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Tisztelt Kıteleki Lakosok!
Az elızı hetekben több riport is elhangzott a médiában településünkrıl. Kıtelek Községi
Önkormányzat 9/2013./IV.16/ önkormányzati rendeletével módosított 4/2013./III.5./
önkormányzati rendelete szerepelt a hírekben. Ez a rendelet a közösségi együttélés alapvetı
szabályaival, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirıl szól.
A média úgy állította be a rendeletet, hogy településünkön a kutyáknak még ugatni sem
lehet, azonban a rendeletünkben az alábbi szerepel: A közösségi együttélés alapvetı
szabályai elmulasztását követi el az, aki az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát
tartósan
és
rendszeresen
zavarja.
A rendelet alapján el lehet járni azon eb tulajdonossal szemben, aki például egy méteres
kötélre kiköti a kutyáját, óllal nem rendelkezik, és a kutya ez által folyamatosan ugat, nyüszít.
A szomszédoknak is vannak jogaik, az eb tartók pedig felelısek az általuk tartott állatokért.
A játszótér használatának rendje a helyi rendelet szerint: A játszóteret a 6 éves kor alatti
gyermekek kizárólag szülıi felügyelet mellett, míg a 6 éves kor felettiek 14 éves koruk
betöltéséig használhatják. A 14 éves kor felettiek számára a játszótér használata tilos.
Ez a rendelet azt a célt szolgálja, hogy azok a gyerekek használják településünk egyetlen
játszóterét, akikre méretezve vannak az ott lévı játékok.
Ezek a rendeletek megtalálhatók községünk honlapján vagy megtekinthetı községünk
könyvtárában, nyitvatartási idıben.
Az eb tartással nagyon sok gond van településünkön, sok a gazdátlan kóbor eb. Az ebek
összeírása folyamatban van, ugyanis ıszre egy hiteles nyilvántartást fogunk készíteni.
Rendeletünkben szerepel még, hogy mulasztást követ el az, aki az általa használt illetve
tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem
tisztítja meg. Azt a személyt, aki az Önkormányzattól kap valamilyen juttatást, szankcionálni
tudjuk; a többi lakost, aki vét a rendelet ellen, a Jegyzı Úr felszólítja, amennyiben a
felszólítás nem vezet eredményre, pénzbüntetés következik. Sajnos községünkben sok az
elhanyagolt telek és mivel mások magántulajdonára engedély nélkül az önkormányzat nem
mehet be, a rendelet adta lehetıségekkel próbáljuk a renitenseket szabályozni. Ezeknek az
önkormányzati rendeleteknek az eltörlését kéri a Társaság a Szabadságjogokért jogvédı
szervezet az Alkotmánybíróságtól.
A július 29-i képviselıtestületi ülésén döntés született az aljegyzıi állás meghirdetésérıl.
Erre azért volt szükség, mert eltelt egy félév a közös Önkormányzati Hivatal megalakításától
és látszik, hogy egy jegyzınek sok a négy településen ellátandó feladat. A sok változás miatt
a jegyzınk csak úgy tud felelısségteljes munkát végezni, ha minden döntés hozatal elıtt, át
tudja tanulmányozni az aktuális törvényeket, rendeleteket. Ez a napi ügyintézés mellett nem
mindig lehetséges.

Július végén megtörtént a vízórák leolvasása, rövidesen elkészülnek a számlák, melyet már
a TRV Zrt. fog küldeni a fogyasztóknak. A szennyvízrendszerre való rákötés feltételei
változtak az 58/2013.(II.27.) Kormányrendeletben. Amennyiben még valaki nincs rákötve a
szennyvízhálózatra és szeretne csatlakozni, ez csak egy terv elkészítésével lehetséges. A
szolgáltatótól kapott információk szerint a környéken legolcsóbban az alábbi tervezı
dolgozik: Szőts Péter, Tószeg, Petıfi u. 19. Tel.: 06-70-9422584). Amennyiben kérdésük van
a szennyvízrákötéssel kapcsolatban, kérem keressék Tasnádi Zsanettet, a Tisza menti
Regionális Vízmővek Zrt. üzemegység vezetıjét.
A megváltozott utcanevek hatálybalépésének határnapja: 2013.október 01.
A Könyvtárból leselejtezett könyvekbıl kiárusítást fogunk tartani a Tájháznál, augusztus 2122-23-án 14-18 óráig. Minden könyv darabonként, 100 Ft-ért megvásárolható.
AUGUSZTUSI PROGRAMOK
Aug. 9-10. XI. Terepjáró autótalálkozó. Az eredmény hirdetést követıen fellép az ESTIPARTY zenekar
Aug. 17-én 10 órától a Puli-pub sörözıben Halászléfızı verseny
Aug. 19. 19- órától Betonbál – az iskola udvarán- a zenét Szmetena Ferenc és zenekara
szolgáltatja
Aug. 20. 11.30. Búcsúnapi szentmise – Kenyérszentelés és Körmenet
Aug. 22-én 14 órától Ortopédiai Szakrendelés
segédeszközök felírása az Orvosi rendelıben

és

tanácsadás,

gyógycipık

és

Szeptember 1-én 11.30. Tanévnyitó Szentmise a Templomban. Elsı tanítási nap
Szeptember 2. 8 óra
A pótvizsgázók valamint a tankönyvosztásról, a megszokott módon és helyen kapnak
értesítést az érintettek.

FELHÍVÁS EBOLTÁSRA
Felhívjuk az ebtartó gazdák figyelmét, hogy kutyáikat a veszettség elleni kötelezı
védıoltásra
2013. szeptember 7-én (szombat) 7.30-11.00 óráig,
pótoltásra
2013. szeptember 14-én (szombat) 8.00-13.00 óráig
kötelesek elıvezetni a Mővelıdési Házhoz.
Az eboltás díja 3000,- Ft, mely a törvény által elıírt kötelezı féregtelenítés díját nem
tartalmazza. A kötelezı féregtelenítés elleni gyógyszer ára darabonként 200,- Ft/10kg.
Kérjük az ebtartó gazdákat, hogy az eboltási igazolványt hozzák magukkal. Elveszett
eboltási igazolvány helyett másikat adunk.
Az a személy, aki a kötelezı eboltásnak nem tesz eleget szabálysértést követ el, mely
szabálysértési bírság kiszabását vonja maga után.
Dr. Varga Zoltán
jegyzı

Dr. Sass Zoltán
jogosult állatorvos

Beszámoló egy sikeres pályázat eddig elért eredményeirıl
Kıteleki Óvodáért Alapítvány
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012
"Edd és Tedd az egészségedért"
Óvodánk Alapítványa sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-es
uniós pályázatának keretében az Egészségre nevelı és szemléletformáló életmód
programok megvalósítására, ami 10 millió Ft. A pályázat programjai, 2013 február 01-tıl
kezdıdtek. Az egészséges táplálkozásról nagyon sok szó esik mostanában, van mit javítani
étkezési szokásainkon mindennapi életünkben. A pályázat lehetıvé tette, hogy a szülık,
gyerekek ismereteit bıvítsük, javítsuk, hisz a tevékenységek 100%-os finanszírozásban
valósul meg.
Az egy éves programsorozat egészségügyi állapotfelméréssel kezdıdött, 7 orvos
részvételével. A fogorvostól az ortopéd szakorvosig számos egészségügyi terület
szakemberei végeztek szőrıvizsgálatot a gyerekeken igény szerint.
A projekt programjai szinte kéthetente kerültek megrendezésre, melyben más-más
tevékenységeken (játszóház, táncház, fızınap, sportverseny, túra) keresztül, igyekeztünk a
gyerekeket, idınként a szülıket meggyızni a helyes táplálkozás jelentıségérıl, a mozgás
fontosságáról, hangsúlyozva, hogy az ez irányú szemléletváltás élethosszig tartó folyamat
legyen, melyre sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani. Minden alkalommal igyekeztünk
játékosan, kerettörténettel, élményszerőbbé tenni a programokat, hogy az ismeretek és
tapasztalatok élményszerőségével is fokozzuk a hatékonyságot.
Az eddig megtartott sportversenyeink a kitartó és ügyes mozgásra, a versenyzésre, a
küzdelemre nevelte, ösztönözte a gyermekeket. Vidám, derős perceket éltünk át, a
gyermekek nagyszerő mozgásos tevékenységben próbálhatták ki magukat. Óvodánk igazi
bajnokságainak eredményhirdetéseit, a nagy sportesemények mintájára ünnepélyes
eredményhirdetéssel zártuk.
A táncházas játékokon keresztül olyan a késıbbi életükre is meghatározó élményeket
kaptak, ami a társakhoz való érzelmi kötıdést megalapozták. A mindennapokba az óvodai
élet tevékenységrendszerébe jól beleilleszthetık ezek a játékok. A csoport aktívan részt vett
a kezdeményezésben, annak megvalósításában. Oldott, jókedvő légkörben töltöttük el ezt az
idıt. Sok új ismeretekre tettek szert ebben a félévben a gyerekek, nagyon jól fejlıdött
mozgáskoordinációjuk, együttmőködı képességük.
Tapasztalatainkat összegezve nagyon is fontos feladatunknak kell tekinteni továbbra is az
egészséges táplálkozást, mozgást.
Az elkövetkezı közel félév reméljük, maximálisan hozzájárul majd ahhoz, hogy a pedagógiai
programunkban szereplı egészség nevelésünket még eredményesebbé tegyük.
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