
 

 

Tisztelt Kőteleki Lakosok! 

 

Az egyik legfontosabb információ községünk lakói részére, hogy 2013-ban községünk részt 

vehet a Start-munkaprogramban és ennek keretében benyújtott pályázatunk célegyenesbe 

ért. A munkaügyi központban történt egyeztetésen a Minisztérium képviselője elfogadta és 

támogatásra javasolta pályázatunkat, ami azt jelenti, hogy 2013-ban az önkormányzat foglal-

koztatni tud 92 főt 8 órás munkaidőben, 10 hónapon keresztül. A támogatási szerződés alá-

írása után fog biztossá válni a pályázat. Amennyiben ez megvalósul, sok kőteleki munkanél-

külinek megoldódik a foglalkoztatása. Tájékoztatni fogjuk az illetékeseket, amint ez a lehető-

ség aktuálissá válik, nem kell előre feliratkozni a közfoglalkoztatásra. 

További jó hír, hogy december 1-től a Munkaügyi Központtól támogatást kaptunk 10 fő 

munkanélküli foglalkoztatására február 28-ig. Ez a támogatás 100%-os, nincs önerőre szük-

ség a foglalkoztatás finanszírozásához. 

Önkormányzatunk eddig önálló bérkifizető hely volt, ami azt jelenti, hogy nem a Magyar Ál-

lamkincstár végezte a bérszámfejtést, hanem az Önkormányzat. Január 1-től ez meg fog vál-

tozni egy Kormányrendelet által és nem végezhetjük ezt a tevékenységet a továbbiakban. 

Országgyűlési képviselőnk, Szalay Ferenc úr december 12-én fog egyeztető tárgyalást foly-

tatni önkormányzatunkkal az adósság konszolidációval kapcsolatban. Bízva a kormány pozitív 

hozzáállásában, reményeink szerint az adósságrendezés alatt álló településeken is fognak 

segíteni, többek között községünkön is, hogy ez a nehéz helyzetben levő falu ne veszítse el 

minden vagyonát. 

A volt jegyző Asszony által kezdeményezett munkaügyi pert első fokon az Önkormányzat 

nyerte meg, a bíróság jogosnak tartotta a munkaviszony megszüntetését. A döntés még nem 

jogerős. 

A Raiffeisen Bankkal szembeni perben november 28-án volt a Győri Törvényszéken tárgyalá-

sunk, az ítélethirdetés a január 28-i tárgyaláson várható azzal kapcsolatban, hogy a Bank jo-

gosan szüntette-e meg a hitelszerződésünket és betörlesztette a Belügyminisztériumtól ka-

pott pénzünket, melyet az iskolafenntartásra és az élelmiszer beszállítók kifizetésére adott. 

November utolsó hetében hat ország küldöttsége töltött el néhány napot községünkben a 

Comenius program keretében, ahol Óvodánk képviselte Magyarországot ebben a projekt-
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ben. A visszajelzések alapján vendégeink jól érezték magukat nálunk és szép élményekkel 

távoztak Kőtelekről.  

Dr. Horváth Attila községünk szülöttje a közeljövőben egy könyvet szándékozik kiadni, a 

könyv címe Fény-árnyék. A könyv tavasszal fog megjelenni és a könyvben lesz egy rész a szü-

lőfaluról és a gyermekéveiről. Amennyiben a könyv megjelenése felkeltette valaki érdeklő-

dését az önkormányzatnál tud bővebb információt kapni. 

Az ünnepi munkarend miatt változni fog községünkben a megszokott szemét szállítás. A 

szelektív hulladékgyűjtés időpontjai: december 17. (hétfő) és a következő szelektív hulladék-

gyűjtési időpont 2013. január 7. (hétfő). Kérem Önöket, hogy a két időpont közötti hétfői 

napokon ne rakják ki a szelektíven gyűjtött hulladékot, mert nem lesz szállítás. 

A szemétszállítás a karácsonyi ünnepek miatt nem a megszokott szerdai napon lesz, hanem 

december 28-án, pénteken, az azt követő szállítás pedig 2013. január 3-án, csütörtökön lesz. 

Kérem Önöket a szállítási időpontokat tartsák be! 

Az ebek chippel való ellátásáról a következőekben kapnak tájékoztatást községünk ebtartó 

lakói.  

Új jogi szabályozás a felelős állattartásért 

Az európai elvárásoknak megfelelő, felelős állattartási szemlélet meghonosítását segíti több 

állatvédelmi jogszabály változása. 

2013. január 1-jétől hatályos a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szó-

ló kormányrendelet módosítása, amely előírja, hogy a négy hónaposnál idősebb ebek csak 

elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatók. A megjelölt ebek adatait orszá-

gos adatbázis tartja nyilván. A jelenleg még egyedi azonosítóval nem rendelkező állatok gaz-

dáinak még pár hét áll rendelkezésére, hogy elvégeztessék a szükséges állatorvosi beavatko-

zást, amelyet a jegyző és az állategészségügyi hatóság ellenőriz. Fontos tudni, hogy az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, hogy az eb transzponderrel történő meg-

jelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a 

transzponder árát, a beültetés díját és az országos eb-adatbázisba való regisztráció díját is. 

Adatváltozás esetén (tulajdonosváltozás, tartási hely megváltozása, az állat elpusztulása) 8 

napon belül fel kell keresni az állatorvost, és a változást az adatbázisban rögzíttetni. Az 

adatmódosítás díjmentes. Ezen új előírások betartásával nemcsak könnyebb megtalálni az 

elveszett kutyákat, de az egész állomány átláthatóbbá válik és remélhetőleg csökkeni fog a 

kóbor ebek száma is. 

 A kisállat kereskedésekben a gerinces állatokról és a természetvédelmi oltalom hatálya alá 

tartozó gerinctelen állatokról is nyilvántartás készül, de rendelet szabályozza azt is, hogy mi-

lyen körülmények között tarthatunk halakat vagy egyéb díszállatokat. Így ezentúl gerinces 

állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban nem szabad elhelyezni. (Ennek az 

a magyarázata, hogy az állatok ilyen helyen nem érzik magukat biztonságban.)   

 



Az ebek fülvágása tilos, a farok kurtítása is csak az állat hétnapos koráig engedélyezett. 

2016-tól nem szabad kutyát tartósan láncra kötve tartani, de addig is előírások szabják meg a 

lánc minimális hosszát. Kistestű (kisebb, mint 20 kg) ebet 4 m-nél, közepes termetűt (20-40 

kg) 6 m-nél, nagytestűt (több, mint 40 kg) 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tarta-

ni nem szabad. Kenneles tartás esetén a kutya méretétől függően 10 - 20m2 a számára bizto-

sítandó terület. 

 Fontos előírás, hogy a kutya, a macska és a görény kölyköket 8 hetes korukig az anyjukkal 

együtt kell tartani.  

Az állatvédelmi bírság eddigi összege elveszítette visszatartó erejét, így azt az európai gya-

korlathoz igazították. Az új szabály szerint a bírság alapösszege tizenötezer forint, mely a 

jogsértés körülményeitől és súlyától függően más és más szorzókkal jelentősen növelhető.  

Az eb okozta fizikai sérülés, illetve ennek veszélye esetén valamint a veszélyes eb tartása 

során felmerülő hatósági feladatok is átláthatóbbak lettek. Nem fajta szerint, eleve elrende-

lés alapján mondható egy kutyára, hogy veszélyes, hanem minden esetben egyedileg, az 

adott állat viselkedése, tettei alapján. Mindig vizsgálni kell az eb által okozott sérülés bekö-

vetkeztének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását. Szükség esetén 

az eljárásba be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőt is. Veszé-

lyesnek minősített eb csak engedéllyel, az abban előírt tartási feltételek mellett, ivartalanítva 

és chippel megjelölve tartható.  Az ilyen kutya közterületre természetesen csak szájkosárral, 

biztonságos pórázzal, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével vihető. 

A chipek beültetésével kapcsolatban keressék Dr. Sass Zoltán állatorvost a Kossuth út 3 szám 

alatt, vagy a 06 30 719 13 81-es telefonszámon. A chip beültetésének költsége 3500 Ft/eb. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával az iskolások és óvodások kapni fognak 

ajándékot az intézményekben a Télapótól, szombaton a művelődési házban 1330 kor miku-

lásnapi ünnepséget szervez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvényre szeretettel 

várják a kőteleki iskolába és óvodába járó gyermekeket. 

Tisztelettel és szeretettel meghívom községünk valamennyi lakóját december 22-én 17 óra-

kor a Tájháznál tartandó karácsonyi ünnepségünkre. A hagyományoknak megfelelően kö-

szöntsük együtt az év egyik legszebb ünnepét. 
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