Felújították
a régi bölcsődét

Közel 38 millió forintból újult meg a Pöttömke Bölcsőde.
Kicserélték a teljes tetőszerkezetet, valamint külső és
belső munkák zajlottak az épületszárnyban. A kisgyerekek január közepén költöztek vissza a csoportszobákba.

VI. évfolyam 1. szám 

A magyar kultúra napja
A füzesabonyi gyökerekkel rendelkező
Gulyás Géza alkotóművész munkáiból nyílt
kiállítással vette kezdetét a kultúranapi ünnepség a városban. Az ünnepség a volt mozi
épületében díjátadóval folytatódott. Idén
a Kultúráért Díjat a Füzesabonyi Alapfokú
Művészeti Iskola kapta.
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Mozgalmas év lesz 2020
Az idei év terveiről és az önkormányzat előtt álló feladatokról beszélgettünk Nagy Csaba polgármesterrel

– Milyen tervekkel vág neki a város vezetése
a 2020-as esztendőnek?
– Az év elejét egy átadóval kezdtük, a
Pöttömke bölcsődések visszaköltözhettek a
csoportszobáikba, ezzel befejeződött a teljes óvodaépület felújítása. Jól indult 2020.
– Az év végén felgyorsultak az események
a nagy projektek körül. Hogyan állnak az
Ipari Park megvalósításával?
– Ami az ipari parkot illeti, nagyon reménykedtem a 2019-es kezdésben, s bár ez
nem sikerült, most már közel van a megvalósítás időszaka. A késedelem különösen a Kerecsendi úti terület miatt volt szemet szúró,
mert ez a borzasztóan leromlott állapotú út
része az ipari parkos pályázatunknak. Kiírtuk a közbeszerzési eljárást erre, s örömmel
mondhatom, hogy ez lezárult múlt év december 31-én. Megkaptuk az ellenőrző hatóságtól a zárótanúsítványt, majd a FÜV Kft. a
nyertes pályázóval megkötötte a kivitelezési
szerződést a Kerecsendi út rekonstrukciójára, az ipari park közművesítésére, valamint
az inkubátorház megépítésére. Az ipari park
közművesítése és a hozzá tartozó, 220 méter
hosszú út építése az időjárás függvényében
elkezdődhet, valamint elindulhat a Kerecsendi és a bekötőút felújítása is. A források rendben vannak, ugyanis kedvezőbb árajánlatot
kaptunk, mint a rendelkezésre álló összeg.
Az inkubátorház építése azonban forráshiány
miatt még várat magára, ebben az ügyben a
kormányhoz fordulunk.
Folytatás a 2. oldalon

VI. Füzesabonyi
Kolbásztöltő Verseny

Remek hangulatban zajlott a hatodik alkalommal megrendezett
kolbásztöltő verseny. A kora tavaszias időben 11 csapat tagjai
gyúrtak, ízesítettek és töltöttek. Többségében a hagyományos
ízesítést követték. A zsűri döntése alapján az idén a Rokonok
csapat készítette el a verseny legfinomabb kolbászát.

Látogatás a miniszterelnöknél
A kormányzati ciklus felénél járva Orbán Viktor
miniszterelnök, a Fidesz
elnöke értékelő megbeszéléseket folytat a pártszövetség valamennyi választókerületi elnökével.
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője is látogatást tett
a karmelita kolostorban.
Nyitrai Zsolt a választókerületben elért eredményekről és a Miniszterelnöki
Kabinetirodában végzett
munkáról is egyeztetett
Magyarország miniszterelnökével.
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KÖZÉLET

Horváth
Péter

Hosztafi
Amanda

Óvjuk környezetünket!

Szelektív
hulladékgyűjtés

Sajnos napjainkban is gyakran hallani illegális szemétlerakó helyek kialakulásáról,
folyóink és tavaink szeméttel
való telítődéséről. Közvetlen
környezetünkben is akadnak
olyanok, akik nemcsak hogy
„nem óvják” a környezetünket, de kifejezetten károsítják
is azt – kellenek tehát olyan
emberek, akik gondoskodnak
a jövőről, az egészséges környezetről!
Már gyermekként meg kell
tanulnunk, miért fontos a környezetvédelem. A legfontosabb, hogy igyekezzünk minél
kevesebb szemetet termelni,
szerves hulladékainkat komposztálni és ismét hasznunkra
fordítani. Következő lépésben
pedig feltétlenül ismerjük a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságát is. Sokan azt gondolják, a gyűjtőkonténerek tartalmát egybeöntve szállítják el,
így munkájuk felesleges volt.
A kétkedők megnyugtatására: az egyes konténerek tartalmát elkülönítve gyűjtik, és
amit csak lehet, újrahasznosítanak. Felmerülhet ekkor a
kérdés: mégis miből mi lesz?
Az általunk összegyűjtött
üveget felaprítva, majd beolvasztva új életre keltik: díszés használati tárgyakat készítenek belőlük. A színes üveget
pedig akár az építőiparban is
újra fel tudják használni. A
használt papírokat is sokrétűen hasznosítják, hiszen különféle termékek csomagolóanyagaként bukkanhatnak
fel, karton- vagy hullámpapír
készül belőlük. A műanyaghulladék második élete is igen
kalandos lehet, hiszen az újrahasznosított anyagból készülhetnek csövek, vezetékek, locsolókannák és virágcserepek
vagy dísztárgyak is. Mindemellett ne feledkezzünk meg
a fémhulladékokról sem! Az
üdítősdobozok például fémés alumíniumüzemekben másodlagos nyersanyagként kerülnek felhasználásra.
Ugye, milyen érdekes?
Minden nagy dolog felé apró
lépésekkel indulhatunk el…
Minden gondolatunk, cselekedetünk hatással lehet a
környezetünkre… Tegyünk a
jövőnkért, életünkért, tegyünk
magunkért!
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„Mi ezt a projektet meg akarjuk
és meg is fogjuk valósítani”

M

it lehet tudni a
Zöld város programról?
– A Zöld város projektnek is
megérkezett a zárótanúsítványa. A beruházást konzorciumban valósítja meg két cég,
azonban a kivitelezés elkezdésére még várni kell, ugyanis forráshiányos a pályázat.
A többletforrás igénylése elkészült, ezt a kérelmet is a kormányhoz nyújtjuk be. Szerződést feltételekkel tudtunk kötni, mert a beérkezett ajánlatok
50–60 százalékkal magasabb
összeget tartalmaznak, mint
ami rendelkezésre áll. Ha megkaptuk a pluszforrást, életbe
lép a szerződés. A programnak
2022 a kivitelezési határideje.
Mi ezt a projektet meg akarjuk
és meg is fogjuk valósítani.
A leginkább elhúzódó pályázatuk a Füzesabony–Szihalom kerékpárút megépítése. Sikerül kipipálni ezt a beruházást is az idén?
– Megkaptuk a módosított
építési engedélyt, amely jogerőssé vált, s átadtuk az ügyiratokat a közbeszerzés elindítására. Volt korábban egy jóváhagyott nyomvonal, amely mentén
sok fát ki kellett volna vágni,
amit mi semmiképp sem szerettünk volna, illetve mintegy egy
kilométer hosszon szalagkorlát
kiépítését is előírták. Ez nagy-

mértékben megemelte volna a
kivitelezési költséget, ezért kellett az új nyomvonalat kijelölni.
Bízunk benne, hogy ez a beruházásunk is hamarosan megvalósul.
– Gazdálkodás. Elfogadták
a város költségvetését február
közepén.
– Jó pénzügyi bázisról indultunk a tavalyi zárásakor.
Rekordbevételt hozott az iparűzési adó, stabil a költségvetés
2020-ban is. Az adóerő-képesség növekedése a mérleg pozitív oldala, de így nem vagyunk
jogosultak olyan állami normatívákra, amelyek olyan kötelező
feladatok ellátását biztosítják,
mint az utak karbantartása vagy
éppen a közvilágítás. Ezt saját
erőből kell kigazdálkodnunk.

– Az elmondottakon kívül
milyen új feladatok várnak az
önkormányzatra 2020-ban?
– Nem fogunk unatkozni,
lesz teendő bőven. Bízom abban, hogy nyer a Hétszínvirág
bölcsődés pályázatunk. Támogatás esetén egy új, 3 csoportszobás bölcsődét fogunk építeni, a telket már meg is vásároltuk hozzá. Egy szihalmi úti
ingatlan megvásárlását is tervezzük a vasúti aluljáró mellett, itt parkolóhelyeket akarunk kialakítani. A választási
ígéretünkhez híven elkezdjük
a fásítási programot. Az idén
380 darab fát ültetünk el a városban. A lehetőségeinkhez képest minél több utat kívánunk
rendbe hozni önerőből. Bízunk
abban, hogy kiírásra kerülnek

a Modern Kisvárosok Program felhívásai, így majd útfelújításra is tudunk pályázni. Az
egészségügyi alapellátásban is
előre akarunk lépni. Új háziorvosi körzetet hozunk létre a
város déli részén. A rendelő és
a szolgálati lakás vagy a Tüdőgondozó épületében, vagy a
volt ÉMÁSZ-központban lesz
kialakítva. Erről még nem született döntés. Márciusban indul a szociális rehabilitációs
projekt, amelyben a hátrányos
helyzetű Szent Imre úti lakosokat segítjük. Építünk szociális bérlakásokat, a Zrínyi úton
lesz a tankert, itt szolgálati lakást és közösségi termet is kialakítunk. Továbbá munkaerőpiaci képzéseket is kínálunk a
programban részt vevőknek.

– Ha már a hátrányos helyzetűeknél tartunk, hogyan
alakul az idei önkormányzati
közmunkaprogram?
– Amikor 2014-ben átvettük a város vezetését, 200 fő
felett volt a közfoglalkoztatottak száma. 2019-re ez lecsökkent 39-re, és az idén
várhatóan 35 fős keretünk
lesz a március elsején induló
projektünkben.
– A tavaly októberi helyhatósági választáson Ön és csapata kapott bizalmat újabb 5
évre. Hogyan képzeli a munkát a részben új összetételű
képviselő-testülettel?
– Amikor 2014-ben először
megválasztottak, szándékom
volt a városban zajló közélet és
politikai kultúra megváltoztatása. Addig Füzesabony a botrányokról és a sárdobálásról
volt híres. Azt gondolom, hogy
ez az érdemi munkától veszi el
az időt és az energiát. Próbáltunk ezen változtatni, és úgy
látom, sikerült is. Szerencsére
a választáson sok ember bízott
bennünk. Véleményem szerint
értékelték, hogy letettünk valamit az asztalra. Reményeim
szerint ez 2020-ban is ugyanígy marad, és folytatódik a
nyugodt építkezés a városban. Bízom abban, hogy ehhez
minden segítséget megkapok a
megválasztott képviselőktől.

2020: az országépítés folytatódik

A kormány 2020-ban is tovább folytatja a 2010-ben elkezdett országépítő munkáját: idén is a biztonság, a gazdaság és a családok védelmét tekinti a legfontosabbnak, a célok Magyarország, Heves megye és Eger polgárainak boldogulását szolgálják – jelentette ki egri évnyitó sajtótájékoztatóján Nyitrai Zsolt.

E

ger és térsége országgyűlési képviselője
elmondta, a kormány
az idei évben tovább
gyorsítja majd az országépítő munkáját három fő
célkitűzés mentén. Ezek: a
gazdaság és a biztonság további erősítése, valamint a családok életének támogatása.
Nyitrai Zsolt hangsúlyozta,
az idén is alapvető prioritás a
határok védelme, ezért kétszer
annyi katona, rendőr és polgárőr védi ezeket a szakaszokat. Ugyanakkor tovább küzd
a kormány az illegális bevándorlás
megakadályozásáért,
valamint a keresztény kultúra
védelméért. Ezeket a célokat
ugyanakkor az egész hazai ellenzék elutasítja, így ezen értékeket csakis a kormányzó pártok képviselik Magyarországon – jelentette ki.

Az idei év fontos feladata a
hazai falvak, kistelepülések támogatása, az ott élő emberek
komfortérzetének, életminőségének javítása. Célul tűzik ki a
falvakat a városokkal összekötő utak felújítását mintegy 400
kilométer hosszúságban, valamint a Falusi Civil Alap megteremtését 5 milliárd forint ér-

tékben, ami ugyancsak a helyi
közösségeket erősíti majd.
Nyitrai Zsolt szólt arról is,
hogy sor kerül a kórházak kórtermeinek,
várótermeinek,
mosdóinak felújítására az egész
országban, de új nővérszállók is
épülnek majd. Szeretné a kormány elérni azt is, hogy bármely
településről 30 percen belül el-

érhetővé váljon egy négysávos
autóút, javítva ezzel az emberek
közlekedési körülményeit.
Az idén elindul az a program, amelynek keretében a
9–11. osztályos tanulók külföldön tökéletesíthetik idegennyelv-tudásukat, miközben a
nyelvtanfolyam, a szállás, az
utazás költségét teljes egészében a kormány állja – tette hozzá a miniszterelnöki megbízott.
Nyitrai Zsolt elmondta,
2020-ben is folytatódnak a béremelések: az ápolók, védőnők
januárban 14 százalékos, novemberben 20 százalékos emelésben részesülnek. A szakképzésben dolgozó pedagógusok
pedig 30 százalékkal keresnek
majd többet, de tovább nő a katonák, a rendőrök bére is, mint
emlékezetes, tavaly év végén
500 ezer forintos járandóságot
kaptak a polgárok biztonságát
védő testületek tagjai.
Idős honfitársainkról szólva elmondta, először 2017-ben
nyílt arra mód, hogy a gazdaság jó teljesítménye kapcsán
nyugdíjprémiumot fizessenek

a szépkorúaknak, ez a gyakorlat folytatódott, és minden
esély megvan arra, hogy idén
is lesz ilyen kifizetés.
A célok közé tartozik az is,
hogy egyszerűsödjön az ügyintézés a vállalkozások és az állampolgárok számára is a közigazgatásban, ennek eredményként 700 eljárás lett egyszerűbb
– fogalmazott a honatya.
Nyitrai Zsolt emlékeztetett:
2010 és 2019 között 6 ezer kilométernyi útszakaszt újítottak
fel, ám számunkra talán a legfontosabb fejlemény az, hogy
nyáron birtokba vehetjük az
Egert az autópályával összekötő
M25-ös utat. A több évtizedes
várakozás után megvalósuló
fejlesztés rövidebbé és biztonságosabbá teszi a közlekedést a
Heves megyei, az egri lakosok,
de az idelátogatók számára is.
A kormány tehát 2020-ban
is folytatja országépítő munkáját, teljesíti célkitűzéseit, és
továbbra is Magyarország polgárainak biztonságáért és jólétéért dolgozik! – jelentette ki
Nyitrai Zsolt.
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Felelősséggel A Himnusz születésnapját ünnepelte a város
az egészségért!
Tisztelt Érdeklődők!
A füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ ebben az évben
is folytatja munkáját. A már
megszokott klubfoglalkozásokkal, programokkal, előadásokkal várja a kedves érdeklődőket. Heti, ill. havi rendszerességgel működik a projekt.
Különféle foglalkozások állnak
a lakosság rendelkezésére: diabetes, szív-érrendszeri klub,
pilates – nagyitorna, jógafoglalkozás, mozgástanácsadás,
várandós tanácsadás, nyugdíjasklub, baba-mama klub, dohányzásleszokást
támogató
klub, drogprevenció, dietetikai
tanácsadás, krízis-depresszós
csoportfoglalkozás, szülőklub,
pszichopedagógiai előadások,
tanácsadások, köznevelési intézmények egészségfejlesztése, prevenciós előadások. Falunapok, rendezvények alkalmával szűrővizsgálatok végzése a
lakosság számára. Ezek a programok térítésmentesek, bárki
igénybe veheti.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Elérhetőségek:
Tel: 36 / 542-712
e-mail: efi-fuzesabony@
eukfuzes.t-online.hu
Honlap: www.fuzesefi.hu
Üdvözlettel: EFI Iroda dolgozói

Kulturális
pezsgés
Aldebrőn
Az EFOP 3.7.3-17-2018-0097
számú, Tudás – Érték – Életminőség, Élethosszig tartó Tanulás Aldebrőn projekt által működtetett csoportok második
éve működnek folyamatosan,
havi és heti rendszerességgel.
Résztvevőik szívesen járnak a
foglalkozásokra, ahol napról
napra sikeresebbek alkotásaik
elkészítésében, betanult műsoraik előadásában. Az idei nyár
sok lehetőséget adott a szereplésekre, fellépésekre is. A projekt által vállalt tevékenységekben olyan kiváló szakemberek/
foglalkozásvezetők dolgoznak,
akik tudásukkal magas eszmei értékeket képesek átadni
a programok iránt érdeklődőknek. A közösség sikeres épülésétől felbuzdulva a programokat igyekeznek majd fenntartani a pályázat vége után is.
A két éven át tartó informatikai
tanfolyamok, képzőművészeti
foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, nyelvórák, zeneés táncoktatások több mint 100
lakosnak nyújtottak lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére, ismeretszerzésre, hagyományápolásra.

A magyar kultúra napja,
kiállítás, díjátadó

Antal
Annamária

Makkai
Zsanett

Simon
Edit

StefánBerkes
Anna

Mohácsi
Mária

Tizenegy csapat
töltötte a kolbászt

Január 22-én az Ámor épületében vette kezdetét
a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepség. A füzesabonyi gyökerekkel bíró Gulyás
Géza önálló kiállítással mutatkozott be a város
lakóinak. A művész nemcsak vászonra, hanem
kerámiára is fest, amit Nagy Mária Irén agyagtárgyai biztosítanak számára. A tárlatot Teleki
Klára Pro Agria szakmai díjas művészetpártoló nyitotta meg. A rendezvény a felújított mozi

épületében folytatódott, ahol átadásra került a
Kultúráért Díj, melyet az idén a jubiláló Alapfokú Művészeti Iskolának ítélt oda a város képviselő-testülete. Molnár Richárd alpolgármester
beszédében kiemelte: 50 év egy ember életében
is meghatározó életkor. Egy intézmény életében
bizonyíték arra, hogy szükség van művészetre,
szükség van zenére. Az ünnepséget az Illés Benjámin Trió jazzkoncertje zárta.

Az idén 11 csapat nevezett
be a VI. Füzesabonyi Kolbásztöltő Versenyre február elsején. A kolbásztöltők
között voltak a székelyföldi
testvértelepülésről, Zaboláról érkezők is. A csapatoknak
5-5 kg darált húsból kellett
elkészíteni a kolbászokat,
abban viszont, hogy ki milyen receptet választ, szabad
kezet kaptak. Többségében
a hagyományos ízesítést követték. A zsűri folyamatosan
figyelte a csapatokat munka
közben, értékelte a sátor díszítését, a higiéniát, nyers
állapotban a kolbászhúst, a

Átadták a megújult Pöttömke Bölcsődét
Újra birtokba vették a
legkisebb pöttömkések
a bölcsődét. A felújított
épületszárnyba január 20-án, hétfő délelőtt
költöztek vissza a gyermekek.

A

ugusztus végén kezdődött és idén januárban fejeződött be a
füzesabonyi Pöttömke Bölcsőde felújítása. Az épületszárny
rekonstrukciója egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően 36,5 millió forintból valósult meg. Molnár Richárd alpolgármester elmondta,

az épület korszerűsítése nagyon
időszerű volt, ugyanis a több
mint 50 éves épület energetikailag már elavultnak számított.
A munkálatok során sor került a
tető és a külső nyílászárók teljes
cseréjére, komplett homlokzati
szigetelésre, valamint az intézményen belül megújult a villamoshálózat és a vizesblokkok.
A helységeket kifestették, és a
padlózatot is korszerűsítették.
A teljes beruházás két csoportszobát, a mosdót, az átadót, az
irodát, a konyhát és a fűtőházat

foglalta magában. Ez utóbbiakhoz saját forrást is felhasználtak. Bodnárné Kiss Karolina elmondta, nagyon örülnek annak,
hogy megújult a 28 férőhelyes
intézmény, ugyanis ez idáig
csak a karbantartási szünetekben tudtak az épületen nagyobb
munkákat végezni. A csoportszobák dekorálásáról sem feledkeztek meg, a hétvégén két önkéntes tűzoltó, Kovács István és
Karacs Attila ecsetet ragadott,
és Bogyó és Babóca-képekkel
díszítette a falakat.

töltést és a már elkészült sült
kolbászokat.
A zsűri döntése alapján az
első helyen végeztek a Rokonok, másodikok lettek a
Kolbászbűvölők, harmadikként pedig a Füzesabonyi
Rászorultakért Alapítvány
csapata futott be. A polgármester különdíjában részesült a Baráti kör, míg a zsűri különdíját az ifjú tűzoltók
kapták meg. A díjakat a zsűri
tagjai, Horváth Péter, Nagy
László, Mátyás Szabolcs és a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense, ifj.
Jámbor Dénes adták át.

2014-től minden
évben megépül
a jégpálya a Városi
Közparkban

Az idei szezonban 2019. december
18-tól 2020. január 29-ig lehetett
korcsolyázni a pályán.
A városvezetés a helyi iskolások
és óvodások részére ezúttal is ingyenesen biztosította a testnevelési órák
keretében a korcsolyázást.
Az intézmények 1500 ingyenes
belépőt használtak fel a délelőtti
órákban. A helyi ovisokhoz csatlakoztak Besenyőtelekről, Dormándról,
Mezőtárkányról is az óvodások.
Délutánonként elsősorban a környező településekről érkezők körében volt népszerű a pálya.
Átányról, Kömlőről, Maklárról,
Besenyőtelekről, Mezőkövesdről, Tiszafüredről, Hevesről érkeztek folyamatosan azok, akik szeretik ezt a téli
sportot.
Az idei zárás rendhagyó volt, nem
a tervek szerint történt. Ismeretlen
tettesek megrongálták a hűtőberendezést, ezzel félmilliós kárt okoztak a
városnak. Emiatt a tervezett időpont
előtt kellett bezárni a pályát. Az üzemeltető Média Kft. feljelentést tett.
A nyomozás folyik az elkövetők ellen.
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A közös együttélés
szabályai Füzesabonyban
A város önkormányzata több rendeletet is alkotott az elmúlt években, amelyek iránymutatóak a helyi közösség
tagjai számára. A mindennapi életvitel több területére vonatkozó szabályok betartása mindannyiunk érdekét szolgálja.
A rendeletek megalkotóinak célja, hogy a város lakóinak összesége egy rendezett és harmonikusan működő
települést tudjon otthonának. Ezen jogszabályokat gyűjtöttük össze az alábbi tájékoztatóban.

A KÖZTERÜLETEKRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

– Közterületen árusítani csak
a polgármester által kiadott
közterület-használati engedély
birtokában lehet.
– Közterületen (ház előtt)
tűzifát, építési törmeléket stb.
tárolni tilos. Építési törmelék
abban az esetben tárolható ideiglenesen közterületen, amen�nyiben arra közterület-használati engedély kiadásra került.
– Építési munkákhoz kapcsolódó állványzat felállítása közterületen csak közterület-használati engedély birtokában lehetséges.
– Füzesabony Város belterületének közterületein (különösen a közterület-foglalási engedéllyel nem rendelkező szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek
és más elárusító helyek – továbbiakban: üzletek – előtt
és környékén, játszótereken,
nevelési és oktatási intézmények előtti közterületeken, a
vasútállomás előtti területen
és a vasútállomás aluljárójában) tilos a szeszes ital fogyasztása.
– Tilos az élő fára plakát kiragasztása és kiszegezése.

AZ INGATLANTULAJDONOSOK
KÖZTERÜLETEK
TISZTÁN TARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
FELADATAI:

– Az ingatlan előtt elvonuló járda és az úttest külső széle közötti közterületi sávon a
szennyeződés, a hulladék, továbbá a lehullott falevél stb.
összegyűjtése és eltávolítása

– Az ingatlanhasználó
vagy a tulajdonos köteles a
gyalogutat télen a hótól megtisztítani, és ha a gyalogút
a hótól, jégtől síkossá vált,
környezetkímélő
anyaggal (szükség esetén naponta
többször is) felszórni.
– Az ingatlanhasználó vagy
a tulajdonos köteles az ingatlan előtti közterület gyommentesítéséről, a fű lenyírásáról, a
járdára kilógó növényzet rendszeres nyírásáról, a víz zavartalan lefolyása érdekében az
ingatlan előtti árokszakasz
tisztán tartásáról, az esetleges
eltömődések megszüntetéséről
gondoskodni.
– Üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti gyalogutat a
helyiség bérlője, használója
vagy a tulajdonos köteles állandóan tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét
az üzleti tevékenységből keletkezik-e, vagy sem.
– A vásárlói és vendéglátóforgalmat kiszolgáló üzletek
20 m-es körzete és a hozzájuk tartozó parkolók tisztán
tartása az üzlet, ill. vendéglátóhely tulajdonosának, bérlőjének vagy használójának kötelessége.

KÖZTERÜLETEN TILOS:

– A növényzetet, annak ágait, virágját, termését rongálni,
levágni
– Hulladékot közterületen,
más tulajdonán tárolni, állati
hullát lerakni
– A közforgalom céljára
szolgáló területeket (utcákat,
utakat, tereket, hidakat, parkokat stb.) beszennyezni, azon
hulladékot vagy papirost eldobálni, továbbá a szennyvizet
vagy más folyadékot közterületre kiönteni

§

– A közterületeken legeltetni még felügyelet mellett
sem szabad. A szárnyas jószágot közterületre kiengedni tilos.
– A város belterületén tilos zajt keltő munkák (fűnyírógép, kapálógép, traktor, betonkeverő, fűrészgép
stb.) végzése munkanapokon
21.00–7.00 óra között, szombat-vasárnap-ünnepnap
20.00–10.00 óra között.

JÁTSZÓTEREK:

– Hatévesnél fiatalabb gyermek csak nagykorú személy
felügyelete mellett tartózkodhat a játszótéren
– Tizenhat éven felüli személy a gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket
nem veheti igénybe
– A játszótér egész területén
nem megengedett az állatok
bevitele és sétáltatása

– Nem megengedett a játszótéren a dohányzás, az
alkoholfogyasztás,
bódító vagy hallucinogén szerek
használata.

AZ AVARÉGETÉS
FŐ SZABÁLYAI:

– Avar és kerti hulladék
megsemmisítése elsősorban
helyben történő komposztálással történhet.
– Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló),
illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb
fertőzött gyomnövény) avar
és kerti hulladék ártalmatlanítható.
– A lakosság egészségének
és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a
komposztálásra alkalmatlan
avar és kerti hulladék égetése hétfői és szombati napokon a nyári időszámítás
szerinti időszakban 14.00–
18.00 óra között, téli időszámítás szerinti időszakban
12.00–16.00 óra között végezhető el.
– Ünnepnapokon az égetés
tilos.
– Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a
tevékenység környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz,
pernye és hőterhelés hatása ne
álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken levő zöld növényeket, fát,
bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz,
pernye hatásait és a hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

– Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan
ködös, esős időben, füstködriadó, hőségriasztás, tűzgyújtási
tilalom és erős szél esetén.
– Tilos égetni egészségügyi,
oktatási, kulturális és szociális
intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az
egyházi és vallási rendeltetésű
ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások,
rendezvények ideje alatt.
– Az avar és kerti hulladék
meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy
más vegyi adalékanyag, és az
égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari
eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket vagy ezek
maradékait.
– Az avar és kerti hulladék
közterületen történő elégetése
tilos.
– A tűz őrzéséről és veszély
esetén annak eloltásáról az
égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt vagy legalább 50
l vizet edényben, lapátot, ásót,
vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
– Az égetés befejezésével a
tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással,
kézi szerszámokkal – meg kell
szüntetni. A tűz kihunyásáról a
tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
– A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom esetén a fentebb engedélyezett időpontokban is tilos a
tűzgyújtás!

