Tisztelt Cigándiak!
A tavaszi munkálatokkal együtt jár a kerti hulladék égetése. A
Képviselő-testület 2017-ben hozott döntésével heti három napon
(szerda, péntek, szombat) 8.00 – 19.00 óra között
engedélyezte a kerti hulladék égetését. Minden más időpontban
tilos kerti hulladékot égetni!
A tapasztalatok alapján ez megfelelő megoldást jelent mindenki
számára. Közösségünk érdekében kérek mindenkit, hogy tartsa
be az égetési szabályokat! A szabály megsértőivel szemben
közigazgatási bírság kerül kiszabásra!
Aki a szabályozás megsértését tapasztalja, kérem, értesítse a
közterület felügyeletet telefonon a 20/315-3528 telefonszámon
vagy elektronikus úton a kozteruletfelugyelet@cigand.hu e-mail
címen.
A hó elolvadása után felszínre kerül a tél folyamán az udvarokban,
kertekben felhalmozódott szemét. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője,
tartós használója illetőleg haszonélvezője köteles gondoskodni az
ingatlan megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól,
szeméttől, vadon élő bokortól való megtisztításáról.
A közterület felügyelet és a polgármesteri hivatal munkatársai
folyamatosan ellenőrzik a közterületek és az ingatlanok állapotát.
Hiányosság esetén 5-8 napos határidő tűzésével szólítják fel az
érintetteket a terület rendbe tételére. Aki ezt a határidőt elmulasztja
kizárható a lakhatási támogatásból, a rendszeres szociális segélyből, a
közfoglalkoztatásból és ezek mellett 5 000 – 500 000 forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható!
Önkormányzatunk a 2019. február - március időszakban végzi a
háromévente esedékes eb összeírást. Munkatársaink a jogszabályi
előírásoknak megfelelően nyilvántartásba veszik a városunk
területén található ebeket. Külön aktualitást ad a dolognak, hogy a
felelőtlen ebtartók miatt elszaporodtak településünkön a gazdátlan,
kóbor kutyák. A kialakult helyzet sajnos évek óta megoldhatatlan
problémát jelent. Önkormányzatunk minden jogszabály
biztosította lehetőséget felhasznál a helyzet kezelésére, ám a
lakosság együttműködése nélkül nincs esély a helyzet rendezésére.
Ezért nyomatékosan megkérek minden kutyát tartó lakost, hogy
fordítson fokozott figyelmet kedvencére és ne engedje
közterületen vagy a település külterületén felügyelet nélkül
kóborolni!
A 2019. évi eboltásra 2019. március 23-án (szombaton) kerül sor a korábbi években megszokott
helyszíneken az alábbi időrendben:
 9.00 – Dózsa Gy. u. – Új élet u. kereszteződés
 11.00 – körforgalom COOP bolt előtt
 14.00 – Petőfi u. (Hársfa előtt)
 16.00 – Paptag (Arany J. u.)
Cigánd, 2019. február 19.
Oláh Krisztián
polgármester

