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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2021. II. szám 

EBOLTÁS 

Az iparkamara a veszélyhelyzet feloldását követően járul hozzá az „összevezetéses” eboltás 

megszervezéséhez és lebonyolításához. Jogszabály alapján minden három hónaposnál idősebb ebet a 

tulajdonos köteles veszettség ellen beoltatni. Ennek elmulasztása esetén szabálysértési eljárást kell 

indítani.  

FELELŐS ÁLLATTARTÁS ELŐSEGÍTÉSE 

Az önkormányzat a Magyar Falu program keretében pályázatot nyújt be a felelős állattartás 

elősegítése érdekében. A pályázat célja, hogy segítse a település lakosainak a tulajdonában lévő állatok 

(ebek, macskák) állatorvos által elvégzendő ivartalanítását, a pályázat keretében ivartalanításra ke-

rülő állatok veszettség elleni védőoltását és/vagy transzponderrel történő megjelölését.  

A támogatási kérelem beadását megelőzően május 31. (hétfő) 16.00 óráig az önkormányzat a Polgár-

mesteri Hivatal portáján begyűjti az igényeket. Eredményes pályázat esetén, várhatóan 30-50 állat el-

látása válik támogatottá. Az önkormányzat a pályázati szándékát úgy tervezi megfogalmazni, hogy az 

állattartó igénybejelentésekor 20 % -os önrészt vállal a tervezett ellátások költségeire vonatkozóan. 0 

%-os önrészt csak a rendkívül élethelyzetbe került igénylőnél fogad el. Igényfelmérő ív letölthető a 

www.kisszallas.hu/ivartalanitas-igenyfelmero-lap/ címről.  

BÚCSÚ 

Az enyhülő szabályozási tendencia alapján várhatóan nem lesz akadálya annak, hogy az aktu-

ális járványügyi szabályok betartása mellett, május 23-án megtartható legyen Kisszálláson a pünkösdi 

búcsú. 

A 2021. ÉVI HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi (2021. májustól - 

2022. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési 

rendjéről, valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.  

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár) 
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*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában ke-

letkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által 

díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 

50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a 
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begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a bi-

ológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal 

keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.  

2021. 06.30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban megszokottak szerint történik. 2021.07.01. 

napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink maximum 2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) 

cserezsákot biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat a Polgármesteri Hivatalban lehet be-

szerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, 

a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel 

a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 289 Ft 

+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 

kerül kiszámlázásra. 

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” meny-

nyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető 

ki. 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 

komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) be-

szerezhetik. 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA  

(sárga fedeles edény) 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása páros 

heteken, csütörtöki napokon történik. 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok: 

• Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kar-

tondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül. 

• Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flako-

nok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási 

fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak) 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingat-

lantulajdonos, aki minden negyedévben megkapja a hulladékszállításra vonatkozó számláját, vala-

mint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom (felesle-

gessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva 

vagy kötegelve) kerül elszállításra. 

Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tudja jelezni.  

ZÁRVA TART EGY NAPIG A KORMÁNYABLAK 

Informatikai karbantartás miatt szünetel az ügyfélfogadás 2021. május 11-én (kedden) a Kormányab-

lak Osztályon a Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19-21. szám alatt. 

 

Köszönjük a megértésüket és türelmüket! 

 (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
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NYÁRI SZÜNIDEI ÉTKEZÉS 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisszállás Község Önkormányzata - a szünidei gyermekét-

keztetés keretében – ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a 

hátrányos helyzetű, valamint azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.  

A települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meg-

határozott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint ezen időtar-

tamra eső óvodai zárva tartás időtartama alatti munkanapokon szervezi meg. 

A szünidei gyermekétkeztetés igénylésére a Kormányrendelet 7. melléklet „Nyilatkozat a Gytv. 21/C. 

§-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” űrlap kitöltésével és a Polgármesteri Hi-

vatal részére történő visszajuttatásával van lehetőség. A Nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivé-

telével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Tájékoztatom, hogy a 7. 

melléklet szerinti Nyilatkozat kitöltéséhez igény esetén segítséget nyújt Vinek Tiborné családsegítő 

(Kisszállás, Fő u. 35.). 

A Nyilatkozatok a jövő hét folyamán kiküldésre kerülnek. 

A Nyilatkozatot – minden gyermek tekintetében külön-külön lapon – legkésőbb 2021. május 25-ig 

(kedd) szíveskedjen személyesen (a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a bejáratnál található pos-

taládába helyezve) vagy postai úton visszajuttatni a Kisszállási Polgármesteri Hivatalhoz (Kisszál-

lás, Fő u. 28.).  

2020/2021. tanév nyári szünetének időpontja: 

2021. június 16. – augusztus 31. 

Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde zárva tartása nyáron: 

2021. augusztus 16. – augusztus 31. 

LEGYÜNK ÓVATOSAK A REPCEFÖLDEK KÖZELÉBEN 

A repce virágzása megihleti az embereket, és gyakran a közösségi médiában is láthatjuk a ren-

geteg fotót, amelyek a vetés közepén készültek, ám ez nem teljesen veszélytelen. A méheket ugyanis 

a repce erősen ingerli, sokkal agresszívabbak lesznek a szokásosnál, ezért odafigyelést igényel a fotók 

készítése. A virág erős illata odavonzza a gyűjtő rovarokat, magas fehérjetartalma miatt pedig inge-

rültté teszi őket.  

Tehát vigyázzunk magunkra, főleg, ha még nem szúrt meg minket méh, hiszen akár allergiás reakciót 

is kiválthat a szúrásuk.  

De ne csak magunkra, hanem a méhekre is. A fák permetezésekor is ügyeljünk arra, hogy az esti órák-

ban végezzük azt, lehetőleg olyan szerekkel, melyek méhkímélők, hiszen nagyon fontos élőlényről van 

szó. 


