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A MEGBECSÜLÉS ÉS A HÁLA JELEKÉNT IDÉN IS VENDÉGÜL LÁTTA A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NYUGDÍJASOKAT AZ ÖNKORMÁNYZAT. 

prilis 10-én a Faluházban tartalmas programmal és finom estebéddel várták az időseket. Az ünnepi műsor keretében 
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, felléptek a helyi óvodások, több generációt 
felvonultató színdarabbal készültek a helyi fiatalok és vállalkozó kedvű felnőttek, a Nagykutasi Népdalkör tagjai nagy 

sikert arattak vidám előadásukkal, a kellemes délutánt pedig a Botfai Citerazenekar fergeteges műsora zárta.

QUISQUE NONUM
PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR 
ERIBUS ERIA VELLABO. OBIT MOSAM
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos 
dr. Gergye Ferenc
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827

Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280

Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033

Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00

Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva  | e-mail: mozaik@nagykutas.hu  | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

Falugondnok
Cseh Csaba
30/637-9460 

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15

Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213

Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00

Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501

Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514

Napköziotthonos óvoda
70/323-8324

Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00

Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 9:00-10:00

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00

Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

A FEJLŐDÉS A CÉL
NAGYKUTAS 2014-TŐL MÁR ÖSSZESEN

FORINT PÁLYÁZATI FORRÁST 
HÍVOTT LE

MIVEL EGY-EGY ÖNKORMÁNYZATI ÚT FELÚJÍTÁSA 
HATALMAS ÖSSZEGEKET JELENT AZ EGYÉBKÉNT IS 
SZŰKÖS KÖLTSÉGVETÉSI KERETBEN, ALIGHA ENGEDHETIK 
MEG MAGUKNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK A RENDBETETT 
ÚTSZAKASZAIK IDŐ ELŐTTI ÁLLAPOTROMLÁSÁT. ÍGY 
AHOL MÓD VAN RÁ, A TELEPÜLÉSEK SAJÁT TULAJDONÚ 
ÚTJAIK MEGÓVÁSÁRA RÉGÓTA BEVETT GYAKORLATKÉNT 
ALKALMAZZÁK A SÚLYKORLÁTOZÁS BEVEZETÉSÉT. EZZEL 
A LEHETŐSÉGGEL ÉLT MOST NAGYKUTAS IS. 

- A korábbi években jelentős gondot okozott a Gyöp utcáról 
lezúduló, nagy mennyiségű víz elvezetése, ezért a tavalyi 
évben komoly, 6,5 millió forint összegű beruházást hajtot-

tunk végre többek között a Kossuth Lajos utcát érintően. 
Mivel számos alkalommal kellett azzal szembesülnünk, 
hogy az útszakaszon 13 tonnás járművek közlekednek, 
amelyek rakománnyal együtt olykor a 45 tonnát is elérték, 
holott más útvonalon is megoldható lett volna a szállítás, 
az út védelme érdekében lépnünk kellett - szögezte le elöl-
járóban Ferenczné Baumgatrner Éva polgármester, aki el-
mondta, az út és a csapadékvíz-elvezető rendszer állapo-
tának megóvása érdekében 2015. december 31-i hatállyal 
döntött a képviselő-testület arról, hogy a Kossuth Lajos 
utca teljes szakaszán 7,5 t súlykorlátozást vezet be. 

folytatás a 2. oldalon >>

SÚLYKORLÁTOZÁS AZ ÚT VÉDELMÉBEN 

A hatályos jogszabályok értelmében termőföld az a 
földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és 
az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümöl-
csös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terü-
let művelési ágban van nyilvántartva. Tehát a zártkert 
termőföld.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
5. §-a szerint a földhasználó köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, 
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírá-
sok betartása mellett a gyomnövények megtelepedé-
sét és terjedését megakadályozni. Szőlőt és gyümöl-
csöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell 
hasznosítani. Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyez-
te a termőföld más célú hasznosítását, a földhaszná-
ló vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első 
igénybevételig az előzőekben meghatározottak szerint 
hasznosítani. A földhasználó továbbá köteles a termő-
földnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondo-
zását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más 
célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a fentiekben 
előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen elle-
nőrzi, amely hatóság földvédelmi bírság megfizetésére 
kötelezi a földhasználót hasznosítási kötelezettségé-
nek elmulasztása miatt. Nagykutas településen az el-
lenőrzések 2016 júliusában várhatók.

dr. Erdélyi Gábor jegyző

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme 
érdekében a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés út-
ján október 1-től április 30-ig lehet megsemmisíteni, keddenként 
8.00 órától 16.00 óráig és péntekenként 8.00 órától 19.00 óráig. 
Nagykutason az avar és kerti hulladék égetése május 1-től 
szeptember 30-ig tilos. 
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetés folyik, és 
az égetést nem az önkormányzat rendeletében meghatározott 
időszakban végzik, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania 
a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel 
szemben 20.000-60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírság szab-
ható ki. 

TÁJÉKOZTATÁS AVARÉGETÉS TILALMA

Március 1-től november 30-ig útőri közfoglalkoztatási program 
zajlik a településen. Az öt fővel futó program költsége megha-
ladja az 5 millió forintot, és legfontosabb célja az önkormány-
zat belterületi és külterületi úthálózatának karbantartása, 

különös tekintettel az árkok rendbetételére. A program 100 %-os támoga-
tással zajlik.  A munka során a közfoglalkoztatottak kitisztítják a községen 
belüli nyílt csapadékvíz-elvezető árkokat, a zárt csatornák átereszeit, a hi-
dakat, elvégzik a község peremterületein lévő utak, illetve zártkertek föl-
dútjainak rendbetételét, a térkép szerinti méretre való visszaszélesítését, 
a parlagfű mentesítést, illetve az utak járhatóbbá tételének érdekében 
a mély kigödrölések földdel való betömítését, kisebb kátyúk javítását. 
Az útpadka állapotának megőrzése és az utak tisztán tartása céljából a 
padka fölé magasodó földet, megvastagodott növényzetet eltávolítják, és 
folyamatosan karbantartják a település közterületeit. 

KÖZFOGLALKOZTATÁS
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<< folytatás a címlapról

A polgármester jelezte, a súlykorlátozás bevezetését kö-
vetően a Kossuth Lajos utcáról megközelíthető földterü-
leteken gazdálkodók beadványt nyújtottak be, amelyben 
jelezték, örömmel vették és egyetértenek a korlátozással, 
azonban a 7,5 t össztömeget meghaladó gépekkel nem tud-
ják az általuk művelt földterületeket megközelíteni. 
- Nyilvánvalóan nem a gazdák ellehetetlenítése volt a cé-
lunk a súlykorlátozással, így megvizsgáltuk a lehetősége-
ket, és az engedéllyel történő behajtás mellett döntöttünk 
- magyarázta a polgármester.
Ferenczné Baumgartner Éva elmondta, a 2016. április 1. 
napjától hatályos rendelet alapján egy meglehetősen egy-
szerű és díjmentes eljárás keretében van mód az enge-
déllyel történő behajtásra. A kérelemhez a jármű forgalmi 

engedélyét kell csatolni. A legfeljebb egy évig érvényes 
behajtási engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelem-
ben megjelölt ingatlan kizárólag a Kossuth Lajos utcáról 
közelíthető meg. A korlátozás nem terjed ki a fegyveres 
erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a bün-
tetés végrehajtás, tűz-, polgári és katasztrófavédelem, va-
lamint a NAV szervezete által üzemben tartott járművekre, 
továbbá november 1. és március 15-e közötti időszakban 
a menetrend szerinti személyszállítást végző járművekre, 
amennyiben az útviszonyok indokolják. Az engedély ki-
adásának részletes szabályaira vonatkozó, a helyi közútra 
történő behajtás korlátozásáról szóló 2/2016.(III.21.) önkor-
mányzati rendelet teljes szövege a ww.njt.hu internetes fe-
lületen, vagy a hivatalban elérhető.

SÚLYKORLÁTOZÁS AZ ÚT VÉDELMÉBEN PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

A tavasz folyamán tovább szépült a település 
központja. Új köztéri elemek kerültek kihelye-
zésre a pihenőparkba, és a virágosítás mellett 
elkészült a Helytörténeti Gyűjtemény kerítése. A 

közterületek fokozott rendezettségét, gondozását szem előtt 
tartva az elmúlt hetekben az önkormányzat önerőből egy fű-
nyíró traktort is vásárolt.  
A napokban jelentős munka kezdődött a hivatal épülete mel-
letti területen. A kerítés elbontásra került, és a sportpályá-
ig húzódó terület parkosításának első lépéseként jelentős 
földmunkával egy lépcsőzetes tereprendezés történt. Ide a 
későbbiekben padokat helyez, és növényeket ültet majd az 
önkormányzat, illetve a távlati tervekben egy játszótér kiala-
kítása is szerepel.

Szent Márton év
A Bagodi Plébánia nagykutasi filiája és a Községünként Ala-
pítvány az önkormányzattal együttműködve, egyúttal csat-
lakozva a Szombathelyi Egyházmegye jubileumi ünnepség-
sorozatához, Szent Márton évet hirdetett a településen. A 
rendezvénysorozat már a negyedik állomásán van túl. 
A péntek esti alkalmak vendége volt Orbán Róbert, a Szent 
Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsá-
nak elnöke. Februárban Feiszt György történész ismertette az 
érdeklődőkkel a Szombathelyhez kötődő Szent Márton em-
lékhelyeket, túraútvonalakat. Március végén Kürnyek Róbert 
plébános és Nátrán Józsefné hitoktató Szent Márton fiatalko-
rát idézte fel. Áprilisban pedig Szent Mártonról, a katonáról 
hallgathatták meg dr. Kiss Gábor régész és Kálinger Roland 
tábori lelkész előadását. 

Megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseit idéz-
ték fel helyi fiatalok a Nagykutasi Népdalkör közreműködésé-
vel március 15-én a Faluházban. A hagyományokhoz híven az 
ünnepi műsort követően a képviselő-testület tagjai koszorút 
helyeztek el az emlékműnél.  

Rajzpályázat
Kedvenc irodalmi hősön, szereplőm címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot a kistelepüléseken élő gyerekeknek a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár. A pályázaton húsz nagykutasi al-
kotással vettek részt a helyi gyerekek, az ünnepélyes ered-
ményhirdetés április 23-án volt Zalaegerszegen, ahol tartal-
mas műsorral lepte meg a könyvtár a rajzpályázat résztvevőit. 

Költészet napja
Április 11-én Nagykutas is csatlakozott a “Posztolj verset az 
utcára” elnevezéssel meghirdetett országos kezdeménye-
zéshez, és a nagykutasi könyvtár közreműködésével az asz-
falton, a kerítéseken, a buszmegállókban, de még a fákon is 
versek sorakoztak, összesen 111 költemény. Emlékezve és em-
lékeztetve arra, hogy 111 éve született József Attila. 
A Költészet napja alkalmából már reggel könyvjelzővel és ver-
sekkel kedveskedtek a buszra szállóknak, de Babits Mihály 
sorait olvashatták a boltba, a kocsmába és a hivatalba ér-
kezők is. 
A program keretében a könyvtár vendégül látta a helyi óvo-

dásokat, akik állatokkal kapcsolatos verseket hallgattak, a 
nap pedig Fodor Ákos esttel zárult, amelyen a tavaly elhunyt 
költő kivételes haikuival teljesedett ki a nagykutasi  rendez-
vény.

A KÖZTERÜLETEK MEGÚJÍTÁSA FOLYTATÓDIK

Y

A Kossuth Rádió “A Hely” című műsorát látja ven-
dégül Nagykutas május 5-én. Az ismeretterjesztő 
műsor felvételére a település több pontján kerül 
sor, és bemutatkoznak a községhez köthető, ki-

emelkedő személyiségek, alkotások, természeti értékek. 

A HELY
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falton, a kerítéseken, a buszmegállókban, de még a fákon is 
versek sorakoztak, összesen 111 költemény. Emlékezve és em-
lékeztetve arra, hogy 111 éve született József Attila. 
A Költészet napja alkalmából már reggel könyvjelzővel és ver-
sekkel kedveskedtek a buszra szállóknak, de Babits Mihály 
sorait olvashatták a boltba, a kocsmába és a hivatalba ér-
kezők is. 
A program keretében a könyvtár vendégül látta a helyi óvo-

dásokat, akik állatokkal kapcsolatos verseket hallgattak, a 
nap pedig Fodor Ákos esttel zárult, amelyen a tavaly elhunyt 
költő kivételes haikuival teljesedett ki a nagykutasi  rendez-
vény.

A KÖZTERÜLETEK MEGÚJÍTÁSA FOLYTATÓDIK

Y

A Kossuth Rádió “A Hely” című műsorát látja ven-
dégül Nagykutas május 5-én. Az ismeretterjesztő 
műsor felvételére a település több pontján kerül 
sor, és bemutatkoznak a községhez köthető, ki-

emelkedő személyiségek, alkotások, természeti értékek. 

A HELY

2
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A MEGBECSÜLÉS ÉS A HÁLA JELEKÉNT IDÉN IS VENDÉGÜL LÁTTA A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NYUGDÍJASOKAT AZ ÖNKORMÁNYZAT. 

prilis 10-én a Faluházban tartalmas programmal és finom estebéddel várták az időseket. Az ünnepi műsor keretében 
Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, felléptek a helyi óvodások, több generációt 
felvonultató színdarabbal készültek a helyi fiatalok és vállalkozó kedvű felnőttek, a Nagykutasi Népdalkör tagjai nagy 

sikert arattak vidám előadásukkal, a kellemes délutánt pedig a Botfai Citerazenekar fergeteges műsora zárta.

QUISQUE NONUM
PRO MILIAM RE, QUIA QUE SIM SUNDANT FACILIT, EXERROR 
ERIBUS ERIA VELLABO. OBIT MOSAM
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos 
dr. Gergye Ferenc
92/311-160, 92/596-856, 20/9417-827

Központi ügyelet
Zalaegerszeg, Botffy u. 1.
Hétköznap: 16:00-8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-8:00
92/311-280

Körzeti fogorvos
dr. Zorn Attila
Zalaegerszeg, Zárda u. 15.
92/327-033

Fogorvosi ügyelet
dr. Pallós Marcell
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
92/314-329
Munkanapokon: 17:00-21:00
Munkaszüneti napokon: 8:00-12:00

Területi védőnő
Fillinger Ferencné
20/349-5262
csütörtök 8:00-9:00

Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata | Kiadásért felel: Ferenczné Baumgartner Éva  | e-mail: mozaik@nagykutas.hu  | www.nagykutas.hu
Kereskedelmi fogalomba nem hozható!

Falugondnok
Cseh Csaba
30/637-9460 

Családgondozó
Csizáné Keller Otília
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét csütörtök 11:15-12:15

Szociális gondozó
Szalainé Varga Imelda
30/719-7213

Falugazdász
Sóska Renáta
az önkormányzati hivatal épületében
minden páratlan hét szerda 8:00-9:00

Körzeti megbízott
Szabó Zoltán
30/650-7501

Állatorvos
dr. Pardavi Andor
20/912-5514

Napköziotthonos óvoda
70/323-8324

Jegyző
dr. Erdélyi Gábor
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
kedd 9:00-14:00
péntek 10:00-12:00

Polgármester
Ferenczné Baumgartner Éva
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
hétfő 9:00-10:00

Zalaegerszegi Járási Hivatal
Településsegéd
Fogadó órák:
az önkormányzati hivatal épületében
csütörtök 14:15-16:00

Könyvtár/E-pont nyitva tartása
Szerda 16:00-18:00
Péntek 16:00-18:00
Szombat 10:00-12:00
92/364-122

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

A FEJLŐDÉS A CÉL
NAGYKUTAS 2014-TŐL MÁR ÖSSZESEN

FORINT PÁLYÁZATI FORRÁST 
HÍVOTT LE

MIVEL EGY-EGY ÖNKORMÁNYZATI ÚT FELÚJÍTÁSA 
HATALMAS ÖSSZEGEKET JELENT AZ EGYÉBKÉNT IS 
SZŰKÖS KÖLTSÉGVETÉSI KERETBEN, ALIGHA ENGEDHETIK 
MEG MAGUKNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK A RENDBETETT 
ÚTSZAKASZAIK IDŐ ELŐTTI ÁLLAPOTROMLÁSÁT. ÍGY 
AHOL MÓD VAN RÁ, A TELEPÜLÉSEK SAJÁT TULAJDONÚ 
ÚTJAIK MEGÓVÁSÁRA RÉGÓTA BEVETT GYAKORLATKÉNT 
ALKALMAZZÁK A SÚLYKORLÁTOZÁS BEVEZETÉSÉT. EZZEL 
A LEHETŐSÉGGEL ÉLT MOST NAGYKUTAS IS. 

- A korábbi években jelentős gondot okozott a Gyöp utcáról 
lezúduló, nagy mennyiségű víz elvezetése, ezért a tavalyi 
évben komoly, 6,5 millió forint összegű beruházást hajtot-

tunk végre többek között a Kossuth Lajos utcát érintően. 
Mivel számos alkalommal kellett azzal szembesülnünk, 
hogy az útszakaszon 13 tonnás járművek közlekednek, 
amelyek rakománnyal együtt olykor a 45 tonnát is elérték, 
holott más útvonalon is megoldható lett volna a szállítás, 
az út védelme érdekében lépnünk kellett - szögezte le elöl-
járóban Ferenczné Baumgatrner Éva polgármester, aki el-
mondta, az út és a csapadékvíz-elvezető rendszer állapo-
tának megóvása érdekében 2015. december 31-i hatállyal 
döntött a képviselő-testület arról, hogy a Kossuth Lajos 
utca teljes szakaszán 7,5 t súlykorlátozást vezet be. 

folytatás a 2. oldalon >>

SÚLYKORLÁTOZÁS AZ ÚT VÉDELMÉBEN 

A hatályos jogszabályok értelmében termőföld az a 
földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és 
az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümöl-
csös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terü-
let művelési ágban van nyilvántartva. Tehát a zártkert 
termőföld.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
5. §-a szerint a földhasználó köteles a termőföldet 
művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, 
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírá-
sok betartása mellett a gyomnövények megtelepedé-
sét és terjedését megakadályozni. Szőlőt és gyümöl-
csöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell 
hasznosítani. Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyez-
te a termőföld más célú hasznosítását, a földhaszná-
ló vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első 
igénybevételig az előzőekben meghatározottak szerint 
hasznosítani. A földhasználó továbbá köteles a termő-
földnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondo-
zását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más 
célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a fentiekben 
előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen elle-
nőrzi, amely hatóság földvédelmi bírság megfizetésére 
kötelezi a földhasználót hasznosítási kötelezettségé-
nek elmulasztása miatt. Nagykutas településen az el-
lenőrzések 2016 júliusában várhatók.

dr. Erdélyi Gábor jegyző

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme 
érdekében a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés út-
ján október 1-től április 30-ig lehet megsemmisíteni, keddenként 
8.00 órától 16.00 óráig és péntekenként 8.00 órától 19.00 óráig. 
Nagykutason az avar és kerti hulladék égetése május 1-től 
szeptember 30-ig tilos. 
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetés folyik, és 
az égetést nem az önkormányzat rendeletében meghatározott 
időszakban végzik, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania 
a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel 
szemben 20.000-60.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírság szab-
ható ki. 

TÁJÉKOZTATÁS AVARÉGETÉS TILALMA

Március 1-től november 30-ig útőri közfoglalkoztatási program 
zajlik a településen. Az öt fővel futó program költsége megha-
ladja az 5 millió forintot, és legfontosabb célja az önkormány-
zat belterületi és külterületi úthálózatának karbantartása, 

különös tekintettel az árkok rendbetételére. A program 100 %-os támoga-
tással zajlik.  A munka során a közfoglalkoztatottak kitisztítják a községen 
belüli nyílt csapadékvíz-elvezető árkokat, a zárt csatornák átereszeit, a hi-
dakat, elvégzik a község peremterületein lévő utak, illetve zártkertek föl-
dútjainak rendbetételét, a térkép szerinti méretre való visszaszélesítését, 
a parlagfű mentesítést, illetve az utak járhatóbbá tételének érdekében 
a mély kigödrölések földdel való betömítését, kisebb kátyúk javítását. 
Az útpadka állapotának megőrzése és az utak tisztán tartása céljából a 
padka fölé magasodó földet, megvastagodott növényzetet eltávolítják, és 
folyamatosan karbantartják a település közterületeit. 

KÖZFOGLALKOZTATÁS

(

Á


