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Tűzgyújtási szabályok változása
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lakossági kezdeményezésre módosította a
környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak
szerint:
Avar és kerti hulladék égetése
június 1-től augusztus 30 közötti időszakban keddi napokon 8-18 óra között,
szeptember 1-től május 31-ig kedd és szombati napokon 8-18 óra között, szélmentes időben
megengedett.
Az égetés maximum 3 óra időtartamig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
Felhívás Gyommentesítésre
Felhivjuk a lakosság figyelmét, hogy élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban: Él.tv.) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - „a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”- a védekezési,
gyommentesítési tevékenységeket a vegetációs periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan
végezzék el minden gyomnövény esetében.

Felhívjuk a tisztelt tulajdonosokat/földhasználók figyelmét, akiknek az ingatlanán elszaporodtak a
gyomnövények - melyek átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi egészséget,
valamint elhanyagolt terület benyomását keltik -, hogy gyommentesítési kötelezettségüknek
tegyenek eleget, s ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan tartsák
fenn!
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a felhívásban foglaltak végrehajtását az Önkormányzati Hivatal
munkatársai rendszeresen ellenőrizni fogják.
Aki nem tesz eleget önként a kötelezettségének, írásbeli felszólítást kap. Amennyiben az írásbeli
felszólításnak sem tesz eleget, úgy az Él tv. 50 § (1) bekezdése alapján hatósági határozattal kötelezi
a Hivatal a végrehajtásra, illetve annak eredménytelensége esetén közérdekű védekezés kerül
elrendelésre, a költségek megtérítésére való kötelezéssel.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa kötelezettségnek a megjelölt határidőre nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget, úgy :
 az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 106.§-ában foglalt
növényvédelmi szabálysértés miatt feljelentésre kerül,
 a 194/2008.(07.31.) Korm. rendelet alapján 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő mértékű
növényvédelmi bírságot szab ki a Zala megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága,
 továbbá - az eset körülményeire tekintettel - az ügyfél terhére 5.000 Ft-tól, 500.000 Ft-ig terjedő
mértékű eljárási bírság állapítható meg.
Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fenti törvény értelmében június 30. után előzetes
felszólítás nélkül közérdekű védekezés rendelhető el a parlagfűvel fertőzött területre, melynek
költségei
adók
módjára
behajthatóak.
A közterületek és a magántulajdonú ingatlanok tisztántartásának és rendezettségének
biztosíthatóságára vonatkozóan az Éltv.-n kívül rendelkezéseket tartalmaz a Galambok község
Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2004. (VII. 1.) számú rendeletének
6.§. szerint:
Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladata mind
a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló
ágak, bokrok megfelelő nyesése, amelynek megsértése 150.000 ft-ig terjedő birság kiszabását
vonja maga után.
A helyi környezet védelme valamennyi lakos és ingatlantulajdonos közös ügye ezért kérjük, hogy
kötelezettségűnek a fentiek alapján – hatósági eljárás nélkül – tegyenek eleget.
Tisztelettel kérünk mindenkit a fentiek maradéktalan betartására!

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét a 11/20014. (IX.11.) önkormányzati rendelet 6.§
szerinti szabályok betartására:
Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok)
úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság
mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
A tavalyi 65 fő közfoglalkoztatott létszám az idei évben 30 főre csökkent, ezért az önkormányzatnak nem áll
módjában az elmúlt két évhez hasonlóan a tulajdonosok kötelezettségét jelentő terület gondozást átvállalni.

Önkormányzati hírek röviden:
A képviselőtestület 2017. április 27-én tartott ülésén határozott arról, hogy Pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter által - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együtt
meghirdetett Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 6. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, az önkormányzat
tulajdonában lévő Galambok Petőfi S u. 2. szám alatti önkormányzati konyha fejlesztésére. A
tervezett beruházás becsült költsége: 26.245.934.-Ft. Pályázati támogatás összege: 23.546.380.-Ft .
Az önkormányzat által vállalt önerő összege: 2.699.554.- Ft
A közfoglalkoztatási program létszámcsökkenése miatt a képviselőtestület döntött arról, hogy 1 db
GARDEN - GO AGL- 145 függesztett padkakaszát szerez be.
Az Önkormányzata Galambok Község közigazgatási területére a Településképi Arculati Kézikönyv
és a Településképi rendelet elkészítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 28. és 29/A.
§-ai vonatkozó rendelkezései szerinti véleményezési és partnerségi egyeztetési, a 43/A. §
rendelkezései szerinti eljárásrenddel elindította. Felkérte a polgármestert Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére és az ahhoz kapcsolódó árajánlatok
megkérésére.
Döntött az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján lefolytatott eljárások tárgyában. Egyedi
lakossági kérelmeket bírált el.
Döntött arról, hogy a Galambok Petőfi S u. 45. szám alatti épület tetőcseréjének lebonyolítása
érdekében kiviteli terv készítésére,valamint felelős műszaki vezetői feladatok ellátására ad megbízást.
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a lakossági fórumon részletesen ismertetett 2016. évben
benyújtott pályázatok közül 3 pályázat eredményes volt és a benyújtott teljes támogatási összeget
a döntéshozó szerv számunkra megítélte. Ennek keretében a helyi gazdaságfejlesztés témakörében m
73,5 mft támogatásban, a szociális infrastruktúra fejlesztése tárgyában 4,3 mft támogatásban
részesültünk. Ugyancsak eredményes volt az önkormányzati épületek energia hatékonyságénak
növelése megújuló energiaforrás felhasználásával, ………….ft összegben. A Vidékfejlesztési
program keretében benyújtott pályázatunk, mely a Petőfi u. 45. szám alatti ingatlan teljes körű
felújítására vonatkozik nem volt eredményes. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében,
hogy más pályázati forrás bevonásával az épület teljes körű felújítását elvégezzük. Amennyiben erre
vonatozó támogatás iránti kérelmeink nem járnak eredménnyel az önkormányzat saját anyagi forrásai
terhére - anyagi erejéhez mérten - gondoskodik az épület állagának megóvásáról, az épület
korszerűsítéséről. A további pályázatok eredménye még nem ismert.

