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Felhívás
Tisztelt Felsőtárkányi Ingatlantulajdonosok!
Településünkön évek óta nagy figyelmet igyekszünk fordítani a közterületek rendjére, az
önkormányzati tulajdonú közparkok, intézményi területek rendbetételére, rendben tartására,
környezetünk szépítésére és védelmére.
Ehhez a munkához, illetve a település rendezett összképének kialakításához és
megóvásához az Önök, vagyis a település lakosainak és ingatlanok tulajdonosainak,
használóinak együttműködését kérem!
A leggyakoribb problémák melyeket a fent említett célok eléréséhez szeretnénk kiküszöbölni,
(mely magatartások részben jogszabályba ütköznek, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségei
az ingatlan tulajdonosoknak):
1. A Polgári Törvénykönyv, építési törvény, a KRESZ és más országos jogszabályok, valamint a
közterületek más célú felhasználásának rendjéről szóló helyi szabályozás szerint:
 Az ingatlant övező közterület karbantartása (fűnyírás, vízelvezető árok
karbantartása, az út, a járda űrszelvényébe belógó fák, bokrok nyesése, télen a járdák
síkosság-mentesítése, tisztántartása stb.) az ingatlan használójának a feladata.
 Az árkok karbantartása során a kiemelt földet, hulladékot tilos az útpadkán, vagy a
járda mellett elhelyezni, valamint az útpadkát feltöltéssel, vagy burkolással az útpálya
szintjének magassága felé emelni!
 Nincs lehetőség arra, hogy az ingatlant övező közterületen huzamosabb ideig
építőanyagot, tüzelőanyagot, forgalomból kivont gépjárművet tároljanak,
építményt, konténert stb. helyezzenek el. A közterületek ilyen célú igénybevételére
csak a szükséges ideig (a rendeletben meghatározottak szerint 8, 24 vagy 72 órás
időtartamig), 3 napon túl pedig jegyzői engedélyhez kötötten van lehetőség!
 Több helyen a járdák járhatatlanok a beültetett növényektől, korábban a Községi
Tanács, majd az Önkormányzat által épített járdák járdalapjait felszedték, majd
„beparkosították” ezeket a területeket. Itt a járdák átjárhatóságának biztosítására
illetve a megszüntetett járdák helyreállítására, a járdák űrszelvényébe ültetett
lágy- és fás szárú növények eltávolítására van szükség!
Ezen hiányosságok, problémák megszüntetése érdekében az érintett ingatlanok
tulajdonosait, használóit kérem, hogy 2015. május 31-ig eljárni szíveskedjenek! Ennek
hiányában a rendeletben foglaltak betartását hatósági úton leszünk kénytelenek kikényszeríteni.
Ezzel párhuzamosan az ingatlan tulajdonosának terhére és költségére a munkát elvégeztetjük!
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2. A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőkkel és a szelektív hulladékgyűjtő sziget,
valamint a települési zöldhulladék-lerakó használatával kapcsolatos problémák (melyek
egy része a hulladékgazdálkodás rendjéről szóló törvényben is nevesítve van):
 Önkormányzatunk a köztemetőben a temetői hulladék (koszorúk, virágok, stb...)
összegyűjtése és elszállítása céljából konténereket tart, melyek ürítéséről rendszeresen
gondoskodik. A konténerekbe tilos nem a temető üzemeltetésével összefüggésben
keletkezett lakossági kommunális hulladékot, építési törmeléket és bárminemű
egyéb hulladékot elhelyezni!
 A települési zöldhulladék tárolót a lakosság igényének okán, a lakossági kerti hulladék,
falevél, metszésből származó növényi szárak illetve közterületi zöldkaszálék, lomb
elhelyezésére tartjuk fenn. Kérjük, hogy lerakásnál a zöldhulladékot ne bezsákolva,
hanem ömlesztve helyezzék el! A zöldhulladék tárolóban tilos elhelyezni minden
egyéb hulladékot, kommunális-, veszélyes hulladékot, illetőleg a gazdálkodók a
gazdálkodással összefüggésben keletkezet ilyen nemű hulladékokat (növényi
szárak, metszésből származó hulladék, szőlőtörköly) a rájuk vonatkozó külön
szabályok alapján kötelesek máshol elhelyezni, ártalmatlanítani!
 A szelektív hulladékgyűjtés a településünkön házhoz menő szolgáltatás útján
megoldott. Egy hulladékgyűjtő sziget a polgármesteri hivatal udvarán is üzemel. A
hulladékgyűjtő szigetnél a hulladékokat fajtánként szelektálva a
gyűjtőtartályokba kell elhelyezni, a sziget mellé bezsákolva és más egyéb
hulladékokkal vegyesen elhelyezni tilos!
A zöldhulladék tárolóban, a hulladékgyűjtő szigetnél, a közterületeken illetve a temetői
konténereknél illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása és ártalmatlanítása éves szinten
már több milliós kárt okoz Felsőtárkánynak. A kamerarendszer működésével minden
ilyen jellegű szabálysértést dokumentálunk, és a szabályok ellen vétőkkel szemben eljárást
leszünk kénytelenek kezdeményezni, illetve azokat az okozott kár megtérítésére
kötelezzük!
A fent hivatkozott jogszabályok, törvények, rendeletek, részletes szabályok a település
honlapján (www.felsotarkany.hu-n ) jelen felhívás mellékleteként elérhetők.
Tisztelt Felsőtárkányiak!
Kérem Önöket, hogy legyenek partnereink abban, hogy közterületeink, a felsőtárkányi
ingatlanok és azok környezete olyan képet mutasson, amilyenre mindannyian vágyunk,
és elvárunk egy XXI. századi településtől, és amire méltán büszkék lehetünk!
Kérjük, legyenek partnerek egy még szebb, élhetőbb Felsőtárkány megteremtésében!
Fáradozásukat előre is tisztelettel köszönöm Felsőtárkány Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében!
Tisztelettel:
dr. Juhász Attila Simon sk.
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