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Az elmúlt időszak kihívásai egyre inkább 
sürgetővé teszik, hogy a helyi városüze-
meltetési feladatok ellátása – például a 
közterületek és utak karbantartása, va-
lamint a fűnyírás – nagyobb biztonságba 
kerüljön. Ezért szükség volt a városgond-
nokság átszervezésére, amiről a város ve-
zetése nemrég döntött. 
Biró Károly, Kozármisleny polgármestere 
lapunknak elmondta, az átszervezés lé-
nyege, hogy a jövőben az önkormányzat 
a saját közvetlen felügyelete alá vonja a 
városgondnoksági feladatokat egy önkor-
mányzati városgondnoksági csoport létre-
hozásával, annak keretein belül. Korábban 
az önkormányzat egy saját tulajdonú gazda-
sági társaságot bízott meg ezzel a munkával, 
melynek során a társaság, a Kozármisleny 
Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. 
gyakorlatilag vállalkozóként látta el ezeket a 
városüzemeltetési munkákat. 
– Azzal, hogy úgy döntött az önkormány-
zat, hogy ennek a feladatnak az elvégzését 
a továbbiakban nem szervezi ki, hatéko-
nyabb és biztonságosabb formában tud-
juk teljesíteni a városgondnoksági munká-
kat. Ezt az elmúlt időszak is jól bizonyítja. 
Látjuk azt a trendet, miszerint az állam 
az iskolákat, a hulladékgazdálkodást, köz-
műszolgáltató cégeket kiszervezi az ön-

Nagyobb biztonságban a kozármislenyi városgondnokság
Az önkormányzat a saját közvetlen fel-
ügyelete alá vonja a városgondnoksági 
feladatokat egy városgondnoksági cso-
port létrehozásával.

Pernecker Dávid

kormányzatok mögül. Annak érdekében, 
hogy véletlenül se forduljon elő Kozármis-
lenyben, hogy más kezébe kerüljön a vá-
rosgondnokság, azt ezért az önkormány-
zat saját irányítása alá helyezi – mondta a 
polgármester.
Mindez azt jelenti, hogy sem a városüze-
meltetési feladatokat ellátó személyek, 
sem az eszközpark, sem pedig a mun-
kák elvégzésének módja nem változik. 
Mindezt biztosítja, hogy az a vagyon, 
amit az önkormányzat átadott a fent 
említett gazdasági társaságnak a közfel-
adat ellátására, az visszakerül az önkor-
mányzathoz – tette hozzá Biró Károly. 
Tehát ez mindössze egy szerkezeti és jogi 
változás, mely ahhoz szükséges, hogy 
Kozármisleny városgondnoksága a váro-
sé maradhasson a jövőben is. Emellett 

fontos, hogy így a városüzemeltetéssel 
kapcsolatos döntéseket rövidebb időn 
belül tudják meghozni, ahogy az elle-
nőrzési rendszer is hatékonyabbá válik. 
Ezután a polgármester kitért arra, hogy 
a koronavírus-járvány időszaka miért ját-
szott komoly szerepet a változtatás meg-
lépésében. 
– Az önkormányzati gazdasági társaságok 
felett békeidőben a képviselő-testület mint 
tulajdonos rendelkezik, látja el felügyele-
tüket. A közel négy hónapos rendkívüli ve-
szélyhelyzet alatt a törvény korlátozta a kép-
viselő-testületek működését, tehát mindez 
nem volt adott. Ezzel az átszervezéssel pedig 
épp azt tudjuk biztosítani, hogy a folyama-
tos önkormányzati felügyelet, irányítás és 
ellenőrzés az ilyen helyzetekben is adott le-
gyen – mondta a polgármester. 

Egy rendhagyó tanév végén csak olyan 
dolgok jutnak az eszembe, amelyek való-
ban az eddigi rendet felülírva zajlottak az 
elmúlt hónapokban.
Mindenekelőtt köszönet mindenkinek, 
akiknek fontos az iskola, fontosak az isko-
lás gyermekek és az őket nevelő-oktató 
pedagógusok. Tanév végén örömmel te-
szem, hogy minden tanítványunkat, min-
den munkatársamat és a szülőket ezúton 
„igazgatói dicséretben” részesítem az el-
múlt 3 hónap digitális oktatás terén tett 
erőfeszítéseiért.
Nagyon szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hiszen az iskola fejlődését még 
az elmúlt hónapok sem tudták megaka-
dályozni – minden eddiginél több tanuló 
iratkozott be az első évfolyamra (117 fő) és 
bővült a létszám a felsőbb évfolyamokon is; 
elindult a várva várt iskolabővítési projekt 
állami támogatásból; tovább emelkedett 
az iskola tanulmányi átlaga; minden nyol-
cadikos diákunkat felvették a választott 

Hogy állnak a dolgaink az általános iskolában?
középiskolákba; nagymértékben javult a 
kompetenciamérési eredményünk; csök-
kent a lemorzsolódással veszélyeztetettek 
száma. 12 Erzsébet tá bor tud elindulni a 
Művelődési Központtal való szoros szakmai 
együttműködésünk keretei között. Köszö-
net a táborokat szervező civil szervezetek-
nek és a kis létszámmal is lelkes közműve-
lődési szakembereknek, 
a táboroztatást vállaló 
kollégáimnak, hogy a 
nyári szünetet tartalmas 
programokkal megtöltve 
segítenek a szülőknek/
gyermekeknek, újra len-
dületet adnak a közössé-
gi életnek Kozármisleny-
ben. 
Az új épületszárny és a 
meglévő terek felújítá-
sa jó ütemben halad, 
köszönet érte a kivitele-
ző cégnek. 

Bízunk benne, hogy semmi sem akadá-
lyozhatja meg az augusztus 29-ei balla-
gást és az augusztus 31-ei tanévzáró/nyi-
tó ünnepség megtartását, azt, hogy újra 
gyermekzsivaj töltse be az Alkotmány 
teret és az iskolát.

Varga Éva
intézményvezető
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Kozármislenynek két újságja van, ez 
most már nem újdonság. Azt viszont, 
hogy ennek mi az oka, sokan firtatják 
a városban, noha a két lap – a Misleny 
Magazin és a Csevegő – merőben kü-
lönböznek, nem csupán megvalósításu-
kat, kiadói hátterüket tekintve, hanem 
természetesen tartalmuk terén is. A 
magánkiadásban kéthetente megjele-
nő Csevegő 1999 óta tájékoztatja a ko-
zármislenyieket a város közéleti esemé-
nyeiről, ugyanakkor ezt az idén indult, 
havonta jelentkező Misleny Magazintól 
eltérő szemszögből és modorban teszi. 
A Csevegőben korábban az önkormány-
zat vásárolt oldalakat, így adott hírt a 
városban történt aktualitásokról. Azon-
ban az elmúlt időszakban komoly igény 
mutatkozott arra, hogy Kozármisleny a 
jelenlegi ciklusban a városmarketing és 
a városi kommunikáció területén előre 
lépjen. A képviselő-testület 2019 de-
cemberében döntött arról, hogy pályá-
zatot ír ki erre a célra, ugyanis a helyi 
televíziós és nyomtatott médiával kap-
csolatos szerződések ekkor lejártak. A 
pályázat – a költséghatékonyság krité-
riuma, valamint sok más kitétel mellett 
– kitért az elvárt színvonalra is. Míg a 
Misleny Magazin pályázatát benyúj-
tó Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
megfelelt az elvárásoknak, a Csevegő 
nem. A Csevegő ettől még létezik, de 
így Kozármislenynek már két ingyenes 
újságja lett, ami nem baj, hiszen a váro-
si közéleti történéseket így több oldal-
ról ismerhetik meg a helyiek.         

Miért van Kozármislenynek két újságja?
A címbeli kérdés a Misleny Magazin első számának meg-
jelenése óta sokakat érdekel, épp ezért érdemes tisztázni, 
hogy miért is alakult így a helyzet, ahogy azt is, hogy miért 

nem feltétlenül baj az, ha a kozármislenyiek több forrásból 
is tájékozódhatnak a város közéletét érintő ügyekről, prob-
lémákról.  

A Csevegőben jelennek meg önkor-
mányzatot kritizáló cikkek, míg a Mis-
leny Magazin a városban és a várossal, 
a városiakkal történt pozitívumokat 
hivatott bemutatni. Egy havilap és egy 
kétheti lap egymás cikkeire nehezen, 
körülményesen tud reagálni, a Misleny 
Magazinban viszont nem is tervezünk 
ilyesmit, nem politikai csatározások 
fóruma. Azokra a tényekre koncentrá-
lunk, melyek számítanak a kozármisle-
nyieknek: rendszeresen, átláthatóan 
lesz szó például a város – sokakat ér-
deklő – pénzügyi helyzetéről, költség-
vetéséről és annak alakulásáról, az azt 
befolyásoló tényezőkről, valamint pél-
dául pályázatokról és aktuális állapo-
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tukról, ahogy a helyiek, a civil szerveze-
tek, vagy épp a városvezetés sikereiről 
is. Sőt, kudarcokról is. De ismételten: a 
tények tükrében. 
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A koronavírus nehéz helyzetet terem-
tett. Nem csak a családokat, de az 
önkormányzatokat is érintették a kor-
mány által hozott törvénymódosítások. 
El kellett fogadnunk, hogy a mindenna-
pi élet nem úgy működött, ahogy ed-
dig. A kormány által elrendelt veszély-
helyzet ideje alatt a képviselő-testület 
működése is leállt, a polgármester ka-
pott teljes döntési jogkört.
Az éves iparűzésiadó-bevallási köte-
lezettség és az adó megfizetésének 
határidejét a kormányrendeletben 
módosította 2020. szeptember 30-ig. 
Sok vállalkozás ezt kihasználva nem 
fizette meg és nem vallotta be a helyi 
iparűzési adóját az eredeti határidőre, 
2020. május végére. Az eddig befize-
tett helyi iparűzési adó 5.051.959 fo-
rintot tesz ki.  
Egy másik, az önkormányzatokat hát-
rányosan érintő rendelet szerint az 
önkormányzatot a 2020-ban beszedett 
gépjárműbevétel nem illeti meg, azt 

A város pénzügyi helyzete

teljes egészében át kell en-
gednie az állam által létre-
hozott Járvány Elleni Véde-
kezési Alapba. 
Az önkormányzattól kikért 
adatok alapján a követke-
zőkről tudok tájékoztatást 
adni: az önkormányzat je-
lenlegi aktuális általános 
tartaléka: 10.288.870 forint, 
ezt az összeget tulajdonképpen az elő-
re nem valószínűsíthető, nem ter  vez-
hető kiadásokra képezte. A céltartaléka 
29.432.024 forint, amelynek célja már 
a költségvetéskor előre meghatározott 
volt. Ezek összege összesen 39.720.894 
forint. A jelenleg rendelkezésre álló pénz-
összeg az önkormányzat bankszámláján 
95.649.215 forint.
A vészhelyzetben az önkormányzat 
bruttó 17.675.726 forintot költött a ví-
rus elleni védekezésre. A fenti összeg 
tartalmazza a lakosság részére kiosz-
tott tájékoztatókat és szájmaszkokat, a  

COVID-19 rapid teszteket, az önkénte-
sek felszerelését, a kijárási korlátozás 
alá eső idősek számára a meleg étel ki-
hordásához szükséges csomagoló esz-
közöket és a rendkívüli élethelyzetbe 
került, szociálisan rászorulók számára 
biztosított meleg ételt. Az elvonások 
ellenére, a város gazdálkodása stabil, 
a kisebb beruházásokat a pénzügyi el-
vonások miatt várhatóan a következő 
évekre kell halasztani.

Horváthné Emesz Krisztina
képviselő

Horváthné Emesz Krisztina képviselő tájékoztatója az önkormányzat 
aktuális pénzügyi helyzetéről.
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A sétákat, sportot időzítsük a hűvö-
sebb reggeli vagy esti órákra. Legjobb 
ilyenkor az úszás. Sok kutya hajlamos 
játék közben is hőgutáig futni, a gaz-
dinak kell figyelni és időben leállítani 
a játékot. A hőguta jelei: gyors lihegés, 
szapora szívverés, vörös nyelv, tág pu-
pillák, koordinálatlan mozgás. Tünetek 
esetén hűteni kell az állatot és mielőbb 
orvoshoz vinni.

Újra itt a nyár!
Nyáron szabadabban élünk, de ha van 
kutyánk, néhány dologra fokozottan 
figyeljünk!

Sétáljunk zöldben, mert az aszfalt 65 
fokra is felforrósodhat és megégetheti 
az eb mancsát. Hosszú sétához vigyünk 
magunkkal vizet az itatáshoz és hasz-
nálhatunk hűtőmellényt is. 
Soha ne hagyjuk bezárt autóban a ku-
tyát! 10 perc alatt 70 fokra is felforró-
sodhat az autó belső hőmérséklete, 
ami az állat halálát okozhatja.
Séta után mindig nézzük át a bundáját, 
nincs-e benne kullancs, toklász. A tok-
lász nyílhegy formája miatt befúródás 
után már csak befelé képes haladni, 
eltávolítani csak műtétileg lehetséges. 
Mancsra, fülre, hónaljra különösen fi-
gyelni kell. 

Kullancs ellen védekezni nyakörvek-
kel, cseppekkel, tablettával lehet. Ezek 
a kullancs befúródását is gátolják, és 
elpusztítják azt károkozás nélkül. 
Szúnyog terjeszti a szívférgességet, 
ezért tavasztól őszig adjunk erre is ha-
tásos féreghajtó tablettát. Évente kér-
jünk szűrést az állatorvosunktól, mert a 
kialakult betegség halálos lehet. 
Bár úgy tűnhet, hogy a nyári sze-
zon csak veszélyeket tartogat ked-
vencünk számára, de kis odafigye-
léssel gond nélkül élvezhetjük a nyár 
örömeit. 

Kertész Anikó
Pacsi!
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A Föld az otthonunk, fontos, hogy vi-
gyázzunk rá! A Kozármislenyi Művelődési 
Központ és Könyvtár egyik kiemelt fel-
adatának tekinti, hogy felhívja a figyel-
met a környezettudatos gondolkodás 
fontosságára. A zöldprogramok mellett 
az intézményben le lehet adni a már nem 
használt telefonokat és a régi eleme-
ket. A műanyagzacskók helyettesítésére 
remek alternatíva az öko-szatyor, ami 
szintén megvásárolható helyben, akár a 
péntek délutáni piacozáshoz. 

A városi könyvtár kisebb átalakuláson esett 
át a veszélyhelyzet időszakában: egyik új-
donság a zöldsarok, ahol számos könyv áll 
az olvasók rendelkezésére környezet- és 
természetvédelem témakörében. A részlet-
gazdag kiadványok által már a legkisebbek 
is megismerhetik bolygónk működését, 
illetve mi, felnőttek is találhatunk hétköz-
napi ötleteket arról, hogyan csökkenthető 
hatékonyan öko-lábnyomunk. 

Általános probléma, hogy manapság haj-
lamosak vagyunk túlvásárolni magunkat.  
Többségünknek rengeteg már nem hor-
dott ruhája sorakozik a szekrényben, pe-
dig a textil újrahasznosításának is szám-

Gondolkodj zölden!
Klubzsák a közösségekért ruhagyűjtő akció a Művelődési Központban

talan módja van. Talán sokak számára 
ismerősen cseng a Sulizsák program. A 
nemes ügyet felkaroló cég alapvető tevé-
kenysége, hogy az óvodás- és iskoláskorú 
gyerekek környezeti nevelésén belül ru-
hagyűjtéseket szervez. A kezdeménye-
zés idén kibővült, így már nem csak az 
oktatási intézmények, hanem – ahogy 
Kozármislenyben is történt – művelődé-
si házak és könyvtárak is kapcsolódhat-
nak hozzá. A városunkban meghirdetett 
„Klubzsák a közösségekért” akció kerete-
in belül a leadott ruhákat csoportosítják: 
a jobb állapotúak új gazdára találnak, ami 
már nem hordható, más területen – ipari 
célokra – kerül felhasználásra. 

A feleslegessé vált ruhákat, kiegészítő-
ket július 1. és 15. között lehet leadni a 
Művelődési Központban munkaidőben. 
Fontos, hogy nem gyűjthető minden 
textília: csak női-, férfi-, gyerekruhákat, 
összepárosított cipőket, kézitáskát, sap-
kát, sálat, fehérneműt, zoknit, lepedőt, 
függönyt, törölközőt lehet behozni. Vi-
szont a takarókat, szőnyegeket, a darab 
textileket, illetve a szakadt, lyukas, ko-
szos, nedves ruhákat a szervezők nem 
tudják átvenni. Az akcióban való rész-
vétellel nem csak a környezetünket véd-
jük. A leadott mennyiséget a Sulizsák 
csapata regisztrálja, majd súly alapján 
jutalmazza is a gyűjtésben részt vevő 
intézményt. Az így összegyűlt pénzt a 
könyvtár zöldkönyv állományának bőví-
tésére fordítja majd.

KOZÁRMISLENY VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA • Kozármisleny Város Önkormányzatának megbízásából kiadja 
 a Pécsi Kommunikációs Központ Kft., 7621 Pécs, Király utca 27. • ISSN 2677-1705 • Felelős kiadó: Baka Sára igazgató - Kozármislenyi 
Művelődési Központ • terjesztés: KOV-Futár Kft. • nyomdai és szerkesztési munkálatok: Sz.K.Stúdió Kft. • Nyomda címe: 7621 Pécs, 

Zsinkó u. 3. • Felelős vezető: Pilláry Gábor • megjelenik 2500 példányszámban • HIRDETÉS • info@pecsikommunikacio.hu 
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Az idei nyár különösen nehéz terhet ró a 
családokra, hiszen a tavaszi járványhely-
zet miatt a digitális oktatás okán sok szü-
lő kénytelen volt a szabadságát kivenni, 
hogy elláthassa ezt a feladatot.
Így sokaknak a nyárra már csak pár nap 
maradt, amit az iskolás-, illetve óvodás-
korú gyermekének felügyeletével el tud 
látni. Ezért is örültünk, hogy lehetőség 
nyílott arra, hogy közművelődési felada-
tot ellátó intézmények is pályázhassanak 
általános iskolai korú gyermekek ingye-
nes táboroztatására.
Minden évben nagy sikere volt a műve-
lődési házban szervezett kreatív táborok-
nak, így idén is meghirdettük, öt hétre, 
kedvezményes áron. Az általános isko-
lában is elkezdődött egy lehetséges in-
gyenes napközi lehetőségének előzetes 
felmérése. Mindkét helyen azt tapasz-
talhattuk, hogy valós igény mutatkozik a 
nyári gyermekprogramra.
A pályázat  június 6-i megjelenése után szá-
munkra nem volt kétséges, hogy pályázni 
fogunk. Az általános  iskola vezetése június 

Hurrá, táborozhatunk!
Ingyenesen táborozhatnak a kozármislenyi dolgozó családok gyermekei idén 
nyáron a Művelődési Központban. Megnyerték az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány által kiírt pályázatot.

8-án keresett meg bennünket azzal, hogy 
mivel a tankerület nem pályázik, próbáljuk 
ezt együttműködésben megvalósítani. A 
gyerekek és a családok érdekei is ezt kíván-
ták, ezért megpróbáltuk a lehetetlent, há-
rom nap állt rendelkezésünkre a beadásig.
Mindkét intézmény munkatársai – a ne-
hezítő körülmények ellenére – elkövettek 
mindent, hogy sikerrel végződjön a közös 
munka. Június 23-án a kedvező döntésről 

megérkezett az értesítés, 12 turnusban 
240 gyermek ingyenes táboroztatását 
4 320 000 forint értékben támogatja az 
alapítvány.
Bízunk benne, hogy ezzel a lehetőséggel 
sok családnak valós segítséget ad ez a 
program és a gyermekeknek is maradan-
dó élményt jelenthet! 

Baka Sára
intézményvezető
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Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatal 

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. 
Tel: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 

e - mail: info@kozarmisleny.hu 
www.kozarmisleny.hu 

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig

Kedd: 8–12 óráig 
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig 

Csütörtökön nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8–12 óráig

Ügyintézők, pénztár: 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig 

Jegyző 
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés

a 06-72/570-911-es telefonszámon 
Polgármester

Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés a 06-72/570-914-es 

telefonszámon 
Mezőőr: Böröcz Tamás 

Tel: 06-30/248-4692 

Kozármislenyi Polgárőr Egyesület 
7761 Kozármisleny, Pécsi u.124. 

Tel: 06-30/942-4556 
 polgarorseg@kozarmisleny.hu 

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. 
Barics Arnold üv: 06-30/337-2715 

kft@kozarmisleny.hu 
Kozármislenyi Művelődési Ház 

Tel: 06-30/591-2995 
www.mislenykult.hu 

szervezo@mislenykult.hu 
Kozármislenyi Városi Könyvtár

Tel: 06-72/610-143 
e-mail: mislenykonyvtar@gmail.com

Méhegészségügyi felelős
Dr. Sebők Péter

Tel: 06-20/359-0007
e-mail: drsebokpeter@gmail.com

Fogorvos
Dr. Pirk Tibor:

06-72/570-205, 06-20/409-3793 
e-mail:pirktibor@hotmail.com
Kozármisleny, Orgona utca 14.

Gyermekorvos 1-es körzet:
Dr. Khezri Seddiq
06-72/222-346
Orgona utca 2. 

Gyermekorvos 2-es körzet:
Dr. Gajdos Vilma
06-72/371-493

József Attila utca 8. 
Háziorvos 1. körzet:

Dr. Molnár Csilla
72 714 006

Pécsi utca 2/1.
Háziorvos 2. körzet:

Dr. Rácz István
06-72/371-031
Orgona utca 14.

TÁJÉKOZTATÓ A PARLAGFŰVEL  
KAPCSOLATOS TEENDŐKRŐL

Tisztelt Lakosság! 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § 
(4) bekezdése alapján a földhasználó kö-
teles az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az 
ingatlan, a termőföld tulajdonosának, il-
letve használójának a kötelezettsége. A 
védekezés legegyszerűbb módja a kaszálás, 
esetleg a vegyszeres gyomirtás. 
A parlagfűvel fertőzött területek felkuta-
tása külterületen a járási hivatalok, bel-
területen az önkormányzat jegyzőjének 
hatásköre. A hatóság feladata a közérdekű 
védekezés elrendelésére terjed ki.
A jegyző által elrendelt közérdekű védeke-
zést az általa megbízott vállalkozók végzik. 
Nem kerül sor a vállalkozó általi parlag-
fű-mentesítésre, ha a földhasználó időköz-
ben maga eleget tesz a kötelezettségének. 
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban 
felmerült költségeket a földhasználónak 
kell megfizetnie.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt időszakban az alábbi rendeletek szü-
lettek/módosultak/kerültek hatályon kívül:
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testüle té nek 19/2020. (V.8.) önkormányzati 
rendelete a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról.
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (IV.01.) rendelete a la-
kosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységek szabályairól szóló 18/2004. (VIII.24.) ön-
kormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

Kiszervezett szociális ügyek
Tisztelt Ügyfelek!
A Pécsi Járási Hivatal hatáskörébe kiszervezett szociális ügyek-
kel kapcsolatban tájékoztatást és segítséget nyújt a kirendelt 
ügysegéd, aki minden páratlan héten hétfőn 12.30–13.15 kö-
zött a Városháza épületében várja az ügyfeleket.
Kiszervezett szociális ügyek: • ápolási díj • közgyógyellátás• 
egészségügyi ellátás finanszírozása • aktív korúak ellátása • 
gyermekek otthongondozásával kapcsolatos ügyek.
Tájékoztatás kérelmek elbírálásáról
Tisztelt Lakosság!
A 2020. március óta beérkezett lakossági kérelmek elbírálá-
sával kapcsolatban szíves türelmüket kérjük.
A képviselő-testület előreláthatólag 2020 júliusában tart 
ülést, melynek döntéseiről tájékoztatjuk Önöket.
Türelmüket és megértésüket köszönjük.

A növényvédelmi bírság kiszabására a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért 
a közérdekű védekezés elrendelését köve-
tően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat 
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága, mértéke tehát 
földterületenként 15 ezer forinttól 5 millió 
forintig terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesí-
tő tulajdonos/földhasználó a – bírságon túl 
– vele szemben elrendelt közérdekű véde-
kezéssel kapcsolatosan felmerülő költség 
megtérítésére is kötelezett. A költség köztar-
tozásnak minősül, adók módjára behajtható.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kér-
désük merülne fel kérem, keressék bizalom-
mal kollégáimat az alábbi elérhetőségeken: 
Hohmann Ágnes – települési főépítész: 72/570-
933; hohmann.agnes@kozarmisleny.hu
Schäffer Rita – műszaki ügyintéző: 72/570-
913; schaffer.rita@kozarmisleny.hu

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesí-
tés minden állampolgár közös érdeke, és 
eredményt csak összefogással, illetve közös 
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, te-
gyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezett-
ségüknek! Köszönjük!






