
 

 

Tisztelt K őteleki Lakosok! 

 

A fogászati rendelő 2009-óta nem 
működött Kőtelken, az ellátást csak 
Nagykörűben tudták igénybe venni az 
ellátásra szorulók. A lakosság létszáma 
csak egy fél praxis finanszírozását teszi 
lehetővé, nem volt olyan fogorvos, aki 
vállalta a helybeni fogászati rendelést. A 
Nagykörűi körzethez tartoztunk, így a 
szomszéd település rendelőjébe kellett 
utazni a betegeknek. Az autóbusz 
közlekedés finoman fogalmazva sem jó, 
sok lakossági kérés érkezett, hogy 
valamilyen módot keressünk a helyben 
történő fogászati ellátásra. Sikerült 

Jászkisér fogorvosával Dr. Móré Éva 
fogorvos asszonnyal megállapodni, így  
heti egyszeri rendelést tud vállalni 
Kőtelken. A szerdai napokon lesz a 
rendelés 8-14-óráig, az els ő rendelési 
nap 2016.április 06-án lesz . A rendelés 
helyszíne a Szent István tér 4 szám alatti 
fogászati rendelő. Az első időszakban 
biztosan többet kell várakozni a 
rendelőben, sokan szeretnék fogaikat 
helyben kezeltetni. Többen már 
személyesen is találkozhattak a 
Doktornővel, mivel a keddi napokon 
Tiszasűlyön rendel. 

 

                                   

Az előző tájékoztatóban már 
megjelent, hogy április 04-én (hétfőn) az 
elektronikai hulladékokat összegyűjtjük 
mindazoktól, akik reggel 8-óráig kihelyezik 
ingatlanuk elé, április 11-én pedig a 
használt személygépkocsi gumiabroncsok 
kerülnek összegyűjtésre. 

 

Megkérek mindenkit az id őpontok 
betartására! 

 

 

A „Te szedd” szemétszedési 
akcióban ismét részt vesz településünk, a 
gyűjtést április 29-én (pénteken)tartjuk. A 
gyülekező az Önkormányzat előtti téren 
lesz 8-órakor. Rengeteg szemét található 

a külterületi utak mentén, tisztítsuk meg 
környezetünket közösen. Akinek 
információja van illegálisan elhelyezett 
hulladékról, kérem jelezze az 
Önkormányzat titkárságán! 

Kőtelek Önkormányzat lapja 2016/4. Április 



A metszésből keletkezett ágnyesedékeket idén is össze fogjuk gyűjteni, amennyiben 
szállításra alkalmas módon kihelyezik ingatlanuk elé április 18-24 között. 

 

Több helyi lakos érdeklődött, hogy mikor és milyen feltételekkel lehet tüzet gyújtani. 
Tájékoztatásul az alábbiakban olvasható az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi 
rendelet: 

Kőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015.(V.27.) rendelete 

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról 

Kőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) 
bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – mely szerint a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő megállapítása -, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el. 

A rendelet célja és hatálya 
1. § 

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása, a levegő 
tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében. 

(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre kiterjed. 

(3) A rendelet hatálya Kőtelek község közigazgatási területére terjed ki. 
 

Az avar és kerti hulladékok ártalmatlanítása 
2.§ 

(1) Az avar és kerti hulladékok ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. 
(2) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet elégetni, ahol az égetés a 

személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a 
szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter, szalma- 
és szálastakarmány kazlaktól 20 méter távolságon belül nem szabad. Az égetés során 
keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat bokrokat nem károsíthatja. 

(3) Avart és kerti hulladékot nagykorú személy kizárólag a saját telkén égethet. 
Közterületen égetni tilos.   

(4) Égetni október 01. – április 30-ig, kizárólag péntek, szombat, vasárnap délelőtt 5-8 
óráig, délután 17-20 óráig lehet, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 120 percet 
nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak száraz állapotú és kerti 
hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési 
hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. 

(5) Az égetéshez nem használható benzin, olaj vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat kommunális eredetű, vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. 

(6)  
Az égetésre vonatkozó szabályok 

3.§ 
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 

gondoskodni. 
(2) Az égetés helyszínén oltóvizet vagy a tűz oltásra alkalmas tűzoltó készüléket, valamint 

az oltást segítő kéziszerszámot (pl. lapát, ásó, villa) kell készenlétben tartani. 



(3) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének 
elhagyása előtt meg kell győződni. 

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100 méteres 
körzetében az intézmény működésének ideje alatt. Tilos égetni továbbá, ha az arra 
illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el. 

 
Záró rendelkezések 

4.§ 

E rendelet 2015. május 27. napján lép hatályba. 

 

 

Fogadj örökbe annyit, amennyi MEGGY! 

Az akciót folytattuk! 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Kőtelek község – leszámítva a horgászati 
fejlesztéseket és a Tisza közelségét - nem rendelkezik megfelelő/markáns arculattal, nem 
képvisel jelentős turisztikai vonzerőt. Ennek megváltoztatására a Képviselő-testület 
elhatározta, feleleveníti a község meggytermelő hagyományait, hogy ezzel adjon egy 
turisztikai célra felhasználható, csak a településre jellemző arculatot a falunak. Köztudott, 
hogy a település határában, egy időben nagy kiterjedésű meggyültetvény díszlett, és a 
belterületi kertekben, a közutak mentén ma is sok meggyfa található. Az idősebbek még - 
valószínűleg – értenek a meggy termesztéséhez, ismerik a meggybor, a kompót, a lekvár és – 
főleg - a meggypálinka készítésének fortélyait. Ezt a meglévő tudást kihasználva 
szándékozunk a lakosság közreműködésével kialakítani egy helyi termékkört, amely számot 
tarthat külső érdeklődőkre is, alapja lehet egy új idegenforgalmi vonzerő kialakításának, egy 
évente megrendezendő meggyünnepnek is. A virágzó meggyfák díszei lehetnek a falunak, 
szebbé teszik környezetünket, kereset-kiegészítést nyújthatnak a település lakosságának, 
elégedettebbé tehetik az itt élőket. 

Szeretnénk, hogy a helybéliek magukénak érezzék a kezdeményezést, ezért ennek érdekében 
elindítottuk a „Fogadj örökbe annyit, amennyi MEGGY!” akciót, amelynek keretében az 
érdeklődők örökbe fogadnak néhány meggycsemetét, amelyeket elültetnek az út és a járda 
közötti területen , gondozzák azokat, és – természetesen – szüretelik azok gyümölcseit. Az 
elmúlt év őszén így 200 meggyfát fogadtak örökbe jó szándékú helybeliek. Idén tavasszal is 
folytattuk akciónkat, önkormányzatunk további 500 meggyfát ajánlott fel örökbefogadásra. 
Nem szeretnénk veszni hagyni a hagyományos kőtelki ízeket, ezért értékmentő szándékkal 
tervezzük összegyűjteni a helyi meggyes ételrecepteket. Kérünk mindenkit, aki szokott 
meggylevest, meggymártást, más meggyes ételt, befőttet, lekvárt, meggylét, meggybort, 
meggypálinkát, egyebeket készíteni, írja le a receptet és névmegjelöléssel hozza be hozzánk, a 
hivatalba. Reméljük, a receptekből összeáll egy Kőtelki meggyes ételek című szakácskönyv, 
amely bemutatja háziasszonyaink szakácstudományát,  közvetíteni lesz képes a falu 
hangulatát, hagyományait, a helyi ízeket, reklámot teremt a helyi termékeknek és elárulja azt 
a titkot, hogy miben különbözik Kőtelek más falvaktól. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                         Lovász Tibor 

                                                                                                                                polgármester         
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