Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. február, XXIII. évfolyam, 2. szám

KÖZMEGHALLGATÁS
Vértesszőlős Község
Önkormányzatának Képviselő-Testülete
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2017. február 9-én 17.00 órakor
közmeghallgatást tart
a Közösségi Házban (Templom u. 75.)
Napirend:
1. Tájékoztató a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
új épületének építéséről
2. Tájékoztató a helyi adók 2017. évi változásairól
3. Tájékoztató az önkormányzat munkájáról,
fejlesztési javaslatairól
4. Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A közmeghallgatásra tisztelettel
meghívunk minden érdeklődőt.
Nagy Csaba
polgármester

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk Vértesszőlős Tisztelt Lakosságát, hogy 2017. évben községük családi
házas övezetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az eddigiekben megszokott heti rendszeres háztartási vegyes
hulladékszállítás mellett, havi rendszerességgel, egy-egy alkalommal külön-külön
zsákokba gyűjtve szállítjuk el.
A továbbiakban is a felhasznált zsákokkal
megegyező darabszámú és színű zsákot
helyezünk el a gyűjtéssel egyidejűleg, mint
amennyit az ingatlanától az adott napon elszállítunk. Amennyiben több papír vagy műanyag hulladék keletkezik a háztartásban,
és azt átlátszó zsákban a meghirdetett
gyűjtési napokon az erre rendszeresített
zsákok mellé kihelyezik, a szolgáltató azt
is elszállítja.
Papírhulladék gyűjtése: kék színű zsákban történik, melybe maximum 25 kg papír
helyezhető el. A kék színű zsákokba újságpapír, prospektus és egyéb csomagolópapír,
valamint kartonpapír gyűjthető. Az elkülöní-

tetten gyűjtött papír csomagolási hulladék
nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Műanyaghulladék és fém italos doboz
gyűjtése: sárga színű zsákban történik,
melybe maximum 20 kg műanyaghulladék helyezhető el. A sárga színű zsákokban • üdítős,
ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok, • tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), • fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
gyűjthetők, • fém italos doboz helyezhető el.
Kérjük, hogy az újrahasznosítható anyagokat a jelzett szállítási napot megelőző
este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanjaik
elé kihelyezni. Kérjük továbbá, hogy a kék,
illetve sárga gyűjtőzsákokba csak a fent felsorolt anyagokat szíveskedjenek elhelyezni.
A kommunális hulladék ezekbe a zsákokba
nem helyezhető (amennyiben kommunális
hulladékot tartalmaz, nem szállítjuk el), azt
változatlan módon és a már megszokott időben szállítjuk el.

Az elszállítás pontos időpontjai
Papír

Műanyag

2017. január 16.

2017. január 23.

2017. február 13.

2017. február 20.

2017. március 20.

2017. március 27.

2017. április 10.

2017. április 24.

2017. május 22.

2017. május 29.

2017. június 12.

2017. június 26.

2017. július 17.

2017. július 24.

2017. augusztus 14.

2017. augusztus 21.

2017. szeptember 18.

2017. szeptember 25.

2017. október 9.

2017. október 16.

2017. november 20.

2017. november 27.

2017. december 11.

2017. december 18.

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatunk a 34/600-700 telefonszámon, vagy az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen érhető el.
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Bölcsődei élet
„De jó volna, ha volna
Ha hó hullna halomba
Ha már fű sincs levél se
Betakarna a tél mindent fehérbe…”
Szeptembertől folyamatosan történt az
új gyermekek beszoktatása a bölcsődébe. Van, aki már teljesen birtokba vette a
csoportot, és vidám játékkal telnek napjai, de vannak, akik most januártól kezdik meg a bölcsődei életet.

11 kisgyermek várta izgatottan a téli évszak
örömét és az ünnepeket. A csoportszoba
és a folyosó a téli hangulatot idézik. Szerencsére idén a tél is megmutatta magát,
így csak, ha nagyon keveset is a gyerekek élvezhették a hó örömét. Az udvaron
megismerkedhettünk közelebbről a hóval
és a jéggel. Az időjárásnak megfelelően
nagyon sokat tartózkodunk a friss levegőn.
A dalokkal és a mesékkel a mindennapokat élmény gazdagabbá tettük. A gyerekek érdeklődve figyelik a különböző hangszereket. Szeretik a mozgásos játékokat,

tornaszereket, amit a csoportban és az
udvaron egyaránt biztosítunk nekik. Gyakran előkerül a házi készítésű gyurma és a
festék. A gyerekek elfogadták a korosztály
számára biztosított étrendet. Többször tartunk gyümölcsnapokat, ahol megkóstolják
és megismerik a különböző gyümölcsöket.
Ebéd után biztosítjuk a nyugodt, pihentető
alvást.
Nagy hangsúlyt fektetünk a játékok megfelelő fertőtlenítésére, hiszen a téli hónapokban megnövekszik a náthás, influenzás
megbetegedések száma.
Az év elején nagy sikere van a karácsonyra kapott új játékoknak, melyeket
meglepetésként a szülőktől kaptunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást! Izgalommal várjuk az elkövetkezendő
időszak ünnepségeit, a farsangot és a húsvétot. Kívánunk minden leendő, és új gyermekünknek örömteli játékot, kacagást, vidámságot ebben a kis közösségben!
Scsibrán Zoltánné
kisgyereknevelő
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Vidáman kezdődött
az új év az Idősek Klubjában
Január első hetében a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat Klub tagjai vidám beszélgetések mellett, egy pohár pezsgővel köszöntötték az új évet.
Klubunk dolgozói nagy szeretettel várnak minden kedves vértesszőlősi nyugdíjas lakost,
látogassanak el hozzánk és tekintsenek bele klubunk életébe, ismerkedjenek meg programjainkkal. A Segítő Szolgálat feladata, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
településein segítséget nyújtson az idős, beteg embereknek. Az idősek klubja a szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idősek napközbeni
ellátására szolgál. Házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az
időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Segít a
környezeti, a testi higiénia megteremtésében, beÉrdeklődni lehet:
vásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz kísérik a beteget és besegítenek a háztartás vitelében,
Segítő Szolgálat
kapcsolattartásban. Az étkeztetés életkor, egészségügyi állapot és szociális rászorultság esetén a
Idősek klubja
legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja.
Ez történhet helyben fogyasztással, elvitellel és
Vértesszőlős
a lakásra szállítással. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren
Templom u. 75.
történő jelzés alapján 24 órán keresztül nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén az ellátott saját
Tel: 379-500
lakásában.
Tóthné Magdi

Indiában jártunk
Az iskolánkat, településünket, hazánkat képviselő Samu Team csapatunk 2016.
november 25-27. között Új-Delhiben vett részt a WRO (Word Robot Olympiad)
nemzetközi döntőjén, ahol a Junior High School (JHS) korosztályban mérték
össze tudásukat.
A világ 66 országából érkezett 88 csapat alkotta mezőnyben a Samu Team nagyon
szép eredménnyel az előkelő középmezőnyben, 41. helyen végzett. Köszönet illet
mindenkit, aki támogatta, segítette a csapatot abban, hogy a gyerekek a kreativitásukat és a tudásukat felhasználva egy ilyen komoly „játékban” olimpiai szintig eljuthassanak és részt vehessenek a döntőn. Köszönöm a csapattagoknak: Skrován Lillának,
Andai Rolandnak és Jenei Péternek áldozatos munkáját, szorgalmát és kitartását.
Büszkék lehetünk rájuk!
Skrován József
pedagógus
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MEGVAN AZ IDEJE A NEVETÉSNEK,
és megvan az ideje a táncnak!
Gyakran érte az a vád az egyházakat,
hogy nem törődnek a fiatalokkal. Elszakadtak a mindennapi élettől. Sehol semmi vidámság! A prédikációk, a
szentbeszédek csak dorgálni tudnak…
Pedig maga a Biblia, a Szentírás tanít
arra, amit a címben olvashattunk: „megvan az ideje a nevetésnek, és megvan
az ideje a táncnak” (Prédikátor könyve,
3. fejezet).
Farsang idején, a „bálozás” szezonjában
régen is voltak, (aztán egy darabig nem
voltak), ma ismét vannak egyházi, egyházközségi bálok. Hogy messzebb ne

menjünk: a Tatai Református Gimnáziumban minden évben van külön diákbál, és
van külön szülői bál. Mert maga a Biblia
is örülni tanít: „Örvendezz, ifjú, míg fiatal
vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj
szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod”
(Prédikátor könyve 11. rész). Mi azt is tudjuk, hogy örömben, mulatságban, bálban
is kötelez bennünket az Isten előtti szent
felelősség. Felelősen a gyermekeimért, felelősen a szüleimért, felelősen a társamért,
felelősen a szűkebb vagy tágabb családomért. Mindenkinek feledhetetlen farsangi
ünneplést kíván a Vértesszőlősi Református Egyházközség.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Telefon: 06 34 379 674 és 379 091 • Fax: 06 34 379 091/111
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Polgármesteri titkárság (Krupánszki Emilné) 101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Schór Edina) 104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, üzlet-telephely engedélyezések,
anyakönyvvezetés (Muk Istvánné) 105-ös mellék – marcsella@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Igazgatási ügyintéző, lakcímügyek, anyakönyvvezetés
(Árva Lászlóné) 109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu

GYERE, KARATÉZZ VELÜNK!
Hogy mi a KARATE?
Egy sport, amely
megtanít önmagad és mások
tiszteletére, elfogadásra, alázatra,
becsületes munkára és
tisztességre. Ezen felül
művészet, egy életfilozófia.
A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a
gyermek jól érzi magát,
megszereti a mozgást és a
sportot, valamint ezek mellett
fejlődik a figyelme, a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó
szempont, hogy mindeközben edződik a
teste és a lelke.

Korhatártól függetlenül csatlakozz
hozzánk minden hétfőn és szerdán
17.30 órától 19.00 óráig a Vértesszőlősi Sportcsarnokban. Edző: Molnár
István 2dan
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Megalakult a Vértesszőlősi
Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesületet
Elnök: Anderla Jenő Róbert
Titkár: Skrován József
Gazdasági felelős: Vécsey Tamás
Székhely: 2837 Vértesszőlős
Vörösmarty u. 18.
Elérhetőségek:
Mobil: 06-20/553-8019
E-mail: nagykacsas@gmail.com
Weblap:
http://www.nagykacsas.nanoweb.hu/
Tevékenység:
Szabadidős és
hobbitevékenység horgászat

2017. február 25-én 15.00-tól
közgyűlést tartunk a Vértesszőlősi
Közösségi Házban
(2837 Vértesszőlős, Templom u. 75.)
Téma:
• Alapszabály módosítás
• Egyebek

• Jegyző (Dr. Lázár Gabriella) 101-es mellék – jegyzo@vertesszolos.hu

Gyógyászati pedikűr
Professzionális spray-system technológiával!
GYÓGYPEDIKŰR
•
•
•
•
•
•
•
•

3TO-Spange /Benőtt lábköröm kezelése MŰTÉT NÉLKÜL!/
COMBIped és Podofix aktiv spange
Gombás köröm kezelése
Benőtt köröm ellátása
Sarokrepedések és bőrrepedések kezelése
Bőrkeményedések és bőrkérgesedések eltávolítása
Szemölcs és tyúkszem kezelése
Körömprotézis készítése

GYÓGYÍTÓ PEDIKŰR
•

Diabéteszes, neuropátiás, érszűkületes, fekélyes lábak speciális, kímélő kezelése a
legmodernebb spray-system technológiával és intelligens kötszerek használatával

Szeretettel várom vendégeimet!
Szabó Miklósné
Bejelentkezés: 30/ 282 4761
Vértesszőlős Gagarin u. 2/b
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A FELELŐS ÉS KULTURÁLT
KUTYATARTÁS SZABÁLYAI
A kutyások és „nemkutyások” között kialakuló feszültségekért legtöbbször a felelőtlen kutyatartók okolhatók. Ezen próbáljunk
meg együtt, együttes erővel változtatni!
A következő tájékoztatással szeretnénk
felhívni a figyelmet a felelős kutyatartásra.
Sok gondot okoznak azon kutyások, akik
nem törődve mások jogaival, önálló sétára
engedik kedvencüket, így nem csak kellemetlenséget okozhatnak, – például a gyerekkel,
vagy a pórázon kutyát sétáltatóknak – hanem
még veszélyeztethetik is őket! Minden gazdának kötelessége megfelelő kerítéssel megóvnia kutyáját és környezetét.
Közterületen kutya csak pórázon vezethető
Szabadon engedni kizárólag kijelölt kutyafuttatókon volna szabad, de mivel ebből nem áll
túl sok rendelkezésünkre, így a gazdik különféle zöld területekre hordják hancúrozni kutyáikat. Kutyásnak és „nemkutyásnak” is sok
bosszúságot okoz a nem behívható, neveletlen, esetleg agresszív, szabadon rohangáló jószág. Ha ilyet tapasztalunk, hívjuk fel a Tisztelt
Tulajdonos figyelmét arra, hogy törvényt sért
és veszélyezteti a kutyáját, illetve másokat is.
Mindenki hallott és tud mesélni balesetekről.
Közös érdekünk, hogy ez változzon!
„Kulturkutyás” alapgondolat, hogy kedvencünk bármilyen barátságos is legyen, soha
ne engedjük oda kérdés nélkül senkihez. Kiváltképp ahhoz ne, aki gyerekkel van. Lehet,
hogy kedvesen mosolyogva gyönyörködik
bennünk, de az közel sem jelenti azt, hogy
szeretne szőrös és nyálas is lenni. Kutyával
sétálóhoz se engedjük oda egyeztetés nélkül
ebünket! Először mindig beszéljünk a kutya
vezetőjével. A mi kutyánk lehet, hogy barátságos, de közel sem biztos, hogy a másik eb
is az. De az is lehet, hogy a gazdája (sokféle
oka lehet) adott pillanatban nem venné szívesen az összeengedést.
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az
állattartó köteles a közterületről eltávolítani. Ugyan a kutyatulajdonosok többsége
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sajnos még nem tud róla, de a kutyapiszok
feltakarítása közterületen kötelező és szankcionálható is! Kutyást és „nemkutyást” egyformán zavar, ha a szomszéd által kiengedett, vagy egy arra sétáltatott eb, az általa
ápolt és rendben tartott kiskertet/területet
összepiszkítja. Szintén vigyázzunk, hogy kutyánk más tulajdonában ne tegyen kárt! Figyeljünk oda, legyünk tekintettel a másokra!
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a
Vértes László park nem kutyafuttató terület, hiszen a helyi óvodások, iskolások,
családok és a múzeumba érkező diákcsoportok, egyéb látogatók is előszeretettel
játszanak, vagy csak pihennek a kedvelt
közterületen.
A felelős állattartás 7 aranyszabálya
Felelősség
A felelősség arra vonatkozik egyfelől, hogy
az állat jólétéről gondoskodjunk, tartalmas és
boldog életet biztosítsunk számára születésétől a haláláig, másfelől arra, hogy állatunk
ne okozzon kellemetlenséget sem embertársainknak, sem más állatoknak. Mindenkinek,
aki kisállatot vesz magához számolnia kell
azzal, hogy egy élőlény nem játékszer. Nem

lehet visszaadni, az utcára kidobni, ha mégis
más lenne az elképzelésünk, nem lehet leadni, ha nyaralni megyünk, nem lehet őt több
napra egyedül hagyni, foglalkozni kell vele,
szóval egész életstílusunkat kell hozzá igazítani. Etetni, itatni, gondozni kell őt és évente
többször állatorvosi kontrollra vinni. A felelős
állattartás egyik fontos része az egyedi azonosítás, melynek a legkorszerűbb módja a
mikrochip beültetés. Fontos, hogy a chipet
beültetés után regisztráltatni is kell az állatorvossal!
Szeretet
Végy egy kiskutyát, s pénzeden megvásároltad a rendíthetetlen szeretetet. Ez a szeretet
azonban legyen kölcsönös! Legyünk tudatában annak, hogy az állatok is érző lények,
akik örülni és szenvedni is képesek.
Táplálás
Az állatnak is táplálékra van szüksége az életben maradáshoz, energiára a mozgáshoz.
Ezért fontos számára a jó, megfelelő mennyiségű, minőségű élelem és természetesen az
ivóvíz biztosítása. A kertben tartott állatoknak
télen bőségesebb, kalóriadúsabb élelemre
van szükségük. Az extra élelem hozzájárul,
hogy kint tartott társaink fenntarthassák normális testhőmérsékletüket. A jég és a hó nyalogatása nem helyettesíti a friss vizet! Ellenőrizük naponta többször, hogy nem fagyott-e
be az itatótál.
Mozgásigény
A kutyáknak életelemük a mozgás. Az egyes
fajták mozgásigénye eltérő és függ az életkortól is. Nem hanyagolhatjuk el egyetlen
napra sem a sétát, a futtatást, a játékot. Állatot az tartson, aki a megfelelő körülményeket
biztosítani tudja. Láncon tartás esetében, ha
nagyon fontos, akkor is kizárólag futólánc legyen, hogy a szükséges mozgást biztosítani
tudjuk a kutyák számára. A huzamos láncon
tartás tilos!
Egészség
Sajnos állataink is ki vannak téve különféle
betegségeknek. Legfontosabb dolgunk a
megelőzésben rejlik. Védőoltások, külső és
belső élősködők elleni védelem (féregtelenítés, bolha és kullancsriasztás) ma már nem
számít luxusnak! Ha mégis megbetegszik
kedvencünk, állatorvoshoz kell fordulni vele

minél előbb, mert a betegség korai stádiumban sokkal könnyebben, hamarabb és kevesebbért is gyógyítható.
Utódok
Nemcsak kedvencünkért, de születendő utódaiért is felelősek vagyunk. A felelőtlen szaporítás következtében hazánkban a gazdátlan
állatok száma óriási. Csak törzskönyvezett, a
fajtastandard követelményeinek megfelelő,
egészséges, stabil idegrendszerű kutyával
tenyésszünk! Egyéb esetekben a legjobb
és biztonságos megoldás az ivartalanítás!
Környezet
A felelős állattartás lényege, hogy a társállat és gazdája úgy tudjanak harmóniában
együtt élni egymással, hogy ebben a kapcsolatban ember és állat is jól érezze magát,
s mindez összhangban legyen szűkebb és
tágabb környezetükkel is. Fontos feladat,
hogy az állat védelme érdekében megfelelő életteret alakítsunk ki. Kertben tartott kutyánál, legyen megfelelő a kerítés, kutyaól,
a téli hidegek beálltával biztosítsunk védett
helyet (garázs, fészer, pince, lépcsőház).
A nyári forróságban pedig árnyékos, hűvös
helyet. Nem árt megismerni a 41/2010. (II.
26.) Korm. rendeletet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról.
Amennyiben ezeket a dolgokat letisztáztuk,
kutyánk és mi állattartók is elsajátítottuk a
"társas együttélés" szabályait, élhetünk békében és szeretetben, családunkban és tágabb környezetünkben.
Oktatás
Mára az oktatási szférában is megjelent a
szemléletváltozás elősegítése, a felelős állattartásra nevelés. Óvodásaink, iskolásaink
több ízben jártak a Tatabányai Tappancs Állatotthon és Védőrség menhelyén, ahol testközelből tanultak meg fontos ismereteket állatés természetszeretetről, megismerkedhettek
a felelős állattartás alapjaival, a kedvencként
tartott állatok szükségleteivel, igényeivel. Reméljük a jövő generációja már a felelős állattartók táborát fogja erősíteni!
Zoltánfi Zsuzsanna
Forrás:
onkormanyzat.zalakaros.hu,
szabadagazdi.hu
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TISZTELT EBTARTÓ, KUTYATULAJDONOS!
2013. év január elsejétől jelentősen módosultak az
ebtartással kapcsolatos jogszabályok, melyek jelentős részben a szolgáltató állatorvosokat is érintik. A
MÁOK KEM szervezete, mint a szolgáltató állatorvosok kamarája szeretné felhívni az ÖN figyelmét e
jelentős változásokra, azokra a kötelezettségekre,
amelyek az Ön és a szolgáltató állatorvosok törvényekből, jogszabályokból adódó kötelező feladatai.
Az állatvédelmi törvény alapján:
3§.(1) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az
állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;
4.§ (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára.
Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást
nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat
igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi
egyszeri ellenőrzéséről.
(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
8.§ Az ember környezetében tartott állat, valamint
a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni
nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele
tilos.
10§ (3) Az állat megjelölésénél az állat számára a
legkisebb fájdalommal járó megoldást kell alkalmazni.
Az ebek egyedi veszélyesnek minősítésével az állatvédelmi törvény több ponton keresztül korszerűen
rendelkezik. Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg
veszélyesnek minősítheti(24§/A (1)), vagy minősíti(2),
ha az eb fizikai sérülést okozott, vagy csak feltételezhető (fizikai, vagy pszichikai állapota alapján), hogy
embernek fizikai sérülést okozhat. A veszélyes ebet
polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni A
település jegyzője kérheti az állatvédelmi hatóságtól
az eb egyedi veszélyessé minősítését(8).
42/A.§ (1) A transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) kell nyilvántartani az állat tartója
és más személyek jogainak, személyi biztonságának
és tulajdonának védelme céljából.
(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel történő
megjelölését és regisztrációját végző állatorvos
rendelkezésére bocsátani.
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(9) Az adatbázisban szereplő adatok tulajdonjogot
nem igazolnak.
42/B.§ (1) A tartás helye szerint illetékes települési
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez.
(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
42/C.§ (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente
ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. Az ebrendészeti
hozzájárulás mértékét a települési önkormányzatok
határozhatják meg, különféle kritériumok alapján, de
mértéke nem haladhatja meg a hatezer (veszélyes eb
esetén: húszezer) Ft-ot. A törvény külön részletezi mely
esetekben nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás. A
határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás
adók módjára behajtandó köztartozás.
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet, a veszettség
elleni védekezés részletes szabályairól
2§ f) oltási könyv az állat veszettség elleni immunizálásának igazolására szolgáló, egyedi sorszámmal
ellátott, szigorúan meghatározott adattartalmú okirat.
3.§ (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak
bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte,
elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
4.§ (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni
az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás
megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság
felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani,
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő
személy magánál tartsa az oltás érvényességének
bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése
esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül
az oltási könyv pótlását kérni;

A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti. (4§ 3).
(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.
4/A. § Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és
származását nem igazolja.
7.§ (1) A veszettség elleni immunizálás elvégezhető:
a) engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltató
létesítményben,
b) az állattartó kérésére az állat tartási helyén,
c) a Kamara területi szervezete által javasolt településeken vagy településrészeken összevezetve.
41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
3§ (2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát
forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus
transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő
megjelölése után lehet.
(3) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy
állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska
transzponderrel történő megjelölésének költségei az
állat örökbefogadóját terhelik.
13.§ Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező
immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező
állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal
és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni.
(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani,
hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes
viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség
kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
(5) Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,
12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott
állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó jelleggel, ebet
tartósan kikötve tartani tilos.
(13) Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az
állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám
használható oly módon, hogy az az állat egészségét
ne veszélyeztesse

15) Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes
korukig anyjukkal kell tartani.
16§ (5) Eb küllemének megváltoztatása érdekében
farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig.
17.§ (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken
tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania
kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
17/B. § (1) A szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat
transzponderrel jelölt-e.
(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az
ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző szolgáltató
állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével
igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag
az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító
vizsgálatot követően igazolható.
(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban
nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012.
december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat
elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást
8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni.
(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11 A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a
jegyző és a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi.
(12 A négy hónaposnál idősebb transzponderrel
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos
köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi
hivatal felé.
MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZETE
H-2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Tel.:+36-30/9341-333
E-mail:info@allatorvoskamara.hu

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

Túra címe: TURUL-TÚRA

http://www.utazzitthon.hu/turul-emlekmu-tatabanya-604.html

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást
kedvelő érdeklődőt természetjáró szakosztályunk
februári túrájára!!

Indulás: 2017. február 18. szombat 9,00
Találkozó: Tájház előtt
Útvonal: Tájház- Kovács hegy alatt- Csemetekert- Aknatoronykilátó – Szelim-lyuk - Turul -Vértes László-barlang- Kovács hegy
alja- Tájház
Túra táv: kb. 12 km
Időtartam: kb. 4 óra
Túra nehézségi foka: könnyű-közepes
thtp://www.gyakorolj.hu/index

Túravezető:
Dr. Bogár István
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