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Készítette: Takács Tímea műszaki és településüzemeltetési ügyintéző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. szeptember 25. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a medgyesegyházi köz- és magántulajdonban álló zöldfelületeken 

tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről és a megtett intézkedésekről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2018. augusztus 28. napján tartott képviselő-testületi ülésen tárgyalt, fenti tárgyban kelt 

beszámoló elkészítése óta a következő intézkedések történtek: 

 

A negyedik ellenőrzés a következő utcákat érintette: 

- Hunyadi utca; 

- Széchenyi utca; 

- Szondy utca; 

- Vécsey utca; 

- Báthory utca; 

- Baross utca; 

- Szabadság utca; 

- József Attila utca – amelyek esetében a felszólítás kiküldése megtörtént. 

 

A folyamatos bejárásokat követően újabb 17 kiküldött felszólítás után az önkéntes teljesítések 

száma 5 esetben megtörtént. Szóbeli megállapodás 4 esetben történt, az ingatlanok 

rendbetételét szeptember hó végéig vállalták. Ezeket természetesen ellenőrizni fogjuk. 

A bejárás során néhány új ingatlan került látótérbe, sajnálatos módon ezek az ingatlanok 

elhagyottak, eladásra vannak meghirdetve, vélhetően ez okozza az elhanyagoltságot. 

 

További 4 esetben küldtük ki a második felszólítást augusztus 23. napjával, kifüggesztés útján 

értesítettük a tulajdonosokat, mivel tartózkodási helyük ismeretlen, a levelek átvétel nélkül 

visszakerültek a Hivatalunkhoz. 

A megkeresett jegyző záradékolása, majd a kifüggesztés után a közigazgatási bírság 

kiszabásra kerül. 

A szociális helyzet vagy egészségi állapot miatt kérelemmel forduló 3 személy esetében a 

munkát a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. díjazás ellenében 

elvégezte. 

Úgy véljük, pozitív hatása van a szociális segély elbírálását megelőző lakókörnyezet 

ellenőrzésének, mely a rendezettség tekintetében javuló eredményeket mutat. 

A fűkaszálást, mint szolgáltatás nyújtását továbbra is folyamatos érdeklődés övezi. 

A felszólítások nagy többséggel eredményesnek mondhatóak, a város lakosainak egyre 

pozitívabb hozzáállását mutatják, azonban természetesen itt is akadnak kivételek. 

Hivatalunk fenntartja a folyamatos ellenőrzéseket és a felszólítások ügyintézését. 

 

 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a 

döntéshozatalra! 

 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről és a megtett 

intézkedésekről szóló újabb beszámolót elfogadja. Felszólítja dr. Kormányos László jegyzőt 

az előterjesztésben foglaltak leghatározottabb betartatására, kiemelt figyelmet fordítva az 

ellenőrzésre. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete a medgyesegyházi köz- és 

magántulajdonban álló zöldfelületeken tapasztalható gyomnövény-fertőzöttségről és a megtett 

intézkedésekről szóló újabb beszámolót nem fogadja el. Felszólítja dr. Kormányos László 

jegyzőt az előterjesztésben foglaltak leghatározottabb betartatására, kiemelt figyelmet fordítva 

az ellenőrzésre. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Medgyesegyháza, 2018. szeptember 21. 

 

 

 

        dr. Kormányos László s.k. 

          jegyző 

 

 


