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Önkormányzati Hírek 
 

Március 17.-én megtartott ülésén a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2011. évi 

költségvetését, hosszas vita és kiegészítések, módosításokat követően.  

Ezek után bejelentésekre került sor. 

Március 24.-én ismét ülést tartottunk, fontos kérdések kerültek napirendre. 

A Napközi Otthonos Konyha tevékenységéről adott számot Komódiné Tokai Zsuzsanna 

élelmezésvezető. A napi főzési adagszám 350, amely a tanév során viszonylag állandónak 

mondható. Folyamatos műszakrendben, hétvégén is végeznek munkát a konyhai dolgozóink. 

A szokásos ellátáson felül még több esetben községi rendezvényeken, összejöveteleken is 

főznek, illetve vendégül látnak bennünket. Munkájukat elismeréssel fogadta a testület. 

A Háziorvosi munkáról dr. Egri Gyula adott számot. Közel 18 éve vállalkozásként látja el a 

feladatot munkatársaival együtt, akiknek ezúttal is megköszönte munkájukat, fáradozásukat, 

amit a lakosság érdekében tettek és tesznek mindennap. Az orvos mindent megtesz a lakosság 

gyógyítása érdekében, de hangsúlyt helyez a megelőzésre is. Munkájukat köszönettel fogadta 

el a testület. 

A Gondozási Központ működtetésének átadás-átvételéről is döntött a testület, miszerint 

Egyházi működtetésre kívánja átadni az intézményt és szakfeladatait. Az intézményi ellátottak 

és a munkatársak megnyugtatása érdekében azonnal le kell szögeznünk, hogy az 

előkészítésben első helyen szerepeltetjük az ő érdekeik érvényesülését, jogaik  biztosítását, 

így a településünk érdekét vesszük figyelembe. Természetesen a feladat-ellátási szerződés 

elfogadását követően azonnali tájékoztatást adunk a dolgozóknak és az ellátottaknak is. 

Terveink szerint senki nem kerül „utcára”, tehát a továbbfoglalkoztatás a határozatlan idejű 

foglalkoztatásban részt vevő közalkalmazottaknak biztosított, s nekik is érdekük elfogadni a 

helyi Egyházközség foglalkoztatásra irányuló ajánlatát. Sőt még létszámbővítésre is sor 

kerülhet, de ez már az Átvevő hatásköre lesz. Az eddigi előkészítő munkában korrekt 

partnerként tudtunk együtt dolgozni az Egyházközség Vezetésével. 

Az ülésen elfogadásra került a közbeszerzési terv is, majd bejelentésekre került sor, melynek 

keretében megnyert és beadható pályázatokról kaptunk tájékoztatást, döntés született  arról, 

hogy hangfelvétel készüljön az ülésen, szociális ügyben fellebbezés elbírálására-elutasítására 

került sor, kerékpárút további építésének tervezéséről született döntés. 

Rendelet módosítás is történt, amit szó szerint közlünk: 

Ha az önkormányzat nem rendelkezik valamely szükséges munka vagy erőgéppel, akkor azt 

kölcsön kérheti helyi őstermelőtől, egyéni gazdálkodótól vagy gazdálkodó szervtől úgy, hogy 

azt hasonló erő- vagy munkagéppel, azonos időtartamban kölcsönösen visszasegíti. Ugyanígy 

fordulhat kölcsönigénnyel az önkormányzathoz a helyi őstermelő, egyéni gazdálkodó vagy 

gazdálkodó szervezet. 

A kölcsönadásról vagy -vételről a mellékelt megállapodás alapján a Polgármester vagy az 
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Alpolgármester dönt. 

A fenti kölcsönös segítségnyújtási lehetőségről az előbbiekben leírt érintetteket írásban 

értesíteni kell. 

Tehát az önkormányzat segítségnyújtásáról van szó, tájékoztatási kötelezettségünknek ilyen 

formában is eleget teszünk. 

Március 31.-én Zsadány és Geszt községek Együttes képviselő-testületi ülést tartottak 

Zsadányban. Napirenden szerepelt a Körjegyzőség 2010. évi költségvetéséről szóló 

beszámoló megtárgyalása és elfogadása. A hozzászólások során elhangzott, hogy jól 

összeállított, közérthető beszámolóról van szó, amit egyhangúan elfogadott a két település. 

A 2010. évi munkáról szóló beszámolót szintén elismeréssel fogadták a testületek. Itt is szó 

esett a közigazgatás várható átalakításáról, átszervezéséről, de sajnos még pontosat nem 

tudunk ebben az ügyben. A köztisztviselők, a Körjegyzőség dolgozói bizonytalan helyzetben 

vannak, nem tudjuk, hogy az átszervezés mit hoz a számunkra. Sok a feladat így is, 

remélhetően marad is, a dolgozók nem kerülnek ki az állásukból. Szó esett az alacsony 

munkabérekről, amit a közeljövőben emelni szükséges. A testületek egyhangúan fogadták el a 

beszámolót, elismerve a hivatali dolgozók munkáját. 

Bejelentések között hangzott el, hogy a káptalanfüredi táborozási lehetőséget biztosítunk a 

geszti iskolások számára is, ha élni akarnak ezzel a lehetőséggel. Majd egyebekről esett szó. 

Rendkívüli ülésre került sor április 19.-én. Napirenden szerepelt az Egyházközséggel történő 

Feladat-ellátási szerződés megtárgyalása, melynek keretében a szociális intézményhálózat 

július 1.-től működtetésre történő átadásáról született döntés, majd pedig a szerződés 

aláírására került sor. 

Másodikként zárt ülésre került sor, melynek keretében megegyezés történt dolgozónk 

munkaviszonya megszüntetéséről. 

Bejelentések keretében pályázati témákról történt tájékoztatás és döntéshozatal. 

Április 26.-i ülésen az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló került 

elfogadásra. Először fordult elő, hogy a zárszámadást hiánnyal fogadta el a testület.  

Második napirendként – az ülésen történt napirendre vétellel – az Iskola és az Óvoda 

működtetéséről, esetleges átadásáról szóló kérdés megtárgyalása szerepelt, amely hosszas 

vitát eredményezett. Döntés is született, amely elsősorban a település, a lakosság érdekeit 

helyezi előtérbe, természetesen a gyermekek és a pedagógusok érdekeit figyelembe véve.  

A képviselő-testület kifejezte azt a szándékát, hogy az Általános Iskolai oktatást és a Napközi 

Otthonos Óvodai nevelést működtetésre átadja a helyi Református Egyházközség vagy a 

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. szeptember 1.-től (vagy egy 

későbbi időpontban) az alábbi feltételek vállalása és rögzítése esetén: 

- az intézmények meghatározott pályázatban (DAOP 4.2.1.) előírt létszámának biztosítása az 

elkövetkezendő 5 tanévben 

- az önkormányzat az intézmény működtetéséhez, fejlesztéséhez pénzügyi forrást nem biztosít 

- az intézményeknél határozatlan időre alkalmazottak továbbfoglalkoztatása 

- az épületek és a meglévő vagyontárgyak karbantartása, pótlása 

- az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az átadás szándékától elálljon. 

Ez az első lépés megtétele felteszi a kérdést, hogy van-e fogadó készség, szándék valamely 

szervezet részéről. Ezt követheti a szülők, az intézményi dolgozók megkérdezése, a törvényes 

feltételek betartásával a tárgyalások megkezdése. 

Sajnos a gazdasági helyzet teremtette ezt a kényszerű kérdéssel történő foglalkozást, 

amelynek során a testületnek teljesen át kell gondolnia lehetőségeit: mit tegyen 

intézményeivel, hogyan tudja biztosítani a helyben történő óvoda és iskola működtetését a 

helyi érdekek érvényesítésével, helyi irányítással és felügyelettel, szem előtt tartva azt, hogy 

az önkormányzat fizetőképességét meg tudja tartani. Előre kell gondolkozni arról, hogy ne 

következzen be olyan helyzet, amely már nem kezelhető vagy csak nehézségek árán lehet 
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megoldani a problémát. 

A szülők is döntés előtti helyzetben lesznek, erre fel kell készülni, s ez alapozza meg 

gyermekeik további sorsát és helyzetét. Mindenképpen helyi megoldásra, az intézmények 

hosszabb távú helyi működtetésére kell törekedni, s nem szabad teret engedni a 

megalapozatlan, rossz indulatú hangulatkeltésnek.  

Az önkormányzat gazdasági programjának összeállításához, sorrendjéhez kér a testület 

javaslatokat, mivel a májusi ülésen döntést is kell hozni ebben az ügyben is. 

A bejelentések között szerepelt még a szociális konyha kivitelezőjének közbeszerzési eljárása 

lebonyolítójáról szóló döntés, amely a KÖVITE-PLUSZ Kft-nek kedvezett. 

Majd szociális ügyekről is döntött a testület. 

Április 29.-én rendkívüli ülést tervez a testület, melynek során döntést kell hozni a közösségi 

közlekedés pályázatának kivitelezői közbeszerzési ajánlatairól. 

dr. M. S. 

 

 

 

Foglalkoztatás a Gondozási Központban 
 

2009. december 1.-én bíztak meg a Gondozási Központban élők foglalkoztatásával. Az igény 

már korábban felmerült, de csak ekkor realizálódott. 

Az intézményben 20-24 idősember él. Az átlag életkor 83 év. 

Az eszköz és tapasztalat hiány ellenére viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen sikerült 

megbirkózni a feladattal. A kezdeti érdeklődés fennmaradt. Napi rendszerességgel, 

délelőttönként vannak egyéni és csoportos foglalkozások, ahol sokféle tevékenységben 

vehetnek részt:  - játék 

 - olvasás 

                          - filmnézés 

                          - zenehallgatás 

                          - aktuális programok, ünnepek 

                          - kötetlen és célzott beszélgetések 

                          - manuális, kreatív jellegű munka (festés, hímzés, gipszöntés, üvegfestés, 

                            csuhéfonás, varrás….) 

Cél: Az idősek napjait színesebbé, gondtalanabbá tenni, tevékenykedtetni őket. „ Az élet 

lényege a cselekvés” (Jonh Dewey). Ezáltal erőt, energiát adni a mindennapokban, elterelni a 

figyelmet a betegségről, a problémákról. 

Fontos – minden életkorban – megmutatni azt, hogy mindenkiben van valamilyen érték. Az 

önálló tevékenység, az alkotó munka, éltető erőt ad, fenntartja az aktivitást és az érdeklődést. 

A foglalkoztatás terápia is célzott aktivitás. Akik rendszeresen részt vettek a munkában, azok 

kézügyessége, gondolkodása fejlődött, nyitottabbá váltak az új dolgok iránt is. 

A szabadidő hasznos eltöltése közben mutatós darabok születtek (terítők, csuhébabák, festett 

üvegek….). Ezek azok, amelyek kézzel foghatók, de bízom abban, hogy ennél sokkal többet 

kaptak az otthonlakói – gondtalan órákat, odafigyelést, megértést, élményeket és sikereket. 

Néhány hónappal ezelőtt bekapcsolódtak a munkába a házi  gondozottak és a klub tagok is, 

heti egy alkalommal. 

Szeretettel várom csütörtök délelőttönként azokat a nyugdíjasokat, akik kikapcsolódásra, 

beszélgetésre, társaságra vágynak. 

                                                                          Tar Katalin 

                                                                     Foglalkoztatás szervező 
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Polgári védelmi gyakorlat 
 

Március 28.-án, hétfőn tervezett Polgári Védelmi gyakorlatra került sor Zsadányban. Ennek 

keretében a parancsnokság riasztása kora reggel megtörtént, az állomány berendelésre került. 

A gyakorlatra pedig 19 fő berendelésre került, akik időben meg is jelentek, majd a fancsikai 

kastélyhoz mentek ki. Ott kapták meg a feladatot: az életveszélyes kastély köré kerítést kell 

létesíteni, az utcafronton 32 m-t, a telek hátsó részénél 70 m-t.  

Ez részben meg is történt, így a gyakorlatot sikeresnek lehet értékelni, mert társadalmi 

hasznossága jelentős. 

A helyszínre látogatott a megye, a kistérség polgári védelmi vezetése, a Polgárvédelmi 

Egyesület országos és megyei vezetője is.  

Ebédet kaptak a „Kistelepülési szervezetek – 2011” gyakorlat részt vevői.  

dr. M. S. 

 

 

FELHÍVÁS 
  

Értesítjük a kedves lakosokat, hogy 2011. május 10.–én a Mentők Napja alkalmából 

Mentőállomásunk Nyílt Napot tart.  

Kérjük a Tisztelt résztvevőket, hogy a fenti időpontban 10 – 14 óráig tegyék meg 

látogatásukat a mentőállomás udvarán kialakított rendezvényen! 

Lehetőséget kívánunk nyújtani mentőautóink megtekintésére és a sürgősségi ellátó eszközök 

bemutatására. Rövid ismertetőt tartunk a mindennapi munkánkról és a mentés történetéről.  

Természetesen minden bennünket érintő ügyben is állunk vendégeink szíves rendelkezésére. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

                                                                                                                                Botlik Tibor  

Állomásvezető 

 

 

Ezt jól megcsinálták! 
 

Iskolánk két volt tanulója, Vakarcs Lajos és Kollár József is részt vett a II. Ízek Kavalkádja 

Fesztiválon. A rendezvény helyszíne Eleken a Harruckern János Oktatási Központ volt 2011. 

03. 24.-én. A fiúk ötödévesek, végzős tanulók. 

A rendezvény szakmai vezetője és a fiúk felkészítője, Ambrus György olimpiai bajnok 

mesterszakács. „Szárnyasok randevúja” címmel kellett hidegtálat összeállítani, készíteni. 

Ebben a kategóriában Vakarcs Lajos II., míg Kollár József V. helyezést ért el. 

A neves eseményen részt vett Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

Elnöke és több neves szakember is.  

Gratulálunk a Fiúknak és további sok sikert kívánunk! 

Hamzáné Papp Katalin 

 

 

Beszámoló Zsadány község egészségügyi helyzetéről 
2011. év március   

 

Legutóbb 2010.-ben történt beszámoló a község egészségügyi helyzetéről. 

Az egészségügyi szolgálat 1993. augusztus 01.-től privatizált formában működik, Bt.-ként áll 

a lakosság szolgálatában. A működéshez szükséges pénzeszközt az Egészségbiztosító 
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közvetlenül utalja át a Háziorvosi Szolgálatnak. A finanszírozási szerződést rendszeresen 

újítja a háziorvosokkal. 

2003 novemberéig a Béke út 94. szám alatti Egészségügyi Központban volt az orvosi 

rendelés. A rendelőt és tárgyi eszközöket az Önkormányzat biztosította térítésmentesen. 2003 

novemberében saját tulajdonú orvosi rendelőmbe költöztünk a Béke út 51. szám alá. Részben 

az Önkormányzat berendezéseit használjuk, de folyamatosan cseréljük az eszközöket 

újabbakra, korszerűbbekre. (új sterilizáló, új EKG, számítógép, bútorok) 

A háziorvosi szolgálat munkaidőben tevékenykedik, a háziorvos felelős az egészségügyi 

ellátásért, szükség esetén gondoskodik helyettesítő orvosról. 

Körösnagyharsány községben is helyettesítek, mert a községnek nincs háziorvosa. A nagy 

távolság miatt a rendelési időt nem lehet mindig pontosan betartani, de a sürgős esetekben is 

sikerül időben eljutni a betegekhez. 

Mióta a községben dolgozom, a rendelési idő változatlan: 

Hétfőtől-csütörtökig: de. 08.30-tól 11.00 óráig, du. 16.00-tól 17.00 óráig. 

Pénteken:                   de. 08.30-tól 11.00 óráig, délután nincs rendelés. 

Munkaidőn túl, hétvégén és ünnepnapokon községünkben az ügyeleti szolgálatot a Sani-Med 

Kft. látja el, ahogy néhány település kivételével az egész megyében. 

1999. júliusa óta számítógépes adminisztrációval dolgozunk, Prodoki Plus háziorvosi 

programmal, mely nagyon megkönnyíti a munkánkat. Számítógéppel írjuk a recepteket és az 

adatok tárolásában is nagy segítség. Az egészségbiztosító felé elektronikus úton, havonta 

jelentjük a körzetünkbe be- és kijelentkező betegeket, az ambulánsan ellátottakat, illetve 

hetente a táppénzes betegek nyilvántartását. Interneten ellenőrizzük a betegbiztosítási 

jogviszonyokat, frissítjük a programunkat.   

A rendelések során a napi átlag beteglétszám: kb. 55 fő, kórházba, illetve szakrendelésre utalt 

betegek száma napi kb. 8 fő. 

Betegforgalom a 2010-es évben.  

A rendelésen megjelent betegek száma: 12.505 fő. 

Lakáson történt látogatások száma: 482 

Szakrendelésre irányítás: 2.785 

Fekvőbeteg, gyógyintézetbe utalások száma: 313. 

A körzeti ápolónő által a beteg lakásán meglátogatottak száma: 2.197 eset. 

Táppénzes esetek száma: 231 

A háziorvoshoz leadott betegkártyák száma (2010. december 31. állapot szerint) 2044 db. 

Korcsoportonkénti bontásban: 

 0-11 hónapos korig: 17 

 12 hónapostól-4 éves korig: 65 

 5-14 éves korig: 230 

 15-18 éves korig: 108 

 19-24 éves korig: 179 

 25-34 éves korig: 259 

 35-44 éves korig: 291 

 45-54 éves korig: 269 

 55-64 éves korig: 265 

 65-74 éves korig: 180 

 75 éves és idősebb: 181 

Halálozási arány 2010-ben: 15,655 ezrelék. A halottak átlagos életkora 74,46 év. 

A leggyakrabban előforduló megbetegedések: 

- keringési rendszer betegségei (hypertonia, érelmeszesedés) 

- anyagcsere betegségek (cukorbetegség, a pajzsmirigy betegségei) 

- a tüdő betegségei (asthma, COPD) 
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- rosszindulatú daganatos megbetegedések 

- különböző mozgásszervi, rheumatológiai betegségek  

A fenti betegségek nagy része elkerülhető lenne, ha a betegek elfogadnák az orvosok, 

szakemberek tanácsait, pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, koleszterin-, illetve 

szénhidrátszegény ételek fogyasztásának kerülése, több testmozgás. 

Tapasztalatom szerint csak a baj bekövetkeztével kezdünk el jobban vigyázni az 

egészségünkre. Nagy szerepük van a különböző felvilágosító tevékenységeknek, 

szűrővizsgálatoknak. A tavalyi évben is volt, és ebben az évben is lesz Egészségnap az orvosi 

rendelőben, ahol lehetőség van vérnyomás, koleszterinszint, vércukorszint mérésre, 

szaktanácsadásra. 

Sajnos településünkön sok a munkanélküli és a kisnyugdíjas, nekik sokszor gondot okoz a 

gyógyszerek kiváltása, diéták betartása. Több embernek van közgyógyellátási igazolványa, 

bár egyre nehezebb hozzájutni. Ez sem nyújt mindig elegendő segítséget, mert egyre 

kevesebb gyógyszer írható föl közgyógyellátás terhére, valamint a betegek nagy részénél a 

rendelkezésre álló havi keret sem elég minden esetben.  

A szakellátás, illetve a kórházi ellátás jelenleg is a Gyulai Pándy Kálmán Kórházban és 

Rendelőintézetben, és a szeghalmi részlegében történik, tapasztalatom szerint többnyire a 

betegek megelégedésére. (Illetve többen járnak Békéscsabára és a debreceni Klinikára is). A 

rendelőintézet a kórházzal integrált egységben működik. Minden járóbeteg-ellátó 

szakrendelés a kórházi osztály részlege, így ugyanazok az orvosok gyógyítanak.  Az intézeten 

belül gyógyszertár és gyógyászati segédeszközöket forgalmazó üzlet is működik. 

Leggyakrabban a belgyógyászati és a baleseti sebészet szakrendelésre kell a betegeket 

beutalni. A szakrendelések megkönnyítik a háziorvosok munkáját és elősegítik a korszerűbb 

betegellátást. 

Sarkadon Uniós forrásból új, korszerű járóbeteg ellátó szakrendelő épült, amely a tervek 

szerint áprilistól várja a betegeket. Így a betegek rövidebb idő alatt szakorvosi ellátáshoz 

juthatnak.   

A szakellátáshoz és a kórházi ellátáshoz hozzátartozik a mentők és a betegszállítók munkája. 

Pár éve ez a feladatkör teljesen kettévált. A sürgős eseteket a mentők szállítják be a kórházba. 

A járóbetegek szállítását nálunk a Gyula Invest és a Gyula Med Kft végzi, illetve nagy 

segítség a Református Egyház által működtetett Támogató Szolgálat.  

A háziorvosi szolgálat munkájához szorosan kapcsolódik a védőnő munkája. Községünk 

védőnője dr. Makainé Ritu Éva, aki vállalkozó védőnőként dolgozik a faluban. Az anya- és 

gyermekvédelem, ill. az iskola-egészségügy területén nagyon fontos a munkája, segítségét 

ezúton is szeretném megköszönni. 2009 óta, havi 1 alkalommal (minden hónap utolsó 

csütörtökjén), a védőnővel szorosan együttműködve gyermekorvos is rendel a faluban. Rácz 

Éva doktornő főállásban Komádiban gyermekorvos. 

És végül, de nem utolsó sorban megemlíteném két munkatársamat, Szűcs Józsefné körzeti 

nővért és Hoffmann-né Fábián Krisztina asszisztensnőt, orvosírnokot. Munkájuk a falu 

egészségügyi ellátásában igen sokrétű és fontos.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadni szíveskedjen. Esetleges szóbeli 

kérdésekkel segítsék munkámat. 

                                                                                                           dr. Egri Gyula 

                                                               háziorvos  

 

 

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 

 

Felhívjuk a szociális ellátásban részesülők figyelmét, hogy törvényi és helyi rendelet van arra, 

hogy mindenki köteles lakókörnyezetét rendben tartani. Kérjük, hogy a rendeletben 
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foglaltaknak mielőbb tegyenek eleget, ennek elmaradása esetén a támogatás megvonásra 

kerülhet. Rendeletünk az alábbi: 

Az aktívkorúak ellátását kérelmező személy az Sztv. 33. §-ában foglaltakon felül a 

jogosultság egyéb feltételeként köteles házának és kertjének rendben tartására az alábbiak 

szerint: 

a) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása, karbantartása, tisztasági meszelése 

b) a fürdőszoba és az illemhely rendeltetésszerű használata. Ha a lakásban illemhely nincs, 

akkor az udvaron köteles létesíteni a szomszédok zavarása nélküli helyen, amit köteles 

folyamatosan tisztántartani, fertőtleníteni.  

c) a lakóház és melléképületek, valamint a hozzátartozó udvar, kert rágcsálóktól, kártevőktől 

való mentesítése 

d) az általa lakott ingatlan udvarán szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű 

használata 

e) a lakáshoz tartozó udvar, kert és kerítések rendben tartása, különös tekintettel az ott 

található szemét és lom eltávolítása 

f) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, kaszálása, gyommentesítése 

g) az ingatlan előtti járdának tisztántartása, síkosság mentesítése, a járda melletti zöldsáv 

úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, szemét és gyommentesítése 

h) az ingatlan előtti árok és áteresz folyamatos tisztántartása, a vízelvezetés biztosítása 

i) az állattartás, különösen az ebtartás szabályainak betartása 

A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 

követően, folyamatosan fenntartani. 

Az Sztv. 34. § (2), valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen 

rendelet 23. §-ában foglalt kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti vagy nem 

gondoskodik annak fenntartásáról. 

A jogosultság feltételeként e rendelet 23. §-ában foglalt szabályok betartását az 

Önkormányzat a Körjegyzőségi Hivatal bevonásával ellenőrzi, s arról írásbeli feljegyzést 

készít.” 

dr. M. S. 

 

 

Felhívás parlagfű mentesítésre 
 

Lassan közeleg a kötelező parlagfű elleni védekezés, amely összekapcsolódik a 

gyommentesítéssel is. 

Mivel kötelező védekezésről van szó, így külső szervek, a Kormányhivatal szervei fogják az 

ellenőrzést végezni, s ennek során a mulasztókkal szemben szigorú eljárást kezdeményeznek 

és ez nagy összegű bírsággal is járhat. 

Mindezekre tekintettel felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy mind a belterületi, mind a 

külterületi tulajdonban, használatban lévő ingatlanok vonatkozásában a parlagfű elleni 

védekezést folyamatosan végezzék el, erről ne felejtkezzenek el! 

dr. M. S.   

 

Kiadja: 

Községi Önkormányzat  

Zsadány, Béke u. 82. 

kzsadany@globonet.hu 
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