betegsé-
gek (egészségügyi jelzőrendszeri tag jelzése, csa-
lád jelzése, munkahelyi jelzés, szomszédság, ba-
ráti kör jelzése a diagnosztizált betegségről, meg-
változott viselkedésről, a munkavégzés képessé-
gé nek csökkenéséről, szuicid veszélyről, stb.).

–  Szenvedélybetegségre utaló jelek (életmódban 
bekövetkezett változás, viselkedési kontroll el-
vesztése, munkahely elvesztése, eladósodott-
ság, egészségromlás, kriminalizálódás, családi 
kapcsolatok megromlása, erőszak, stb.).

A veszélyeztetettség kialakulásában különböző té-
nyezők játszanak szerepet.

A gyermekek fejlődését veszélyeztető tényezők 
közül:

Kiemelten súlyos problémák:
•  éhezés, nem megfelelő táplálkozás;
•  fizikai, pszichés vagy szexuális bántalmazás

a családban;
•  felügyeletnélküliség (életkortól és belátási

képességtől függően);
•  elhanyagolás, gondozatlanság;
•  alkoholizáló, drogfogyasztó gyermek.

Súlyos problémák:
•  megállapítható alkoholizmus a családban;
•  antiszociális, kriminalizálódó baráti kör;
•  csavargás;
•  szülői ház engedély nélküli elhagyása;
•  három éves kor felett nem szobatiszta

a gyermek (nincs szervi probléma);
•  nem megfelelő szellemi fejlődés a gyermeknél;
•  értelmi fogyatékos szülő a családban, valamely

szülő tartós pszichiátriai kezelése;
•  köznevelési intézményből való indokolatlan

hiányzás (18 év alatt);
•  problémás válás, gyermekelhelyezési per;
•  lakhatási probléma.

Ingyenes Jogi tanácsadás!

Minden hónap második szerdáján (legköze-
lebb július 13-án) 9–11 óráig ingyenes jo-
gi tanácsadást nyújt Dr. Vári Ádám ügyvéd a 
Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál 
(Művelődési Ház).

A védőnő tájékoztatása alapján értesítjük Önöket, 
hogy 2016. április 1-jétől a HIV/AIDS Tanácsadó 
és a Nemzetközi Oltóhely a Derkovits sor 2. szám 
alatt folytathatja tevékenységét.

Anonim, ingyenes HIV/AIDS-tanácsadás és szűrés
Helye: Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba 
Derkovits sor 2. szám B épület, (bejárat a József 
Attila 2–4 szám alatt) I. emelet 114-es szoba.
Ideje: kedden 12.00–16.00 óráig, szerdán 8.00–
12.00 óráig.
A szűrés ujjbegyből vett vérből történik. Azonnali 
HIV-tesztre van lehetőség, 20-25 perc után ered-
ményt tudunk adni a páciensek számára.
Bejelentkezés nem szükséges.

Nemzetközi oltóhely
Helye: Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba 
Derkovits sor 2 szám B épület, (bejárat a József 
Attila 2–4 szám alatt) I. emelet 114-es szoba.
Ideje: pénteken 8.00–10.00 óráig.
Időpont-egyeztetés szükséges a 66/795-045 vagy 
a 66/795-047 telefonszámon.

Süliné Forró Zsuzsanna

Jelezzen bátran, segítsen másokon!
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Nyugdíjasház pályázati felhívása

Dolgos vakáció

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot 
hirdet Szabadkígyós, Major 4. szám alatti Nyugdí-
jasházban megüresedett:
•  2. számú 27 m²-es alapterületű, 1 szobás, kom-

fortos lakás határozatlan idejű bérbevételére;
•  3. számú 47 m²-es alapterületű, 1 szobás, kom-

fortos lakás határozatlan idejű bérbevételére;
•  7. számú 29 m²-es alapterületű, 1 szobás, kom-

fortos lakás határozatlan idejű bérbevételére.

Pályázati feltételek:
•  A nyugdíjasházba csak rendszeres nyugellátás-

ban részesülő pályázhat.
•  A beköltöző lakástulajdonnal, vagy 50%-os la-

kásra vonatkozó tulajdoni joggal, illetve haszon-
élvezettel nem rendelkezhet.

A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és 
a közteherviselés szempontjából felnőttnek szá-
mítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diák-
szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételé-
vel – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint 
más munkavállalók esetében.

A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól 
dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves tanulók is 
vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szak-
iskolába vagy középiskolába járnak. A munkavál-
laláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit 
a NAV-nál kell igényelni a 16T34-es nyomtatvá-
nyon. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt 
célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV 
honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), 
ugyanis az adóhátralékos, a felfüggesztett, a be 
nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek-
nél kockázatos munkába állni.

A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköte-
les, a személyi jövedelemadó mértéke 15%, amit 
a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó 
béréből. Ha munkaviszonyban vagy biztosítást 
eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik 
a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie. A 
foglalkoztatónak a jövedelemről és a levont köz-
terhekről igazolást kell kiállítania, amire a diáknak 
jövőre szüksége lesz a NAV által készített szemé-
lyijövedelemadó-bevallás tervezetéhez.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írás-
ban megkötött – minimum az alapbért és a mun-
kakört tartalmazó – munkaszerződéshez, az al-
kalmi munka és idénymunka esetében viszont ez 
nem kötelező. A munkakeresésben és munkavál-
lalásban segítséget nyújtanak a diákszövetkeze-
tek, de bárki önállóan is feltérképezheti a lehető-
ségeket.

Közterhek munkavállalási formánként
foglalkoztatás

típusa adó járulék

munkaviszonyban

15%

10% nyugdíjjárulék
8,5% egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulék

iskolaszövetkezet
tagjaként

nincs

megbízással havi 33 300 forinttól
10% nyugdíjjárulék
7% egészségbiztosítási
járulék

idénymunkában napi 500 Ft 
(munkáltató fizeti)

nincs

alkalmi munkában napi 1000 Ft 
(munkáltató fizeti)

nincs

Jegyinák Attila
sajtóreferens – 06-70/491-3168

NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.

Honlap: http://nav.gov.hu
Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media

Keressen minket a Facebookon is!
https://www.facebook.com/NAVprofil

•  A bérleti szerződés megkötésekkor a bérlő egy-
szeri közérdekű kötelezettségvállalás címén 1 fő 
esetén 600 000 Ft, 2 fő esetén 800 000 Ft-ot fi-
zet, mely határozatlan idejű bérleti jogviszonyt 
biztosít.

•  A havi bérleti díj + rezsiköltség 1 fő esetén 28 000 
Ft, 2 fő esetén 44 800 Ft.

Bővebb információt nyújt Tóth Gáborné, a Polgár-
mesteri Hivatal 12-es irodájában. A pályázatok 
benyújtásának határideje: 2016. július 20. A pá-
lyázatok elbírálásának időpontja a 2016. július 
havi Képviselő-testületi ülés. A lakások megte-
kinthetők Szabadkígyós, Major 4. szám alatt (idő-
pont-egyeztetés alapján).

Polgármesteri Hivatal



Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2015. márciusi soros ülésén megalkotta 
6/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletét az avar 
és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabá-
lyokról. A rendelet letölthető a www.szabadkigyos.
hu honlapról, vagy a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján megtekinthető.
A rendelet legfontosabb betartandó szabályai:
5. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – va-
sárnap és ünnepnapok kivételével – március 1-jétől 
április 30-ig, október 1-jétől november 30-ig hét-
főtől szombatig naponta 18 és 21 óra között enge-
délyezett, más napon és időpontban az égetés tilos.
(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles 
időjárás esetén.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem 
végezhető égetés a település területére is érvényes, 
központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.
(7) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (ned-
ves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túl-
zott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tü-
zet eloltani és levegőszennyezést megszüntetni.
(8) Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre látható-
lag 1 órát meghaladó égetési időt igénylő –avar és 
kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszé-
dokat tájékoztatni kell az égetés várható időpont-
járól és tartamáról. Az égetés egy alkalommal maxi-
mum 3 óráig tarthat.

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, il-
letve a növénytermesztéssel összefüggésben kelet-
kezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben 
előzetesen engedélyeztetni kell a területileg illeté-
kes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Az ezzel 
kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően 
legalább tíz nappal kell benyújtani a katasztrófavé-
delmi kirendeltséghez.

Balog Gábor aljegyző

Szabadkígyós Község aljegyzőjeként a szabadkígyó-
si ingatlan-tulajdonosokat és földhasználókat az 
alábbiakban tájékoztatom a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségről és annak jogszabályi hátteréről:

2008. szeptember 1-jén lépett hatályba az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény. A szabályozás 17. §-ának (4) bekezdé-
se szerint: „A földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű-virágbimbó 
kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani.” A június 30-ai dátum széleskörű 
ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, 
önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja. 
Ezen időpont után az ingatlan tulajdonosának, hasz-
nálójának személye ismeretének hiányában is hala-
déktalanul el kell végezni a közérdekű hatósági vé-
dekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott 
fellebbezésnek sincs. A parlagfűvel szennyezett te-
rületeket a település belterületén a Polgármesteri 
Hivatal is ellenőrzi, ugyanis belterületen – többek 
között – az illetékes települési jegyző rendeli el a 
közérdekű védekezést. A közérdekű védekezés el-
rendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bír-
ságot kell kiszabni a 2008. évi XLVI. törvény 60. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség megsze-
gése esetén. A törvény 59. § (3) bekezdésében fog-
laltak alapján a bírság legkisebb összege 15 000 Ft, 
legmagasabb összege 150 millió Ft. A bírságot és ké-
sedelmi kamatot adók módjára kell behajtani, mely-
ről az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gondos-
kodik. Abban az esetben, ha kényszerkaszálást kell 
elrendelni, annak díja 15 000 Ft.

A fentiek alapján kérem a tisztelt szabadkígyósi in-
gatlan-tulajdonosokat, hogy fokozott figyelmet for-
dítsanak a jogszabályi rendelkezések betartására!

Balog Gábor aljegyző

Tisztelt Lakosok!
A helyi IKSZT-ben
július 1-jén (pénteken)
17–18 óráig

KÉPVISELŐI
FOGADÓ ÓRÁT
tartunk.

Várunk mindenkit, akinek
kérdése, észrevétele van 
hozzánk.

Lehoczki Zsolt
alpolgármester

Botyánszkiné Vida Anna
képviselő

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok! Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
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