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ÖNKORMÁNYZATI      TÁJÉKOZTATÓ 
 

2015.  II. szám 
 

 

Tisztelt Lakosaink! 

CSATORNÁZÁS 
  

 

A szennyvíztisztító próbaüzeme március 9-én elkezdődött. A rákötött ingatlanok száma 

jelenleg már a 300 darabot is meghaladja. Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik 

még nem kötöttek rá a rendszerre, hogy rákötésükkel járuljanak hozzá a Víziközmű 

Társulat és az Önkormányzat közműfejlesztési beruházásához. Az Európai Uniós 

pályázat kötelező vállalása volt, hogy a próbaüzem végéig szeptember 30.-ig az összes 

ingatlan 75 %-a rákössön a kiépült hálózatra. A próbaüzemet követi az üzemeltetésre 

átadás és ekkor indul egy 90 napos türelmi idő számítása, amikor még az addig rá nem 

kötött ingatlanok szankció nélkül ráköthetnek a rendszerre.  
 

 

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM 
 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. számú BM rendelet 2015. március 5. 

napjával hatályba léptett és a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan mindenkit érintő 

korlátozást vezetett be. Eszerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik a lábon álló 

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok 

használata során keletkezett hulladék SZABADTÉRI ÉGETÉSE TILOS ! 
 

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az égetés tervezett 

időpontja előtt legalább 10 nappal a Kiskunhalasi Tűzoltósághoz kérelmet kell benyújtani. 

A kérelem nyomtatvány a Hivatalban beszerezhető, vagy a település honlapjáról letölthető.  
 

 

KÖZTERÜLETEK ÉS KÖZTISZTASÁG 
 

 

A község nagy zöldfelülettel rendelkezik, amelynek tisztán- és rendezetten tartása 

mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a lakosságot, hogy a rendezett településkép 

megtartása érdekében mindenki az ingatlanát és az ingatlana előtti/mögötti közterületet 

tartsa tisztán! Az ingatlanok előtti közterületen építőanyagot, tűzifát stb. tárolni csak 

közterület-használati engedély birtokában szabad.  
 

Aki a kertjét nem műveli, az köteles a folyamatos kaszálásról gondoskodni, hiszen a 

szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, valamint az emberi 

egészséget veszélyezteti azzal, ha a parlagon hagyott területen egész évben szaporodni hagyja 

a gyomokat és az allergén növényeket.  
 

Többen követnek el szabálysértést azzal, hogy az állati hulladék-gyűjtő konténer 

megszüntetése óta nem telken belül ártalmatlanítják az állati eredetű hulladékot, hanem 

zsákba rakva külterületen lerakják. Ez a magatartás nem csak büntetendő és etikátlan, de 

fertőzésveszélyhez vezethet. Az áradó bűz rókákat és egyéb dögevőket csalogat olyan helyre, 

ahová egyébként nem lennének kívánatosak.  
 

 



MAJÁLIS  
 

 

A civil szervezetek mindenkit szeretettel várnak a május 1-én (pénteken) 09.00 órától 

hívogató felvonulással kezdődő Majálisra. A szervezők szeretettel várják a kikapcsolódni, 

főzőcskézni vágyó családokat, baráti társaságokat a Művelődési Házhoz. 

 

CSALÁDI MAJÁLIS A TEMPLOMKERTBEN 
 

 

Május 2-án (szombaton) János Atya szeretettel várja a gyermekes családokat családi majálisra 

a Templomkertben. Gyülekező 9 óra 30 perctől.  
 

GYERMEKNAP 
 

 

A községi gyermeknapot június 7-én (vasárnap) rendezzük. Egész nap a gyermekek 

rendelkezésére áll az óriáscsúszda és az ugráló vár.  

 

Programok:  arcfestés, kézműves foglalkozás, aszfaltrajzverseny. 

Lovastúra keretében kikocsikázás a határba, majd azt követően lesz még 

lovaglási lehetőség is.  

Délutáni programok zöme még szervezés alatt, de az alábbiak már biztosak: 

15.00 órától  Mórahalmi ugrókötelesek bemutatója  

16.00 órától  Anita és tanítványai lépnek fel 

17.00 órától  Horváth Tamás és Raul lép fel a gyerekek örömére. 

 

A részletes programokról a későbbiekben plakátok útján tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
 

A Szociális Alapítvány a szokásos módon vendégül látja a rendezvényre látogató 

gyermekeket. 
 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

 

 

EBOLTÁS 
 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön a veszettség elleni 2015. évi összevezetett eb 

oltás és féregtelenítés az alábbi helyeken és időpontban lesz megtartva. 
 

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a 

tulajdonos köteles veszettség ellen beoltatni. ENNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN 

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL INDÍTANI! 
 

A 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében kötelező minden eb 

féregtelenítése, a zoonózisok megelőzése érdekében. 
 

A 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében KÖTELEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL 

TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE. 
 

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVET HOZZA MAGÁVAL! 

AZ OLTÁS ÉS FÉREGTELENÍTÉS  DÍJA:  3. 000.-  Ft. 

 
OLTANI CSAK CHIPPEL MÁR MEGJELÖLT EBET LEHET. CHIPPELÉS DÍJA: 3.500.- Ft. 

 



SZERVEZETT OLTÁSI IDŐPONTOK: 
 

 

2015. május 06. (szerda)  -    ½ 8 óra Zöldfa és Kossuth u sarok 

-            9 óra Rákóczi és Május 1. u. sarok 

-    ½ 11óra Gorkij u. 9. sz. előtt 
 

 

2015. május 07. (csütörtök)  - ½ 8 óra Sportpálya 

- ½ 10 óra Kossuth és Zója u. sarok 
 

 

2015. május 08. (péntek)  - ½ 8 óra Almajor /Vágóhíd mellett/ 

- ½ 9 óra Újfalu /Vízmű előtt/ 

- ½ 10 óra Négyestelepi bolt 

- ½ 11 óra Sebők tanya 
 

PÓTOLTÁS: 
 

2015. május 15. (péntek)  - 08-10 óra Sportpálya 

- 10-11 óra Négyestelepi bolt 

__________________ 

 

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

2015. június 01-05. 
                            

 A lomtalanítást Kisszállás területén az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. 

 A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a mellékelt útvonalterv alapján. 

 A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvonaltervben szereplő 

utcák befejezéséig. 

 A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterültre szíveskedjenek 

kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a 

rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető! 
 
 

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre: 

 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy, stb), 

 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, 

 Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok). 
 

 

A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni: 

 A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, 

 A növényi eredetű hulladékokat, ágnyesedékeket összekötve már most is 

kihelyezheti. 

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, 

savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, 

információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem 

kerülnek elszállításra! 
 

 

Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi 

erővel mozgathatóak legyenek! Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek 

elszállításra! 

 
 



LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 
 

2015. június 01. HÉTFŐ: 

 

 FELSZABADULÁS U. (Arany J. 

utcáig) 

 ARANY J. U. 

 GORKIJ U. 

 KOSSUTH L. U. (Felszabadulás u.-

tól K-re eső része) 

 ZÓJA U. 

 TOLDI U. 

 DÓZSA GY. U. 

 PETŐFI S. U. (Arany J. u. és a 

Kossuth L. u. közti rész) 

 HATÁR U. 

 MUNKÁCSY U. 

 

2015. június 02. KEDD: 

 

 TÁNCSICS M. U.  

 FELSZABADULÁS U. - PIACTÉR 

 FELSZABADULÁS U. (Arany J. 

utcától D-re eső része) 

 SALLAI U. 

 HUNYADI U. 

 LIGET KÖZ 

 TAVASZ U. 

 RÓZSA U. 

 ISKOLA U. 

 BABA U. 

 

2015. június 03. SZERDA: 

 

 PETŐFI S. U. (Arany J. utcától D-re 

eső része) 

 AKÁCFA U. 

 HÁRSFA U. 

 FENYŐFA U. 

 KOSSUTH L. U. (Felszabadulás 

utcától Ny-ra eső része) 

 KODÁLY U. (Április 4. utcáig) 

 ZÖLDFA U. (Április 4. utcáig) 

 MÁJUS 1. U. (Április 4. utcáig) 

 SPORT U. KÖLCSEY U. 

 ÁPRILIS 4. U. 

2015. június 04. CSÜTÖRTÖK: 

 
 BARTÓK B. U. (Április 4. utcától 

É-ra eső része) 

 ÚJFALU (kb. 30-35 ingatlan – 

körforgalom után balra) 

 4-ES TELEP A KOCSMÁVAL 

SZEMBEN BALRA 

 BATÓK B. U. (Április 4. u-tól D-re 

eső része) 

 KODÁLY U. (Április 4. u-tól D-re 

eső része) 

 ZÖLDFA U. (Április 4. u-tól D-re 

eső része) 

 JÓZSEF A. U. 

 VERÉB U. 

 JÓKAI U. 

 ADY E. U. 

 DÉRYNÉ U. 

 

2015. június 05. PÉNTEK:  

 
 MARX U. 

 PARK U. 

 RÁKÓCZI U. 

 CSAP 

 ORGONA U. 

 HÁMÁN KATÓ U. 

 VIRÁG U. 

 NAP U. 

 KÁLLAI ÉVA U. 

 MÁJUS 1. U. (Április 4. u. és a 

Kállai Éva u. közti szakasz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
 

Kisszállás, 2015. április 28.    Kisszállás Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 


