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Társszerkesztő: Papp László nyugdíjas pedagógus 

 

 

Önkormányzati Hivatal 

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  3 melléklet 

I.8. pontjában  szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült 

Fábiánháza Község Önkormányzata.  A kérelmeket  2020. november 27. napjáig lehetett 

benyújtani a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez.  A döntést 

követően a tüzelőanyag a Polgármester  9/2020.(XI.11.) rendeletében  meghatározottak 

szerint került kiosztásra 2021. február 15. napjáig.  

A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00015 (Fábiánháza község csapadékvíz elvezető rendszerének 

fejlesztése ), és a  TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00042  (Fábiánháza Község Óvodájának 

fejlesztése, átalakítása és bővítése projekt )  azonosító számú projektek keretében jó ütemben 

folytatódnak  a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,  illetve a Napközi Otthonos Óvoda  

fejlesztési és kivitelezési munkálatai. A kapott tájékoztatás szerint a Baromfi coop Fábiánházi 

Telepének építése határidőre elkészül.  

Elindultak a 2021. évi közfoglalkoztatási programjaink. A programokban  összesen 105 fő 

foglalkoztatására  kapott lehetőséget a település, melyből a mezőgazdasági programban 42 fő, 

a szociális programban 24 fő, helyi értékteremtő programban 14 fő, míg a hosszabb 

időtartalmú programban 25 fő dolgozik.   

A lakosság esti, éjszakai nyugalmának, pihenésének érdekében vizsgálat tárgyává tettük a 

Akácfa, és Zöldfa utcák vonatkozásában súlykorlátozás elrendelésére vonatkozó táblák 

kihelyezését. A kérdésben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény, a közúti 

jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 

83/2004. (VI.4.) GKM. rendelet, és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet szem előtt tartásával.   

A vonatkozó hatósági, szakmai, forgalomszervezési, közlekedésbiztonsági szakkérdésekben 

az illetékes hatóságok  (Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal   Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és  Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya Nyíregyháza, a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Igazgatósága Nyíregyháza, 

Mátészalka Rendőrkapitányság Nagyecsedi Rendőrőrs illetve a  Mátészalkai 

Rendőrkapitányság  Közlekedésrendészeti Alosztály  )  megkeresése megtörtént. 

Továbbá az illetékes hatóság részvételével helyszíni szemlére is sor került mindkét 

helyszínen, az ott elhangzott jogi, szakmai, műszaki követelményekről feljegyzés készült. 

A kérdésben döntést - jelen különleges jogrendi helyzetet szem előtt tartva -  a Képviselő-

testület hoz. 

A jelenleg hatályos különleges jogrendi intézkedések kapcsán ismételten szeretnénk felhívni a  

Lakosok figyelmét, hogy a maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, 

közterületen kötelező. Az Önkormányzat továbbra is ingyenesen, minden azt kérő Lakos 

részére a korábbi gyakorlatnak megfelelően tud textil maszkot biztosítani. 

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben van  este 8 óra és reggel 5 óra között. Ez alól 

csak az igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni. 

 A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani. 

 

A népkonyhai szolgáltatás a korábbi gyakorlatnak megfelelően a vonatkozó egészségügyi és 

higiénés szabályok betartásával továbbra is folyamatosan működik. Az intézmények és a 

dolgozók által igénybe vett helységek folyamatos fertőtlenítéséről önkormányzatunk 

gondoskodik. 
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A Hivatal ügyfélfogadás  2021. március 29-től határozatlan időre szünetel.  Ügyfélfogadás 

kizárólag egyeztetett időpontban, halaszhatatlan ügyben, haláleset anyakönyveztetése 

ügyében  történik. Időpont a 06/44/545-050, és a hivatal@fabianhaza.hu elérhetőségeken 

kérhető. 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni az egészségügyi dolgozóknak, az oktatásban, valamennyi  

szociális ellátásban, szolgáltatásban dolgozóknak, a konyhai és technikai dolgozóknak, a 

hivatali dolgozóknak, közmunkásainknak, a településen lévő szolgáltatók  önzetlen, kitartó 

munkájukat, mellyel az intézmények, a település folyamatos működését biztosítják. 

 

Orvosi Rendelő 

 

Településünkön sajnos egyre több a Covid-19 fertőzött. Nagyon sokan nem veszik komolyan 

az elrendelt védelmi intézkedések betartását, több esetben előfordul, hogy igazolt pozitív 

beteg a karantén szabályait nem betartva elhagyja otthonát.  

 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy akinek a házi karantén el lett rendelve annak 

kötelező otthon maradni, az ingatlanját nem hagyhatja el, látogatókat nem fogadhat! 

 

Az újfajta koronavírus okozta megbetegedés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár, láz, 

köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság jelentkezhetnek. Ritkábban súlyos 

kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, heveny légzési elégtelenséggel, vagy akár 

szepszissel (vérmérgezés), keringési vagy több szervi elégtelenséggel járhat. Azoknál a 

betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen krónikus 

alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, 

májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség) szenvednek. 

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a 

környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak 

megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a 

szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a 

felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják. 

Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott olyasvalakivel, 

akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen telefonos segítséget! A háziorvos, az 

ügyeletes orvos vagy a mentőszolgálat szakembere feltett kérdései megerősíthetik vagy 

kizárhatják a fertőzés gyanúját.  

 

Mi történik, ha a fertőzés beigazolódik? 

 

Ha a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem 

igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos 

Mentőszolgálatot (OMSZ) mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt. 

 

Ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a 

mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy 

kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés 

megtörténik. A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot 

végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem. Ha a laboreredmény 

megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés 

attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású. 

 

Recept felírás telefonon illetve a háziorvosi rendelő előtt kihelyezett postaládába való 

elhelyezést követően történik! 
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 Kérjük, hogy betegség esetén ne személyesen menjen a rendelőbe, hanem telefonon 

hívja fel a háziorvosi rendelőt! 

További információért az alábbi felületen tájékozódhat: 

https://koronavirus.gov.hu/ 

Dr.Kerekes Terézia 

      Házi orvos 

 

 

Védőnői Szolgálat                                                                               
 

Még itt van! 
 
Egy éve hogy megjelent országunkban is ez a félelmetes vírus. Azt hittük hamar 

győzedelmeskedünk fölötte, de nem. Újra és újra támad. Mindannyian értesülünk a napi 

fejleményekről. Sok fertőzött, sok halott. Most már egyre nehezebben megy sokaknál, a 

korlátozások betartása, de még egy kicsit ki kell tartani. Arról is olvasunk napi lapokban, 

hogy a járványnak pszichés hatásai is vannak. A félelem, a szorongás sokakat szinte lebénít. 

Bezárkóznak, emberi kapcsolataik beszűkülnek. Próbáljunk meg, optimisták lenni, hiszen 

ember közelbe kerültek az oltóanyagok, és ha minél többen beoltatjuk magunkat, akkor van 

reményünk, hogy hamarosan meglátjuk az alagút végét.  

Papp Zoltánné 

      Védőnő 

 

 

Általános Iskola 

 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a tanév második félévében közösségi rendezvényt 

nem szerveztünk az iskolában. Előírtuk a kötelező álarc viselését mind a dolgozók és a 

gyerekek részére is. Így viszonylag sikerült is a védekezés, összesen egy munkatárs betegedett 

meg ebben a félévben. A gyerekek részére maszkban megrendeztük a felolvasó versenyt, 

külön értékelve az alsó és a felső tagozatos előadókat. valamennyi résztvevőt dicséret illeti a 

lelkiismeretes felkészülésért és a  szép szereplésért. A farsangra álarc készítő versennyel 

emlékeztünk meg, hogy felidézzük a gyereknek a „békebeli” farsangi hangulatot. Oklevéllel 

és a diákönkormányzat jóvoltából díjaztuk a legjobb alkotásokat korosztály szerint. 

Készültünk a március 15.-i Nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére, sajnos azonban, a 

Corona 19 közbeszólt és a kormány rendelete alapján online oktatára tértünk át. 

Iskolai ügyeletet szerveztünk, a szülői kérésére, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, Prof. 

Dr. Kasler Miklós miniszter javaslata alapján csak az egészségügyi, a rendvédelmi dolgozók, 

és aki a munkahelye miatt nem tudja gyermeke felügyeletét biztosítani, kérhette az iskolai 

felügyeletet. Ezt vettük figyelembe. 

 

 

 

A tanulók ebédeltetése az eddig megszokott módon történik az óvodából ételesekkel. Aki 

nem kéri, mondja le Darabánt Ferencné élelmezésvezetőnél! 

 

 

Az általános iskolában fertőtlenítő nagytakarítás folyik.  

Hivatalos ügyben /iskolaváltoztatás, bizonyítvány másolat stb./ keressenek a 

fabianiskola@gmail.com címen. 

 

 

mailto:fabianiskola@gmail.com
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Legközelebb április 7.- én szerdán, majd április 12. –én hétfőn tartunk ügyfélfogadást 8 

és 12 óra között! Ugyan ezeken a napokon kérem a szülőket, hogy az ebéddel együtt 

vegyék fel a gyerekeik számára a heti feladatokat, ha nem tudják elérni a kreta-rendszert. 

Az első tanítási nap április 19-én hétfőn lesz. 

 

Kívánok áldott, békés, vírusmentes húsvéti ünnepeket. vigyázzunk magunkra és 

egymásra is, tartsuk be a szabályokat, lehetőség szerint oltással is védjük magunkat! 

 

 

     Tóth Dezső 

           Intézményvezető  

 

 

Napköziotthonos Óvoda Fábiánháza 

Óvodásaink nagyon hiányoznak mindnyájunknak, reméljük, hogy hamarosan találkozhatunk 

velük. A járvány miatt jelenleg ügyeletet tartunk, s közben igyekszünk a megoldásra váró 

feladatainkat elvégezni. A LEGO Manufacturing Kft által kiírt pályázaton 1.600.000 Ft 

értékben megnyert spotszerek, fejlesztő és egyéb játékok az év elején megérkeztek, amelyeket 

a gyermekek boldogan vettek birtokukba. Farsangkor kiszebáb égetésével próbáltuk elűzni a 

telet, de még „Sándoréknak” sem sikerült. Igaz ránk a mondás:„Sok, jó ember kis helyen is 

elfér.”, azonban nagyon várjuk, hogy új óvodánk elkészüljön. Nagy örömmel látjuk, hogy jól 

halad a munka.  

 

Köszönjük a konyhai dolgozóinknak és a nekik besegítő dajkáinknak is, hogy elkészítik nap, 

mint nap a finom ételeket!  

 

Köszönetünket fejezzük ki a fenntartónak is, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri, és 

támogatja munkánkat! 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy az étkezési díjjak 2021.04.01-től megváltoztak. 

A szociális étkező ebéd 440-Ft, vendégebéd 580-Ft. A napközis ebéd 1 napi összesen 520-Ft 

 

 

Békés, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk a falu lakosságának! 

                                                                                                                  

  Almási Éva 

                                                                                                                intézményvezető 

 

             

Gondozási Központ 

Tisztelt Fábiánházai lakosok, Kedves Idősek! 

 

A Gondozási Központ az egészségügyi vészhelyzet kihirdetése óta is változatlan nyitva- 

tartással, de megváltozott szolgáltatási renddel működik.  

Étkeztetés szolgáltatás esetében a szociális konyháról kiszolgált étel elvitele, illetve helyben 

fogyasztása megszüntetésre került. A napi egyszeri meleg ételt minden igénylő esetében 

kiszállítással biztosítjuk. Április 1.-től a szociális étkeztetés térítési díja megváltozik. Egy 

ebéd 440 - kiszállítással 540 forintba kerül. A változásról minden igénylőt írásban 

tájékoztattunk. 

 

 



      5 

      

 

 

Házi segítségnyújtás szolgáltatásunk esetében a napi gondozási tevékenység megváltozott. 

Ellátottjaink számára a személyi biztonságuk érdekében, átmenetileg csak a nélkülözhetetlen 

tevékenységeket végezzük el. Kérjük Önöket, hogy saját, és a dolgozók egészségének 

védelme érdekében tekintsenek el a nagytakarítás, ablakpucolás, kertészkedés, személyes 

szükségletet meghaladó mértékű bevásárlás tevékenységek igénylésétől.  

 

Az idősek nappali ellátása: A fenntartó döntése alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt a 

Gondozási Központ épületében nyújtott szolgáltatásokat felfüggesztettük. Szolgáltatásainkat 

szükség szerint ’házhoz” visszük. Minden olyan tevékenységben nyújtunk segítséget, mely 

klubtagjaink önálló életvitelét saját lakókörnyezetében segíti. Ha mégis úgy döntenek, hogy ki 

szeretnének mozdulni, gyógyszertárba menni, vagy saját maguk elintézni a bevásárlást, ügyek 

intézését, kérjük, senkivel ne fogjanak kezet, tartsanak egymástól 1,5 méter távolságot! 

Használjanak gumikesztyűt, szájmaszkot, és a gyakran használt eszközöket mindenképp 

fertőtlenítsék. 

 

Napokkal ezelőtt felkeresett egy klubtagunk, és megkért írjak a munkánkról, mert az emberek 

többsége nincs tisztában a feladatainkkal, azzal a veszéllyel, amivel nap, mint nap szembe kell 

nézni a szociális dolgozóknak.  De miért most? Ezt a munkát végezzük évek, sőt évtizedek óta. 

Ezt vállaltuk, és ezért fizetést kapunk. Mindazok, akiknek segítséget nyújtunk, tisztában 

vannak a munkánkkal, és minden nap meg is köszönik. Dolgozunk, éppúgy, mint mindenki más 

ebben a faluban: a Hivatalban intézik az ügyeinket, a postás most is hozza a leveleket, 

csomagokat, az óvoda konyháján most is nagy gonddal elkészítik az ebédet, a háziorvosi 

rendelő, gyógyszertár igyekszik kiszolgálni a betegeket, a közfoglalkoztatottak rendben tartják 

a közterületeket, segítenek az intézményekben, a boltosok kiszolgálják a vásárlókat stb. 

Mindenkit megvisel ez az időszak, de mindenki igyekszik helytállni. A legfontosabb most 

emberségesnek maradni, és megóvni magunkat, környezetünket attól, hogy ez a hosszantartó, 

feszült, egymástól elidegenítő állapot, ne „csináljon” több rossz embert, mint amennyit 

megbetegít. 

Sajnos, már egy éve küzdünk a járványhelyzettel, és valóban az egyre nyomasztóbb elzártság, 

a hozzátartozók hiánya megviseli a dolgozókat épp úgy, mint az idős gondozottakat. 

Ellátottjaink, családtagjaink és egymás biztonságáért való aggodalom és felelősség lelkileg és 

fizikailag is megterheli a dolgozókat. Mi, akik szociális területen dolgozunk, elmondhatjuk, 

hogy „potenciális vírushordozóként” tekintünk magunkra és ezzel a „veszély tudattal” kell 

naponta idősekkel, betegekkel, fogyatékossággal élőkkel találkoznunk, segítenünk. A mi 

munkánkat sem lehet otthon végezni. Azt az egyszerű meglátást, hogy a szociális gondoskodás 

nem végezhető otthonról, és igenis sokszor „testközelben” történik (fürdetés, etetés, 

sétáltatás, stb.) nagyon jó lenne a döntéshozók számára is egyértelművé tenni. És ha ez 

„bekerülne” végre a szociális szakmáról való (köz) gondolkodásba, akkor nem kellene 

bizonygatni a szociális gondozást végzők munkájának jelentőségét.  

 

A közelgő ünnepek alkalmával szívből kívánunk mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, 

kitartást és nagyon sok türelmet! 

                                                                                                                   

Fábiánháza 2021. április 

 

    Koch Margit  

 intézményvezető 

 

Református egyház 

 

„Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?” (János 

evangéliuma 18. rész 11/b verse) 

 

Közeledik húsvét ünnepe, amikor a keresztyén világ hálát ad Krisztus győzelméért, amit a 

halál felett aratott. A világjárvány immár a második húsvéti ünnepünkre nyomja rá ijesztő  
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pecsétét. Semmi biztosat nem tudunk még az ünnep rendjéről. Egyelőre, földi vonatkozásban 

a bizonytalanság az érzékelhető bizonyosság. Vajon ebben a szorult helyzetben eltöltheti-e 

szívünket az igazi húsvéti öröm? Az első húsvétot lelki gyötrődések, kínok, veszteségek 

előzték meg. Jézus tanítványai a nagyhét feszült pillanataiban elbizonytalanodva szemlélik az 

eseményeket. Péter karddal próbál ösvényt vágni lelki bizonytalanságába. A tanítványok 

békességre, biztonságra vágytak és ebbe a vágyakozásukba zavart keltett a szenvedés, a 

félelem, a kudarc. Jézus kérdez: Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott 

nekem? Kérdezzük magunktól: Vajon nem kell e szembesülnünk törékeny és kiszolgáltatott 

voltunkkal, ahhoz, hogy értékeljük a kegyelmet, amit Isten felkínál? Ahhoz, hogy 

rendíthetetlen legyen a húsvéti győzelem, szembe kellet néznie minden tanítványnak azzal a 

sötétséggel, amit ember szét nem oszlathat. Jézus vállalta szenvedések, gyötrelmek keserű 

poharát. Ez által a vállalás által lesz örömünk és általa győzelmünk a halál felett. 

Isten áldja és szentelje Fábiánháza minden lakosának életét igazi húsvéti örömmel!  

 

         Gál Sándor 

                     református lelkipásztor 

 

Katolikus Egyház 

 

„Bízzatok, mert én legyőztem a világot” 

 

János evangéliuma 16. fejezetének 33. versében a végső önfeláldozásra készülő Jézus az 

utolsó vacsorán mondja ezt tanítványainak. Ezen alkalmon már nem példabeszédekben szól, 

hanem nyíltan. Kinyilvánítja, hogy mekkora szeretet lakik benne tanítványai, és a majdan 

benne hívők iránt is. Előre könyörög azokért, akik a világban élnek, de nem a világ elvárásai, 

törvényei, hanem immáron az Ő tanítása alapján, melyet az Atyától kapott. Nyíltan beszél 

arról, amik rájuk is következnek, mert a tanítványság lelkületét semmiért nem adják oda. 

Jézus előre tudta azt a milliónyi küzdelmet, amelyet meg kell vívni minden embernek 

önmagában, családjában, munkahelyén, adott környezetben. Előre tudta a sokszor 

kilátástalannak látszó helyzeteket, de megerősíti tanítványait: Ő a végső győztes, Ő, és nem a 

világ. A gyenge, az erőszakot sohasem alkalmazó, a keresztet elszenvedőé a végső győzelem. 

Ez a jézusi szó erősít mindnyájunkat e nehéz helyzetben is. A világgal, világi élettel együtt jár 

a szenvedés, a gyötrelem megannyi fajtája. Jézus üzeni, hogy ha a tanítványa vagy, bízhatsz 

benne, mert Ő a győztes. „Bármit kértek nevemben az Atyától, megadja nektek”- mondja 

ugyancsak a búcsúbeszédében. Itt az idő, hogy megtanuljunk kérni, itt az idő, hogy 

megvalljuk: Ő a Mesterünk, és a nehéz órákban forduljunk hozzá.  

 

Nagyheti – húsvéti szertartásaink: 

 

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére 17.00 órakor Liturgia, 

Nagypénteken 17.00 órakor sírbatételi szertartás, 

Nagyszombaton a templom nyitva lesz, egyéni imádsággal járuljunk a szent sír elé. 

 

Húsvét vasárnap 7.00 órakor feltámadás, szent Liturgia, pászkaszentelés. 

 

A templomi szertartásokon, imákon az előírásokat betartva vegyünk részt. 

Áldott ünnepet kívánok minden fábiánházi keresztény testvéremnek szeretettel 

 

                                                                           Kicsák György 

                   parókus  
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Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Vezető váltás után – Lakatos Károlynét Finta József váltotta fel-megtörtént az ingóságok és 

ingatlan leltár szerinti átadás-átvétele. Sajnos a Covid-19 járvány miatt aktívközösségi munkát 

végezni egyenlőre, nem tudunk. Természetesen tervezzük a jövőt. Folyamatban van egy 

beadott pályázat elbírálása. Amennyiben nyerünk az összeget részben a gyerekek nyári 

táboroztatására, illetve tehetséges gyerekek zenei képzésére kívánjuk fordítani. 

 

Finta József 

 C.N.Ö elnök 

 

 

Nagyecsedi Rendőrőrs 

 

Veszélyeztetés kutyával szabálysértés 

2012. évi II. törvény  193. §. (1) bekezdésébe ütköző szabálysértés 

(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a., a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni 

hagyja, 

szabálysértést követ el. 

a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre:  

a szabálysértés akkor valósul meg, ha a felügyelet alatt álló kutya a közterületre történő 

kibocsátását követően, ott úgy tartózkodik, hogy kikerült a felügyeletre bízott személy 

ellenőrzése alól.  

Az elkövető aktív tevőleges magatartással – a kutya felügyeleti kontroll nélküli közterületre 

bocsátással – valósít meg szabálysértést. (pl. kiengedi a kutyát  futtatás céljából) 

kóborolni hagyás: akkor valósul meg, ha az állat felügyeletére bízott személy tudja, hogy az 

állat a közterületre kijutott, de azt hagyja és beletörődik abba, hogy az állat a közterületen 

kóborol, felügyelet nélkül bolyong. 

Az is elkövetési magatartás – passzív – hogy a kóborlást, mint következményt elfogadja. (pl. 

az ingatlan udvaráról kijutó kutyát nem keresi meg) 

 

A szabálysértés csak a település belterületén valósul meg.  

Külterületen történő ugyanezen cselekmény miatt közigazgatási (állatvédelmi ) bírság 

kiszabásának van helye.  

Település belterületének egy település közigazgatási területének a helyi építési szabályzatában 

kijelölt részeit kell érteni.  

 

Rendőri intézkedések:  

Elsődlegesen tisztázni kell, szabálysértés vagy közigazgatási jogsértés illetve bűncselekmény 

valósult-e meg?  

Döntő többségben egyébként közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértés valósul meg.   

Bűncselekmény valósul meg, ha a közterületre kijutott kutya 8 napon túl gyógyuló személyi 

sérülést okozó közúti közlekedési balesetet idéz elő. (gondatlanságból elkövetett súlyos testi 

sértés.  

 

Tipikus közigazgatási jogsértések: rossz kerítés, vagy nyitva hagyott kapun a kutya 

kiszökik. eleve nincs kerítés, a kutya nincs bezárva így közterületen kóborol felügyelet nélkül.  

a közterületre kijutott, kiszökött, kiengedett, tudatosan kóborolni hagyott kutya kerékpárosra, 

gyalogosra támadva valamely személy egészségét, testi épségét veszélyezteti.  

ha a közterületre kijutott kutya a közútra ráfutva anyagi kárral járó közlekedési balesetet okoz. 

Bűncselekmény valósul meg, ha a közterületre kijutott kutya a közútra ráfutva súlyos 

személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okoz, akkor a felügyeletre hivatott személy 

gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés bűncselekményt követ el. A szabálysértés esetén 

szóbeli figyelmeztetés, helyszíni bírság illetve szabálysértési feljelentésnek lehet helye.   
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Közigazgatási jogsértés esetén a részletes rendőri jelentést  az illetékes kormányhivatalnak 

kell megküldeni a közigazgatási eljárás lefolytatása és az állatvédelmi bírság kiszabása  

végett. A jogszabályok a kedvtelésből tartott kutyákra terjednek ki .A kutya felügyelete lehet 

állandó vagy ideiglenes kötelem, tehát az is elkövető lehet, akire csak néhány órára vagy pár 

napra bízzák a kutyát, de a felügyeleti jogot átveszi.  

 

 

Nagyecsed, 2021. március  

Csíki Attila r. őrnagy 

               mb. őrsparancsnok 

 

 

 

Csíki Attila parancsnok Úr tájékoztatását követően: 

 

A rendelkezésünkre álló információk alapján, településünkön a Parancsnok Úr által jelzett 

jogsértésekkel szembeni intézkedések, az érintett, eb tulajdonosok  vonatkozásában, 

folyamatban vannak. 

 

 

 

 

,, Indul a Szeretet fel a Golgotára, vállán az emberek súlyos bűnös-fája. 

 

Elbotlik alatta, de nem panaszkodik, aki megtagadta, azért cipekedik. 

 

Majd a lelkét adja, felsóhajt az égre, kínt keblében tartja, vétkünk tisztul vérrel. 

 

Az ég is beborul, villámok cikáznak, a tömeg elvonul, és újra hibáznak. 

 

Szeretve feltámadt, lelkeink megmentse, imád, ha feltártad, óv - irgalmas lelke.” 

 

 

 

Fábiánházi Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében Áldott 

Húsvéti Ünnepeket Kívánunk településünk minden lakójának! 

 
 

 

Kelt: 2021 március 31 

 

/:Gyarmati Endre sk.:/ 

       polgármester 

 


