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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Vendég az Ókígyósi Aranyménes II-ben

Az Általános Művelődési Központ hírei

Folytatás a 3. oldalon.

A napokban érkezett a ménesbe az 5864 Siglavy Cap-
riola XXVI fekete színű tenyészmén. 2011-ben szü-
letett Bartha Róbert tenyésztőnél, a Chichis nevű 
községben, Romániában. A mén ősei Fogarason állo-
másoznak. Apja Siglavy Capriola XXVI, anyja 824 Pluto 
XIX-42. A mént Virág Sándor uraiújfalui tenyésztő vá-
sárolta meg, és tenyésztésbe fogta. A mén jelenleg az 
Ókígyósi Aranyménes II-ben van tenyésztési célból. A 
mén eredetileg 1810-től ismert származású, a császári 
királyi udvar 1810-ben vásárolta meg Schwarzenberg 
főherceg méneséből. Eredeti arab mén volt, a testma-
gassága nem érte el a 150 cm-t sem. 1810 után nagy 
rámájú kancákra vitték rá, és meglepően jó utódok 
születtek. Kiválóan alkalmas fogatolásra és lovaglásra. 
Megtekinthető a szabadkígyósi ménes telepén.

HANKÓ JÓZSEF
tenyésztési tanácsadó

5864 Siglavy Capriola XXVI
Elővezető: Fűzfa János ménesgazda

2017. június 3-án családi nap volt az iskolában a Di-
ákönkormányzat szervezésében. Kovács Dorottya ta-
nárnő szervezésében a papírgyűjtésből befolyt pénz-
ből kézműves program, logikai játékok, ugrálóvár, 
szumó és gladiátor ring várta a gyerekeket. A torna-
teremben focizni lehetett, autókiállítás és kutyabemu-
tató várta az érdeklődőket. A parkolóban kerékpáros 
ügyességi pályán próbálhatták ki KRESZ tudásukat a 
gyerekek, és az aszfaltra rajzolhattak. A lovarda kocsi-
ján kocsikázhattak a gyerekek a faluban. Minden osz-
tály bográcsban főzött, és együtt fogyasztották el az 
osztályok a finom ebédet. A zsűri a fantázianévvel ellá-
tott ételeket jutalmazta. Az ebéd után Hegedűs József 
az e tanévben indított gitárklubba járó tanulókkal rö-
vid koncertet adott. Minden tanuló szponzori felaján-
lásból ajándékot kapott.

A jövő évi családi napra már most várjuk a szpon-
zori felajánlásokat. Köszönjük az iskola és az Általános 
Művelődési Központ minden dolgozójának, valamint a 
segítők munkáját. A fotókat az IKSZT facebook oldalán 
tekinthetik meg.

Június 8-án, csütörtökön volt az Erkel Ferenc Mű-
vészeti iskola tanévzáró gála műsora, ahol az 1-2. 
osztály, a 3. osztály és a 4. osztály néptáncosai, a tár-
sastáncosok, és a két díjazott citerás produkciót tekint-
hették meg a szülők, hozzátartozók. Nagyon tartalmas, 
szép műsort láthattunk.

2017. június 17-én szombaton búcsúztak el a nyol-
cadikosok iskolánktól. Szeptembertől mindannyian 
megkezdik középfokú tanulmányaikat.

Az idei év kézilabda eredményei:
•  Körzeti Kézilabda Diákolimpia Békéscsaba 3. hely 

4-5-7.osztályos tanulók.
•  U12-es Országos Kézilabda Gyermekbajnokság, Alsó-

ház 3-4. hely 4-5-7. osztályos tanulók.
•  Megyei Serdülő Kézilabda Bajnokság 1. hely. Szabad-

kígyós–Újkígyós vegyes csapat.
Edzőjük: Regőnyei Imre
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Szabadkígyós község képviselõ-testülete nevében tizenhatodik alkalommal hívhatom meg
vendégeinket, barátainkat és településünk minden lakóját

a Kígyósi Kastélyjátékokra.

Legyen a vendégünk 2017. július 14–15-én
a Wenckheim kastélyban és parkjában rendezendõ kulturális napokon!

Szerezzen kellemes élményeket, ismerje meg kultúránkat,
találkozzon természeti és épített értékeinkkel!

Balogh József
polgármester

Július 15., szombat

16 órától  Várjuk az érdeklõdõket
a Bábika játszóházzal

17 órától  „Hajóra fel, kiskalózok!” címmel
a Csabai Színistúdió gyermekmûsora

19.00   A Molnár Dixieland Band koncertje
Illényi Katica vendégszereplésével

21.00   „Wenckheim Impressziók” homok animáció
Papp Norbert festõmûvész és
St. Martin elõadómûvész elõadásában

A program után pálinka- és borkóstolás, valamint
borvirág koktél és kocsonya kóstoló Erika befõzdéjébõl
a vendégmûvészekkel együtt a kastélyban.

Július 14., péntek

18.00  Kiállításmegnyitó
– St. Martin mûvésztelep alkotásai
–  Olasz Attila festõmûvész

kiállítása
–  Túri-Kis Tünde amatõr festõ

kiállítása
– Kézmûves kiállítások és vásár
–  A Szabadkígyósi Általános Iskola

rajztáborának kiállítása

20.00  „Évek” – Piramis-koncert

PROGRAMOK:

Támogatóink:Bauer Barbara mindkét napon
„A leggazdagabb árva” címû könyvét

dedikálja


Parkolási lehetõséget a kastélyparkon belül 

ingyenesen biztosítunk.


A rendezvény minden programja ingyenes.


Információ: 70/314-6111

Magyar Posta Biztosító Zrt.
és Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
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Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás a 4. oldalon.

Tanév végi eredmények:
1. osztály kitűnő tanulók: Nagy Roland, Pelyhe Anna; 
jeles tanulók: Erős Hunor, Faragó Fatima, Juhász 
Nikolett, Mecskó Márk.
2. osztály kitűnő tanulók: Balla Dominik, Lehoczki 
Luca, Molnár Ákos, Nagy Ágnes, Nagy Dominik, Süli 
Botond, Szkaliczki Áron.
3. osztály kitűnő tanulók: Ozsváth Lili, Török Alexand- 
ra; jeles tanulók: Bihari Mária, Gyurkó Ilona Viola, 
Vantara Patrik.
4. osztály kitűnő tanulók: Varga Zsuzsanna, Seres 
Bálint Lajos, Győri Petra, Szász Boglárka; jeles tanulók: 
Halász Laura, Mórocz Noémi, Teveli András, Süli 
Zsombor.
5. osztály kitűnő tanuló: Süli Bertalan; jeles tanuló: 
Makra Lili.
6. osztály kitűnő tanulók: Tóth István Dusán, Balta 
Dávid Richárd, Nagy Ivett.
8. osztály kitűnő tanuló: Csicsely Szabolcs; jeles ta-
nuló: Süle Emese; jó tanulók: Csicsely Dániel, Gera 
Krisztián.

Óvoda hírei
Billegünk, ballagunk…

Május 27-én, szombaton, elbúcsúztattuk a ballagó 
nagycsoportosokat, akik életében szeptember 1-jé-
től egy új korszak kezdődik. Ez az esemény egy meg-
hitt, bensőséges óvodai ünnep, melyet komoly készü-
lődés előz meg. Minden évben újra át kell gondolnunk, 
pontosan meg kell terveznünk az évzáró és ballagási 
műsort, figyelembe véve a gyermekek egyéni képes-
ségeit, adottságait. Feltesszük a kérdést; óvodai évzá-
rónál mi az, ami nem terheli meg a gyerekeket? Ho-
gyan lehet úgy létrehozni egy nem túl hosszú műsort, 
hogy mindenki szerepeljen benne, hiszen, valljuk be 
őszintén, minden szülő a saját gyermekére kíváncsi. 

Nem minden gyerek alkalmas arra, hogy kiálljon a szü-
lők elé, elviselje a mobiltelefonok, fényképezőgépek 
kattogását, hogy hosszú verset mondjon, vagy énekel-
jen. Az idén 21 kisgyermek kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait a helyi általános iskolában.

Minden ballagó óvodásunknak és Szüleiknek
sikeres évkezdést, sok-sok türelmet és kitartást

kívánunk!
Az óvoda dolgozói nevében:

FARKAS MÁRIA
óvodavezető

Az óvodában két hónapja indult a zeneovi foglalko-
zás, melynek záró koncertjét június 2-án tekinthették 
meg a harangovira és szinti-ovira járó gyermekek szü-
lei, hozzátartozói.
Az óvodai ballagással lezárult a szorgalmi időszak és a 
nyári óvodát a gyermekhét programjaival kezdtük. Há-
rom napon át szerveztünk gyereknapi programokat, 
melyek a következők voltak:
•  Ugrálóvár.
•  Akadálypálya Anita óvó néni szervezésében és irányí-

tásával.
•  Népi kézműves játszóház, melyen a gyerekek felnőtt 

segítséggel gyékény poháralátétet és mézeskalácsot 
díszíthettek.

•  A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Hagyo-
mányok Háza jóvoltából ingyenes program.

•  KRESZ pálya.
•  A Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület támogatásával in-

gyenes program. Köszönetet mondunk Balogh And-
rásnak és Baloghné Zsigovics Anettnek a szervezé-
sért és a lebonyolításért.

•  Rákóczi Anti és Hegedűs Józsi zenés gyerekműsora.

Köszönjük az SZMK-nak, hogy anyagilag támogatta az 
ugrálóvár bérleti díját és a zenészek fellépti díját.

Általános Művelődési Központ

Az Általános Művelődési Központ hírei

„A gyermekorvosok és a védőnők a gyermek meg-
születésének pillanatától nyomon követik a gyermek 
egészséges fejlődését, melyet az életkor előrehaladá-
sával tovább biztosít a bölcsőde, illetve az óvoda, majd 
az iskola. A gyermeket – fejlődése során – egyre több 
és több olyan szakember veszi körül, akiknek feladata 
nem csak az, hogy a saját szakterületének keretein be-
lül a gyermek egészséges fejlődését biztosítsa és nyo-
monkövesse. Legalább ilyen fontos feladata az, hogy 

amikor ebben a fejlődésben, a gyermeket körülvevő és 
rá ható környezetben, problémát észlel, azt a megfe-
lelő időben, a megfelelő módon és a megfelelő he-
lyen jelezze.

A gyermekek védelmét a fent hivatkozott valameny-
nyi jogszabály kiemelt feladatának tekinti, a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

GYERMEKVÉDELEM



www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com

– 4 –

Folytatás a 3. oldalról.

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) azonban a 
gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében meg-
alkotott azon jogszabály, melynek középpontjában a 
gyermek áll, illetve mely törvény legfőbb feladata a 
gyermekek védelmével összefüggő feladatok megha-
tározása.

A Gyvt. 17. § (1) bekezdése szerint a törvény által 
felállított gyermekvédelem rendszeréhez kapcsoló-
dóan feladatot látnak el a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében:

 a)  az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így külö-
nösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 
gyermekorvos,

 b)  a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 c)  a köznevelési intézmények,
 d)  a rendőrség,
 e)  az ügyészség,
  f)  a bíróság,
 g)  a pártfogó felügyelői szolgálat,
 h)  az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait el-

látó szervezetek,
  i)  a menekülteket befogadó állomás, a menekültek 

átmeneti szállása,
  j)  az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi 

személyek,
 k)  a munkaügyi hatóság,
  l)  a javítóintézet,
m)  gyermekjogi képviselő,
 n)  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 o)  az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kor-

mány rendeletében kijelölt szerv
 p)  jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége ese-

tén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgál-
tatónál,

 q)  hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bán-
talmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 
egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, 
továbbá a gyermek önmaga által előidézett sú-
lyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampol-
gár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szer-
vezet is élhet.

A WHO definíciója szerint a „gyermekek bántalma-
zása és elhanyagolása magában foglalja a fizikai és/
vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az 
elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi 
vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely 
a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének 

vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sé-
relmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, 
amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”

A Gyvt. 5.§ n.) pontja szerint a veszélyeztetettség: 
olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 
kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, ér-
zelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
(A veszélyeztető magatartás jellegére, megjelenési for-
máinak példálózó ismertetése ld. 4.4.3 pont.)

A Gyvt. 2017. január 1-jétől hatályos 130/A § (3) be-
kezdése szerint „Egyéb jelzés hiányában is súlyos ve-
szélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó 
szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együtt-
működést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgál-
tatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védő-
nővel –, illetve a gyermek gondozása tekintetében a 
bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel 
és a köznevelési intézménnyel.” (Békés Megyei Gyer-
mekvédelmi Partnerségi Protokoll)

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a gyer-
mekkel közvetlen kapcsolatban álló szakembe-
reknek kötelessége jelezni intézményünk felé, ha 
a gyermek veszélyeztettségét tapasztalják, hiszen 
ez, törvényben szabályozott kötelességük!

Jelezzen bátran, segítsen másokon!
Ha Ön úgy tapasztalja, vagy tudomást szerez gyer-
mek veszélyeztetettségéről, illetve család, személy kr-
ízishelyzetéről, szociális, mentálhigiénés problémáiról 
feltétlenül jelezze a Család-és Gyermekjóléti Szolgá-
lat felé (megteheti névtelenül is). Telefonos elérhe-
tőségek 8–16 óráig: 06-70/45-95-362, 06-66/247-580. 
E-mail: szak@oroscom.hu. 16 óra után a készenléti 
szolgálat a +36 20/801-801-4 telefonszámon hívható.

Ingyenes Jogi tanácsadás!
Minden hónap második szerdáján 9–11 óráig in-
gyenes jogi tanácsadást nyújt Dr. Vári Ádám ügy-
véd a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál 
(Művelődési Ház). A szolgáltatást a Család és Gyer-
mekjóléti Központ (Békéscsaba) biztosítja intéz-
ményünknek.

Június 29-én 9–17 óráig ruhaosztás lesz a család-
segítőben!

SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA
SZAK, Intézményvezető

GYERMEKVÉDELEM
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Utánpótlás

Az U7-es és U9-es korosztályok 13-13 fővel részt vesz-
nek a Bozsik utánpótlás tornákon, itt az elsődleges a 
játék megszerettetése a gyermekekkel.

Az U11-ben és az U13-ban 11, illetve 10 fő látogatja az 
edzéseket, nekik 5 Bozsik tornát rendeztünk meg hazai 
környezetben, ezeken rendszerint kimagaslóan teljesí-
tettek a gyerekek.

A serdülő csapat az U13-as korosztállyal kiegészülve 
16 fővel működik, ők a megyei déli csoportban az 5. 
helyet szerezték meg. Itt már látni kell azt, hogy a ser-
dülő csapat létszáma kevés ahhoz, hogy megfelelő mi-
nőségben pótolja a későbbiekben az ifi csapatot.

Az ifi csapat a megyei kiemelt bajnokságban a 6. he-
lyezést szerezte meg. Az ifi csapat létszáma 17 fő a fel-
nőtt kerethez tartozó labdarúgókkal kiegészülve.

Az öreg fiúk csapata gyakorlatilag tönkre veri a megyét 
már második éve, elvétve hullajtanak pontokat. Való-
színűleg idén is bajnokok lesznek.

Felnőtt csapat

Kezdjük rögtön a legelején. A téli szünetben aratott 
torna győzelmeket követően bizakodva vártuk a fel-
nőttek részéről a tavaszi nagypályás bajnokság foly-
tatását. A reménykedés nem volt alaptalan, hiszen az 
újra csatasorba állókkal kiegészülve játékoskeretünk 
már a megyei I. osztály egyik legerősebb gárdája lett. 
A csapat továbbra is inkább minőségben volt meg, 
mennyiségben már kevésbé, az edzéseinket rendsze-
rint 10 fő látogatta kedd-csütörtök ütemben munka-
helyi és egyéb elfoglaltságok miatt, de aki kilátogatott 
edzéseinkre, az azt láthatta, hogy a kint lévő játéko-
sok mindent beleadnak a munkába. A munkának a 
szezon közben meg lett az eredménye, hiszen az edző-
mérkőzéseinket sorra megnyerte a társulat, továbbá 
a kupában is sikerrel vette az első akadályt Kaszaper 
ellen (10–0). A bajnokságban a csapat kiemelkedő ta-
vaszt produkált, csak a dobogón végzett csapatokkal 
szemben hullajtott pontokat, a többi alakulatot rendre 
megvertük hol kisebb, hol nagyobb különbséggel. Ha 
ősszel is ezt a teljesítményt nyújtottuk volna, akkor a 
végelszámolásnál a bajnoki címért küzdöttünk volna, 
ehelyett maradt az 5. helyezés Füzesgyarmat, Kondo-
ros, Orosháza es Körösladány mögött. Körösladánynál 

csupán a gólkülönbségünk volt rosszabb egyetlen talá-
lattal, a szerzett pontjaink megegyeztek.

A Kupa

A kupában szépen lassan meneteltünk. Kaszaper után 
következett Magyarbánhegyes (10–2) Magyari Nor-
berttel a kapuban, utána Orosháza (3–0), azután már 
az elődöntőben Mezőhegyes (1–1) ellen büntetőkkel 
nyertünk, itt már Farkas Zsolt bravúrjai kellettek. Ez 
volt az a pont, amikor már kezdtük elhinni, hogy ta-
lán meg is nyerhetjük a trófeát. Ilyen még soha nem 
volt azelőtt. Szabadkígyós kupadöntőt játszhat Kon-
doros ellen a Kórház utcai stadionban. Érdekes volt 
ebbe belegondolni, hiszen sok játékostársunk ott ne-
velkedett, kis híján egy fél életet leéltek azon a pályán. 
Nekik rendkívüli dolognak számított a döntő, hiszen 
sosem adatott meg ezeknek az embereknek, hogy el-
köszönjenek a pályától, a stadiontól, a szurkolóktól, 
és erre most itt volt a lehetőség. Elérkezett a döntő 
napja, mindenki egészséges volt, csak egy fő volt el-
tiltott, Murvai Dávid. Burkus Róbert is hazajött Angli-
ából, hogy segítsen a nagy meccsen. Ezúton köszöni, 
köszönjük azoknak, akik segítettek összedobni a repü-
lőjegyének az árát.

Tehát a döntőnek talán a legerősebb kerettel vág-
hattunk neki. A mérkőzésen nem nagyon akadt hely-
zete az ellenfélnek, védelmünk masszívan állt a lábán. 
Elöl helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, melyekből egyet 
Piti László értékesített. A meccs végére több góllal kel-
lett volna vezetnünk, ehelyett már a rendes játékidőn 
túl a túlzott öt perces hosszabbításban kiegyenlített 
Kondoros. Jöhettek ismét a büntetők.

A tizenegyes párbaj során Cseke Tamás, Telek Ba-
lázs, Farkas Ferenc hidegvérrel értékesítette a bünte-
tőt, egyedül Milek Bence hibázott, de ezt is megúsz-
tuk, mert Farkas Zsolt bravúrral hárított egy kondorosi 
kísérletet. Maradt az utolsó páros.

A kondorosiak kezdtek, és hibáztak – felső kapufa 
–, ha Pozsár Gábor értékesíti büntetőjét, Szabadkígyós 
kupagyőztes. Pozsár Gábor odaállt, lerakta a labdát, 
hátra lépett párat, neki futott, és mint oly sokszor már 
életében a Kórház utcában, nem hibázott most sem.

A 2016/17. évi Békés Megyei Kupa győztese a Sza-
badkígyós csapata lett, kezdetét vette a hajnalig tartó 
ünneplés.

MURVAI DÁVID
Szabadkígyósi Szabadidő SC

elnöke

Tavaszi beszámoló
a Szabadkígyósi Szabadidő SC

teljesítményéről



Elfogadták a község közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámolót

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Dr. Bede 
Sándor r. ezredes, kapitányságvezető beszámolóját 
Szabadkígyós község 2016. évi közbiztonságának hely-
zetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekről.

Megtárgyalták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi el-
látásáról szóló átfogó értékelést, és felkérte a Polgár-
mestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az értékelés 
határidőben megküldésre kerüljön a Gyámhatóság ré-
szére.

Elfogadták a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
2016. évi munkájáról szóló beszámolót

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Balogh 
András elnök beszámolóját a Szabadkígyósi Polgárőr 
Egyesület 2016. évi munkájáról.

Áttekintették a Helyi Esélyegyenlőségi Programot

A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és egyhan-
gúan úgy döntött, hogy a HEP-et felülvizsgálat nélkül 
változatlan formában elfogadja.

Elfogadták a 2017. évi közbeszerzési tervet

A képviselő-testület elfogadta Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét.

Szabadkígyós Község aljegyzőjeként a szabadkígyósi in-
gatlan-tulajdonosokat és földhasználókat az alábbiak-
ban tájékoztatom a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségről és annak jogszabályi hátteréről:

2008. szeptember 1-jén lépett hatályba az élel-
miszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény. A szabályozás 17. §-ának (4) bekez-
dése szerint: „A földhasználó köteles az adott év jú-
nius 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 is-
merete azért fontos, mert az a szankciómentes, ön-
kéntes jogkövetés lehetőségének határnapja. Ezen 
időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójá-
nak személye ismeretének hiányában is haladéktala-
nul el kell végezni a közérdekű hatósági védekezést, 
amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbe-
zésnek sincs. A parlagfűvel szennyezett területeket a 

település belterületén a Polgármesteri Hivatal is elle-
nőrzi, ugyanis belterületen – többek között – az ille-
tékes települési jegyző rendeli el a közérdekű véde-
kezést. A közérdekű védekezés elrendelése mellett 
egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a 
2008. évi XLVI. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt kötelezettség megszegése esetén. A törvény 59. 
§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a bírság legkisebb 
összege 15 000 Ft, a legmagasabb összege 150 millió 
Ft. A bírságot és késedelmi kamatot adók módjára kell 
behajtani, melyről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gon-
doskodik. 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 fordít-
sanak a jogszabályi rendelkezések betartására!

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. május havi határozatai
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