A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Mezőtúri zöldterületeken lévő növények gondozása!

Mezőtúr is az országban található többi városhoz hasonlóan, a 346/2008. (XII. 30.) a fás szárú
növények védelméről szóló Kormány rendelettel összhangban megalkotott saját önkormányzati
rendelettel szabályozza a közterületen lévő fás szárú növények védelmét.
A Kormány rendelet rendelkezésein felül a Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2005(VII.8.) a település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelete
szabályozza az ingatlanok és közhasznú zöldterületek fenntartását és használatát.
A szabály kimondja, hogy az ingatlanok előtti közhasználatú zöldterületeken lévő növények (fák,
cserjék, gyep) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége,
különös tekintettel az allergén gyomnövények irtására. A rendelet kimondja azt is, hogy ezeknek
a zöldterületeknek a gondozása magában foglalja a rendszeres növényápolást, cserjék, bokrok
nyírását, a kiszáradt, kipusztult növényzet pótlását, valamint a terület fűmagasságának maximum
20 cm-en tartását és a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok, gyalogos és gépjármű
biztonságos közlekedését biztosító nyesését. Tartalmazza azt is, hogy közterületre gyümölcsfa
nem ültethető. Sokszor előfordul, hogy a nem megfelelő tulajdonosi gondoskodás miatt a
csapadékcsatornában megáll a víz, amely gyakran a gyümölcsfák termése okozta eltömődésnek
köszönhető valamint a fák és a bokrok ágai miatt a járdák helyenként járhatatlanok, ami a
növényzet rendszeres karbantartásával elkerülhető lenne. Munkatársaink a város
csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó átemelő szivattyúinak (Hídszegi, Háromrózsa,
Vásárhelyi P. út 7., Csalaközi, Városi Sportcentrum, Cs.Wágner J. úti) karbantartását és ezzel
szorosan összhangban az Akasztó-ér gaztalanítását és takarítását egész évben folyamatosan
végzik. Ezen felül gyakran gondot okoz város közterületein levő csatornafedelek eltulajdonítása,
rongálása, melynek pótlása és javítása folyamatosan történik.
Ezúton is kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését azért, hogy a megfelelően gondozott
fák, növények és zöldterületek ne okozzanak áramszüneteket, balesetveszélyes helyzeteket
valamint eldugult és nem megfelelően funkcionáló csapadékelvezető árkokat. Számítunk az
Önök segítségére, mert a zöldterületek védelme közös ügyünk!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 2022.
augusztusában az alábbi menetrenddel közlekedik: naponta 06:00-19:00 óráig. A szolgáltatás
12:00-12:30 között szünetel. Online jegyvásárlási lehetőség: mezoturikomp.city-pay.hu, míg
készpénzzel továbbra is lehet a helyszínen jegyet vásárolni.
Közfoglalkoztatási program keretében folytattuk Mezőtúr rossz állapotú járda szakaszainak
felújítását így ebben a hónapban 100 méteres szakasz került javításra.
Sok kisgyermekes család látogatja naponta városi játszótereinket, fontos számunkra, hogy napi
rendszerességgel takarítsuk és a játékok állapotát is leellenőrizzük. Ezúton is kérjük Önöket,
amennyiben rendellenességet illetve hibát tapasztalnak, jelentsék központi email címünkön
(intezmenyellato@mturiellato.hu) vagy a központi telefonszámunkon. (0656350037). Kérjük
fokozottan ügyeljenek a játszótéren elhelyezett eszközök, berendezési tárgyak épségére!
Köszönjük!
Kedves Vendégeink! A Mezőtúri Városi Strandfürdőt a kültéri kismedencékkel 2022. augusztus
2-án nyitjuk meg a lakosság számára, ahol üzemelő büféinkben egész nap széles választékkal,
meleg és hideg ételekkel, jégkrémmel, fagylalttal és egyedi recept alapján készített limonádéval
szolgálunk kedves vendégeink számára! Nyitva tartás a nyári üzemeltetési időszaknak
megfelelően reggel 9:00 és 19:00 óra között, hőségriadó esetén 9:00 és 20:00 óra között. Várjuk
Önöket szeretettel!
A Városi Strandfürdő közvetlen szomszédságában található „Vadászház” Kávézó és Szálláshely
rendezvényterme kiválóan alkalmas torna-edzések, tanfolyamok, szülinapok, lakodalmak és
baráti összejövetelek lebonyolítására. További információért keressen bennünket az
intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen vagy a 0656/350-037-es telefonszámon.

