3. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS PARLAGFŰ MENTESÍTÉSÉRE

Kedves Biharkeresztesi lakosok!
Ismét itt a parlagfű szezon, az allergén gyomnövények elleni védekezés újra napirendre kerül. Magyarországon sajnos városunkban is évről évre növekszik
az allergiás megbetegedések száma. Egyedül az
allergizáló nővények szaporodásának és elterjedésének
visszaszorítása eredményezheti a megfelelő életminőséget, az elvárható és szükséges környezeti állapot
megőrzését.
E felhívás címzettjei alapvetően a termőföld tulajdonosok, ingatlan tulajdonosok, illetve a földhasználók.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény
5. paragrafusának (3) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a törvény 60. paragrafusa (1) bekezdésének c) pontja értelmében a növényvédelmi hatóság (belterületen az önkormányzat
jegyzője, külterületen az illetékes Nővény- és Talajvédelmi Szolgálat) köteles növényvédelmi bírsággal
sújtani.
A növényvédelmi bírság összege a törvény 61. paragrafusa (2) bekezdésének első mondata alapján legalább húszezer, de akár kétmillió forint is lehet.
Nagyon sok múlik a megelőzésen, a helyes művelési
technológián, a szakszerű növényvédelmi és fenntartási feladatok időben történő elvégzésén. Csak a jogkövető magatartás és az összehangolt munka eredményezhet
javulást.
E rövid felhívás elsősorban figyelemfelkeltés. Bízom
benne, hogy településünk állampolgárai, tulajdonosok
és földhasználók mindent megtesznek a parlagfű elleni
védekezés érdekében.

A parlagfű elleni védekezés időszaka általában szeptember közepéig tart.
Közterületeinken 10 fő végzi a parlagfű irtását folyamatosan, megakadályozva annak elterjedését.
Kérek minden ingatlantulajdonost tegyen eleget
azon kötelességének, hogy saját ingatlanán, ingatlana
előtt végezze el a parlagfű kiirtását, illetve megfelelő
gondossággal előzze meg azok megjelenését. Amenynyiben saját maga indokolt esetben nem tud eleget
tenni ezen a kötelezettségének, úgy meghatározott
díjazás ellenében önkormányzatunk az irtást elvégezteti. Abban az esetben, ha a lakosság az irtást nem végzi
el, felszólítást küldünk, melyet követően az ingatlantulajdonos költségére és bírság kiszabása mellett az irtást
az önkormányzat szintén elvégezteti.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentését, illetve kérését
szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalban személyesen
a jegyzőnél, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon
minden nap munkaidőben jelezni az alábbi telefonszámokon:
430-001, 430-002, 541-003, 541-057,
541-064, 541-065.
A bejelentésnél szíveskedjen megadni az utcát, házszámot, külterület esetén a helyrajzi számot, vagy a
terület megközelíthetőségét.
díjtételek:
gépi, damilos kaszálás: 4 Ft+Áfa/m2
kézi kaszálás: 8 Ft+Áfa/m2
Tisztelettel:
Árgyelán Andrea
jegyző

BIHARKERESZTES VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
„VIRÁGOS KERT, RENDEZETT UDVAR” MOZGALOM
KERETÉBEN VERSENYT HIRDET BIHARKERESZTESI LAKOSOK RÉSZÉRE.

A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése, élhetőbb környezet kialakítása. A testület a verseny bonyolítására a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kéri fel. A
Bizottság a benevezett portákat értékelési szempontok szerint pontozza. Nevezni név és cím megjelölésével
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) lehet személyesen, vagy az
54/430-001telefonon.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2008. AUGUSZTUS 01.
A verseny első 3 helyezettje jutalomban részesül:
I. helyezett: 30 000 Ft
II. helyezett: 20 000 Ft
III. helyezett: 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány.
Eredményhirdetés, díjátadás a 2008. augusztus 20-i ünnepségen.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

