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A Képviselőtestület 2017. június 20-án megtartott 
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:

A Képviselőtestület
 megállapította a Képviselőtestület 2017. évi II. félévi mun-

katervét, üléseinek időpontjait, a főbb napirendi javaslatokat.
 döntött a Kunhegyes város 2017. évi II. félévi kulturális és 

sportrendezvényeinek költségvetés tervezetéről.
 döntött a Kunhegyes Város Önkormányzata Helyi 

esélyegyenlőségének 2017. évi áttekintéséről és későbbi felül-
vizsgálati határidő meghatározásáról.
 hozzájárult a „Virágos Vasútállomásokat!” című 2017. évi 

pályázaton elnyert támogatás megelőlegezéséhez.
 elfogadta a Szabadság téri játszópark bővítésére, fitnesz 

eszközök elhelyezésére tett S-TÉR Kft. ajánlatát.
 hozzájárult a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulással és 

a Tiszafüred kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központjával kötendő megállapodáshoz.
 döntött a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az OKFT 

Kft. ingatlanrendezési kérelméhez.
 elfogadta a kitüntető díjakkal és címekkel járó bronz-

plakettek megrendelése kapcsán az adásvételi szerződését.
 döntött „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programról 

szóló Hatósági szerződésről.
 döntött a „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén, 

Kunhegyes belterületén” című pályázat közbeszerzési szak-

értőjének kiválasztásáról.
 döntött a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról.
 döntött Kunhegyes város 2017. évi Mihály Napi Soka-

dalom rendezvény programjához, zenés műsor jóváhagyásáról.
 döntött R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civíl Társaság 

100.000 Ft támogatásáról, versenyeken, kiállításon, valamint 
kiemelt városi rendezvényen való részvétel megvalósítása 
céljából.
 döntött a „Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez „című felhívás alapján 
„Kunhegyes Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása” című pályázat csatlakozási feladatainak ellátá-
sáról.
 döntött a Kakat-ér rézsű és meder munkálatairól.
 döntött a Települési arculati kézikönyv és települési 

rendelet elkészítéséről.
 jóváhagyta a Városi Pedagógus nap állófogadásának 

költségeit.

Dr. Pénzes Tímea jegyző nevében és megbízásából:

	 Barta Ferenc
 aljegyző

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a föld-
használó 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály ezúton is tájékoz-
tatja az ingatlan tulajdonosokat, kezelőket a termőföldek hasz-
nálóit, és minden további érintettet, hogy Jász-Nagykun-Szol-
nok megye településeinek külterületén (beleértve a zártkerti 
ingatlanokat is) a területileg illetékes földügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatalok földhivatali osztályai, 2017. július 1-jét 
követően megkezdik a fenti kötelezettség betartásának ellen-
őrzését. A rendszeresen végzett ellenőrzések a vegetációs idő-
szak végéig tartanak.

Belterületen az ellenőrzéseket a település jegyzője végzi.
A helyszíni ellenőrzéseket a földhivatali osztályok munkatár-

sai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki a 
Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztály növényvédelmi felügyelőivel közösen is végezhetik. A 
helyszíni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyv alapján a további intézkedéseket a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
foganatosítja.

Külterületi földrészlet parlagfű fertőzöttségére vonatkozó 
bejelentést szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet tenni a 
területileg illetékes földhivatali osztályoknál. Lehetőség van a 
Kormányablakok és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Vízpart krt. 

32.) részére történő bejelentésre is.
Interneten a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/Content/ 

User/Login.aspx címen elérhető Parlagfű Bejelentő Rendszeren 
keresztül is lehetőség van a parlagfűvel fertőzött területek beje-
lentésére. A bejelentéshez javasolt a parlagfűvel borított terület 
beazonosítására alkalmas lehető legtöbb adat megadása. A 
külterületi parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági 
bejelentések helyszíni ellenőrzését a földhivatali osztályok 
munkatársai minden esetben elvégzik.

A földhivatali osztályok, ill. földügyi kirendeltség címe a 
következő:

• Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Föld-
  hivatali Osztály 5000 Szolnok, Ostor utca 1/A.	

• Tiszafüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
	 	 	 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.

• Törökszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
  5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A.

• Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
	 	  5300 Karcag, Ady Endre u. 4.

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 5000 Szolnok, Ostor utca 1/A.	

A földhivatali osztályok további elérhetősége a 
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok és a 
www.foldhivatalok.hu honlapokon is megtalálható.

Tisztelettel:
 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nevében
 és megbízásából kiadmányozó:

 Dr. Széphalmi Éva
 főosztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ
a járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett

parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről


