Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a többszörösen módosított
13/2005.(VI.07.) sz. rendelete
Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról
a közterület használat rendjéről
Egységes szerkezetben
Bevezető
Bucsa Község Önkormányzata jelen rendeletével kívánja szabályozni a település természeti és épített
környezetének megóvásához kapcsoló legfontosabb feladatokat. Célunk, hogy mind az itt lakók, mind az ide
látogatók számára egészséges, tiszta környezetet teremtsünk. Ennek érdekében a Képviselő-testület a
Környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. ( l ) bekezdés c.) pontjában
továbbá, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (l.) bekezdésében biztosított jogkörénél
fogva, és ugyanezen törvény 8. §. (L.) bekezdésében meghatározott feladatok érintett részének - épített és
természeti környezet védelme, helyi közutak és közterületek fenntartása, köz- és településtisztasági feladatok
ellátása- végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit jelen rendeletében állapítja meg .
Általános rendelkezések
1.§.
(1) Jelen szabályozás kiterjed a természeti környezet, a táj védelmére, a közhasználatú zöld területek, utak,
bejárók, árkok, átereszek karbantartására és gyomtalanítására. A külterületen a dűlőutak rendben
tartására, a közterületek használatára, valamint az ott elhelyezett burkolatok és műtárgyak felbontására
és helyreállítására. Kiterjed továbbá az ingatlanok és a közterületek tisztántartására, karbantartására, a
települési hulladékok elhelyezésére Bucsa Község közigazgatási határán belül.
(2) A rendeletben foglaltak megtartására a mezőgazdasági termelők, magán és jogi személyek valamint a
jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek egyaránt kötelesek, függetlenül attól, hogy állandó,
vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak vagy tevékenykednek a település közigazgatási határain belül.
(3) Jelen rendelet szempontjából tulajdonosnak kell tekinteni a bérlőt, a használót és a haszonélvezőt is.
Alapfogalmak
2.§.
E rendelet alkalmazásában:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
természeti erőforrás: a – mesterséges környezet kivételével – társadalmi szükségletek kielégítésére
felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;
környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének természeti
erőforráskénti használata;
környezet-igénybevettség: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata mértéke;
környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása;
környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése;
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8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)

környezetszennyezettség: a környezetnek vagy valamely elemének a környezetszennyezés hatására
bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető állapota;
környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó
hatósági engedélyhez kötött tevékenység;
környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik be;
környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége,
illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak természetes
vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg,
amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti;
környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosítást idézhet elő;
környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele
következtében bekövetkező változás;
hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt
hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet;
érintett: azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;
kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági
határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást;
szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan – jogszabályban meghatározott –
mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása – a mindenkori tudományos ismeretek alapján –
környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;
megelőzés: a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében a leghatékonyabb
megoldások alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától;
környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet
veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy
megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása;
hulladék: bármely, a 2. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,
amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;
veszélyes hulladék: a 3. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező,
illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az
egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;
települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki
szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója;
termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék
jellege és összetétele megváltozik;
hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli,
ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező,
károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi
minőségének megváltoztatásával -, a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének
alkalmazásával;
kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és
kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a
kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;
gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;
begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő
telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen)
és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.
kerti hulladék: a falomb (avar) a kaszált növényzet és a nyesedék.
Külterületi ingatlanok gyomtalanítása és karbantartása
3.§

(1) A dűlőutakon, határmezsgyéken, árokpartokon és mezőgazdasági művelés alatt álló egyéb területeken,
valamint csatorna partokon a tulajdonos köteles legalább évente kétszer a gyomnövényeket lekaszálni.
(Először a gyomnövények kivirágzása előtt és legkésőbb a rétek kaszálásának időpontjáig.)
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(2) A rendszeres kaszálást akadályozó növényeket – fák kivételével – olyan mértékben szükséges irtani,
hogy a terület kaszálható legyen . Tilos a bokrok irtása és ritkítása április 1-től október 15-ig. Indokolt
esetben írásos kérelemre a jegyző adhat engedélyt.
(3) Fákat kivenni, vagy csonkolni csak külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárást követően
jogerős engedély birtokában – október 15-től- április l-ig lehet.1
(4) A veszélyes kártevőként nyilvántartott gyomnövényeket – aranka, parlagfű stb. – megjelenésük után
azonnal és azt követően folyamatosan irtani kell, a tűzelhalással fertőzött gyümölcsfákat ki kell irtani és
elégetni.
(5) A külterületen levő önkormányzati tulajdonú utak, árkok, csatornák mentén levő cserjék, bokrok
karbantartására, irtására külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárást követően jogerős
engedély birtokában kerülhet sor.
Közterületek fenntartása, településtisztaság-védelmi feladatok ellátása
4.§.
(1) A közforgalom céljára szolgáló, valamint parkosított területeket beszennyezni, azokon szemetet,
hulladékot lerakni, tárolni, papírt és egyéb szemetet szétszórni tilos.
(2) Közterületre, így különösen vízelvezető árokba, magánterületen levő, használaton kívüli ásott kútba
szennyvizet, vagy más szennyezésre alkalmas folyadékot, vagy anyagot kiengedni illetve kiönteni tilos.
(3) Tilos a közkutaknál, közkifolyóknál szennyezett tárgyak mosása, állatok itatása.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, mely a környezet levegőjét szennyezheti, a talajt fertőzi, az
egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek számára táptalajt nyújtanak, sem közterületen, sem magán
területen elhelyezni, vagy elföldelni nem szabad.
(5) Állati hullát csak az önkormányzat által kijelölt helyen szabad elhelyezni az állattartásról szóló Bucsa
Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.) sz. rendelet 10.§.(7) bekezdése szerint, a kiszállításról a
tulajdonos költségére az önkormányzat gondoskodik.
(6) Tilos a község belterületén minden olyan anyag, hulladék, égetéssel való megsemmisítése, melynek
füstje emberre, állatra ártalmas, bűzös, vagy a környezetet szennyezi, különösen a kátránytartalmú- és
műanyag elégetése.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a lakó és melléképület megfelelő karbantartásáról, ingatlana
utcai és egyéb kerítésének jó állagáról, romos épület, vagy épületrész eltakarításáról, az ingatlan
valamint a hozzátartozó közterület gyomtalanításáról.
(8) Az építési-bontási munkákat úgy kell végezni, hogy azzal szennyeződés ne keletkezzen. A szükséges
mértékben okozott szennyeződést a munka elvégzése után el kell takarítani.
(9) Az épület tulajdonosa az Országos Építésügyi Szabályzat előírásai szerint köteles gondoskodni arról,
hogy az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé ne közvetlenül a járdára csorogjon.
(10) A települési hulladék fogalma alá nem tartozó hulladékot a szabványos hulladékgyűjtő tartályba rakni
tilos. Ennek elszállíttatásáról az köteles gondoskodni, aki a települési hulladék fogalma alá nem tartozó
hulladék keletkezéséért felelős. Ha a felelősség nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa, bérlője,
kezelője köteles arról gondoskodni.
(11) Rothadó, vagy bűzös hulladék elszállításáról azonnal gondoskodni kell. Havat, jeget csak akkor kell
elszállítani, ha azt az ingatlanon megfelelően elhelyezni nem lehet.
(12) Az állattartással kapcsolatos előírásokat Bucsa Község Önkormányzatának külön rendelete határozza
meg.
(13) Az épületbontásból kikerülő vagy egyéb törmeléket, a kijelölt mély fekvésű területek feltöltésére lehet
felhasználni. A közterületen felhalmozódott törmeléket, az építés, bontás befejezése után a tulajdonos,
illetve az előidéző köteles haladéktalanul elhordani, illetve elhordatni a kijelölt mély fekvésű területre.
(14) Árnyékszék, valamint csatornák tisztításából kikerülő vagy egyéb bűzös anyagok csak légmentesen
lezárt tartállyal felszerelt járművön szállíthatók. Árnyékszékből kikerülő anyagokat, valamint az állati
trágyát lehetőleg a kora hajnali órákban kell kiüríteni és szállítani. Tilos belterületen levő ingatlanon
felhasználni.
(15) Szállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön, a szállítmányból ne hullhasson por,
bűz és csepegés ne keletkezzen.
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(16) Ha bármilyen anyag elszállításánál vagy fel- és lerakásánál a közterület időleges szennyeződése nem
kerülhető el, akkor a szennyeződés előidézője köteles nyomban a közterületet saját költségén,
kifogástalanul tiszta állapotba hozni, és a szennyeződést okozó anyagokat eltávolítani.
(17) Állatoknak szálastakarmánnyal való etetése, legeltetése közterületen tilos!
Közterületek használata
5.§.
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használata, ill. tárolásra történő igénybevétele a polgármester által
kiadott engedély alapján az abban foglaltak szerint történhet.
(2) A közterület használatáért, a közterületen való tárolásért, közterület-használati díjat kell fizetni. A díj
fizetése alól a polgármester indokolt esetben felmentést adhat.
(3) A közterület-használati díj összegét jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A díjat a használat,
vagy tárolás megkezdésekor az engedély kiadásakor, egy összegben kell fizetni, egy hónapot
meghaladó használatnál havi részletfizetés lehetséges.
(4) A községi mázsaháznál történő mérlegelésért díjat kell fizetni, melynek mértékét ugyancsak jelen
rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(5) A közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen a Piactér használatánál is
alkalmazni kell. A Piactér használatáért helypénzt kell fizetni, melynek ellenében lehetséges a
helyfoglalás. A helypénz megfizetése alól- indokolt esetben – a polgármester adhat felmentést.
(6) A Piactéren az árusítás kapcsán keletkező hulladékot az árusok kötelesek a kijelölt hulladéktárolóban
elhelyezni.
(7) Közterületen és közúton tüzelőanyag, melléktermék, háztartási és egyéb hulladék, takarmány és közúti
közlekedési szolgáltatás céljára szolgáló jármű csak a jegyző engedélyével tárolható.
(8) Közúti közlekedési szolgáltatás céljára szolgáló járműnek minősül az autóbusz, tehergépjármű,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű és járműszerelvény- függetlenül attól, hogy azt esetleg nem közúti
közlekedési szolgáltatáshoz használják.
(9) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű az önkormányzat által kijelölt és táblával megjelölt
várakozó helyen tárolható.
(10) Járműforgalom elől, vagy más célból elzárt terület esetében a lezárásra létesített tárgyakat, forgalomszabályozást jelző tereptárgyakat önkényesen eltávolítani nem szabad.
(11) Minden parkosított, vagy egyéb zöldterület használata során a használó rongálás esetén köteles a saját
költéségén az eredeti állapotot helyreállítani, növénypótlást biztosítani.
(12) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a közlekedést akadályozó és a villanyvezetéket
veszélyeztető fák, bokrok megfelelő nyeséséről.
(13) Amennyiben a 11. ,12., 13., bekezdésben foglalt kötelezettségeknek a használó, tulajdonos önként nem
tesz eleget, az önkormányzat a munkát elvégezteti és a felmerült költséget 15 napon belül megfizetteti
nevezettel. A fizetés elmulasztása esetén a felmerült költségek adók módjára behajthatók.
Belterületi járdák gondozása
6.§.
(1) Az ingatlanok előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz
felszórásáról az ingatlan használója illetve tulajdonosa köteles gondoskodni. (A felszóráshoz fűrészport,
homokot, vagy salakot lehet használni.)
(2) A gondozatlan járdaszakasz megtisztítását az önkormányzat a használó terhére és költségére
elvégezteti, amennyiben a használó az erre vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget.
(3) Aki az ingatlan előtt kiépített járdaszakasz állagát (építkezés, vagy bejárás során) megrongálja, köteles
az eredeti állapotot 15 napon belül helyreállítani.
(4) Amennyiben a járda, vagy átjáró megrongálása új épület építése során következik be, a tulajdonosnak a
használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztéséig a javítást el kell végeztetnie.
(5) Az ingatlant érintő gyalogutat, járdát, le kell tisztítani. Az összesöpört szemetet háztartási szemétként
kell kezelni.
(6) Az (1) és bekezdés alatt kötelezetteknek a gyalogút (járda) mellett felburjánzó gazt is irtani kell
olymódon, hogy az útburkolat ne károsodjon.
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(7) Gondozatlan gyalogút (járda) tisztántartását, hó eltakarítását stb. az önkormányzat birság kiszabása
mellett - kötelezettek költségén elvégeztetheti.
(8) Ahol a gyalogközlekedésre szánt útterület - a közlekedésre szolgáló területtől felismerhetően
elkülönítve nincs, - ott az ingatlan hosszában legalább 1 méter széles területsávot kell gyalogútnak
tekinteni.
(9) Az üzlethelyiségek, valamint más elárusítóhelyek, szórakozóhelyek és vendéglátó-ipari egységek
járdaszakaszainak állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdarész behintéséről,
portalanításáról az üzlet, elárusítóhely üzemeltetője köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy a
szemét üzleti tevékenységből keletkezett-e, vagy sem. Az üzlethelyiségek, valamint más
elárusítóhelyek, szórakozóhelyek és vendéglátó-ipari egységek előtt a közterületen a szemétgyűjtő
edény beszerzéséről és rendszeres ürítéséről a tulajdonos, bérlő, üzemeltető saját költségén köteles
gondoskodni.
(10) A tisztítási, karbantartási kötelezettség teljesítését évente rendszeresen ellenőrizni kell közterületfelügyelőnek.
(11) Közterületeken kül- és belterületeken, sportolás céljára szolgáló területeken a köztisztaság megóvása és
balesetek elkerülése érdekében szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönteni, elszórni, eldobni, tárolni tilos!
(12) A közforgalom célját szolgáló útra, kerékpárútra, ezek mellett lévő csatornába, árokba, szennyező, vagy
egyéb egészségre ártalmas anyagot (szennyvizet, mosogatólevet, stb.) kiönteni, közterületen gépkocsit
mosni tilos!
(13) Közterületen tilos olyan anyagot tartalmazó szemét, állati hulla, hulladék stb. lerakása vagy tárolása,
amely a környék levegőjét megfertőzheti, bűzösítheti vagy élősdieket termel.
(14) Közterületen és magánterületen tilos olyan anyagok tárolása, raktározása vagy végleges lerakása, amely
az időjárás hatására, - közegészségügyi szempontból - veszélyessé válhat. Közterületen, illetve a
forgalom céljára nyitva álló magánterületen - hatósági engedély nélkül - bármilyen szemét, törmelék
vagy egyéb anyag lerakása tilos!
(15) Közterületen szemetet és hulladékot csak erre a célra rendszeresített és felállított tartályokba szabad
bedobni.
(16) Szelektív hulladékgyűjtő edényekben csak a megjelölt hulladékféléket szabad elhelyezni.
Belvízelvezető árkok, átereszek, bejárók karbantartása, kialakítása
7. §.
(1) Belterületi ingatlanok előtti átereszek elhelyezése, bejárók kialakítása a tulajdonos kötelessége.
(2) A belterületi ingatlanok előtti közterület, vízelvezető árkok tisztítása, a bejárók karbantartása a
mezsgyehatár vonaláig a lakóingatlan tulajdonosának illetve használójának kötelessége, melyet minden
év október 31-ig kell elvégezni.
(3) Ugyancsak a lakóingatlan használójának, tulajdonosának kötelessége a közterület és a lakóingatlan
területének gyomtalanítása.
Parkok, játszóterek, intézményi közterületek használata
8.§.
1) A parkokat a lakosság időkorlátozás nélkül, rendeltetésüknek megfelelően használhatja, a Bocskai utcai
játszóteret a nyitvatartási rendnek és a játszótér házirendjének megfelelően szabad használni. A
nyitvatartást és házirendet e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A nyitvatartási rendet és
házirendet a játszótér bejáratánál kell elhelyezni.”2
2) Kivételes esetekben engedélyezhető a parkok rendeltetéstől eltérő használata (gyűlés, kiállítás, stb.). Az
engedélyt a polgármester - az eset összes körülményeire tekintettel - adja ki. A kijelölt területet a
használat után az igénybevevő köteles eredeti állapotába helyreállítani, ha ez nem lehetséges, úgy az
okozott kárt meg kell téríteni.
3) Az ideiglenes használat ideje alatt a használó:
- fát, cserjét nem vághat ki,
2
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- a növényzet megóvásáról és szakszerű gondozásáról köteles gondoskodni.
4) Parkban, játszótéren virágot szedni, a növényzetet megcsonkítani, vagy kipusztítani tilos!
5) Közterületen, közparkban tilos járművel zöldterületre felhajtani, az utak mellett tartósan közterületen
parkolni csak a polgármester engedélyével szabad.
6) Az intézmények területén szemetelni tilos! Az intézményeket csak nyitvatartási idő alatt, a házirend,
illetve a működési szabályzat betartásával lehet igénybe venni. Az intézmények területére nyitvatartási
idő után, az intézményvezető engedélye nélkül, akarata ellenére bemenni vagy ott tartózkodni, a
berendezési tárgyakat, tartozékokat használni, rongálni úgyszintén tilos!
7) A Jóléti horgásztó, a sportpálya és a sportöltöző használatának rendjét e rendelet 6. sz. melléklete
tartalmazza.3
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szabályok
9.§.
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak
olyan tüzelőanyagot lehet égetni, amelyre a tüzelőberendezést gyártották vagy engedélyezték.
(2) A fűtőberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.) égetni tilos.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
10.§
(1) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2) Kerti hulladékot indokolt esetben, külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárást követően
jogerős engedély birtokában lehet égetni megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén 8.00 - 18.00
óra közötti időszakban, az országosan elrendelt általános égetési tilalom idejét kivéve.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon
lehet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz
helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4) A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből parázs őrizetlenül ne
maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell
oltani.
(5) Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést
végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést.
Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
11.§
(1) Porképző, vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad
szállítani.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad gyűjteni és szállítani.
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(4) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen
talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását
az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.
(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó
útszakaszok mentén – figyelembe véve légvezetékek és földben húzódó vezetékek nyomvonalát – a
védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell.
Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön
sor.
Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok
12.§.
(1) A település belterületén belül tilos:
a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai és egyéb eszközzel történő,
köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,
b) zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) végzése 20.00-7.00 óra
között.
(2) Zajjal járó ipari, kisipari tevékenység engedéllyel és a határértékek betartásával végezhető.
(3) Közterületre irányuló hangszórás külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárást követően
jogerős engedély birtokában folytatható.4
Egyéb rendelkezések
13.§.5
Záró rendelkezések
14.§.
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2008. június 27.
Dr. Mile Sándor sk.
polgármester

Magyar László sk.
körjegyző

Kihirdetve, 2008. június 27.
Magyar László sk.
körjegyző

4
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1. sz. melléklet6
Bucsa és környéke környezetvédelméről, köztisztaságáról, a közterület használat
rendjéről szóló rendelethez
Közterület használati díjak mértéke (nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák)
1. Piac területén árusítás céljából asztalnál, gépkocsiból és egyéb területen egységesen
120.- Ft + ÁFA /m2/nap
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Közterületbe 50 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, hirdető berendezés,
közterületen elhelyezett ideiglenes reklámtábla
160.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Hirdető tábla elhelyezése
240.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Árusító és egyéb fülke elhelyezése közterületen (ideiglenesen)
130.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.Falunapon történő árusítás:
20 m2 –ig
5.000.- Ft +ÁFA
2
20 m fölött
8.000.- Ft+ ÁFA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt (alkalomszerű):
5.000.- Ft+ÁFA/nap
éves díj:
75.000.- Ft+ÁFA/év
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.Mutatványos tevékenység, cirkusz:
35.000.- Ft+ÁFA/alkalom (max. 7 nap)
forgó, körhinta, légvár
25.000.- Ft + ÁFA/alkalom (max. 7.nap)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Vendéglátó-ipari előkertnek,
IV. 01- X.31. közötti időszakban
85.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.Közterületen lévő más tulajdonában álló ingatlan(felépítmény) területének bérlete:
85.- Ft+ÁFA/m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Gépjármű közterületen történő elhelyezése, parkírozása:
800.-Ft + ÁFA /m2/nap
éves díj:
80.000.-Ft+ÁFA/év
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.Építési munkával kapcsolatos állvány, anyag, törmelék, konténer elhelyezése:
160 .- t + ÁFA /m2/nap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Belterületi közterületek haszonbérlete, kaszáló, legelő céljára
5.- Ft + ÁFA/m2/év
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fent meghatározott közterület használati díjak kizárólag a bérlet díját tartalmazzák, a
használathoz kapcsolódó további költségeket (pl. rezsi díj, energia felhasználást) a bérleti
díjon felül köteles megfizetni az azt igénybe vevő.
A bérleti díjakat pénztári órákban az önkormányzat házipénztárában, vagy átutalással az
önkormányzat 54000117-11031215-0000000 számlaszámára kell megfizetni az igénybevételt
megelőzően.
6
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2. sz. melléklet

Hulladékkategóriák
Q1

A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok

Q2

Előírásoknak meg nem felelő, selejt termékek

Q3

Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek

Q4

Kiömlött, veszendőbe ment vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében
szennyeződött anyagokat, eszközöket stb. is

Q5

Tervezett tevékenység következtében
csomagolóanyagok, tartályok stb.)

Q6

Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.)

Q7

A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött savak, oldószerek, kimerült edzősók stb.)

Q8

Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.)

Q9

Szennyezéscsökkentő eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szűrők,
szennyvíziszapok stb.)

Q10

Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.)

Q11

Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati meddő, olajkitermelés
hulladékai stb.)

Q12

Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.)

Q13

Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja

Q14

A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti
hulladékok stb.)

Q15

Talajtisztításból származó szennyezett anyagok

Q16

Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba

szennyeződött

anyagok

(tisztítási

műveletek

maradékai,
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3. sz. melléklet

A veszélyességi jellemzők jegyzéke
A veszélyességi jellemzők részletes tartalmát, az alkalmazható mérési és vizsgálati
módszereket, valamint az értékelésnél alkalmazandó viszonyítási értékeket külön
jogszabályok tartalmazzák.
H1

”Robbanó”: folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és
készítmények, amelyek a légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó
hőtermelő reakcióra képesek és amelyek meghatározott kísérleti körülmények
között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak
H2
”Oxidáló”: anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony
anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakcióba lépnek
H3-A ”Tűzveszélyes”:
- folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony
lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és
készítményeket is)
- anyagok és készítmények, amelyek a levegőn, normál hőmérsékleten
öngyulladásra képesek
- szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrás rövid ideig tartó
behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább
égnek vagy bomlanak
- gáz halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a környezeti
hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve tűzveszélyesek
- - anyagok és készítmények, amelyek vízzel vagy nedves levegővel érintkezve
tűzveszélyes gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben
H3-B ”Kevésbé tűzveszélyes”: folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony
lobbanásponttal rendelkeznek
H4
”Irritáló vagy izgató”: nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy
nyálkahártyával történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük
esetén gyulladást okozhatnak
H5
”Ártalmas”: anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a
bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást
okozhatnak
H6
”Mérgező”: anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és
készítményeket is), amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy bőrön át történő
felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást
okozhatnak
H7
”Karcinogén”: anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön
vagy a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot
okoznak vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik
H8
”Maró” (korroziv): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok
elhalását okozzák
H9
”Fertőző”: életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok,
amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak
az emberben vagy más élő szervezetben
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H10

H11
H12
H13
H14

”Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító”: anyagok és készítmények, amelyek
belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a
szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az
utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak vagy előfordulásának
gyakoriságát megnövelik
”Mutagén”: anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a
nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást
okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát
Anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve
mérgező vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek
Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást
követően valamely formában – pl. kimosódás – a felsorolt tulajdonságok
bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék
”Környezetre veszélyes”: anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a
környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével
károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai
sokféleségét megváltoztatják
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4. sz. melléklet

Hulladékártalmatlanítást szolgáló műveletek
E melléklet célja a hulladék ártalmatlanítását célzó műveletek felsorolása, ahogy azok a
gyakorlatban előfordulnak. A törvény 5. §-ával összhangban az ártalmatlanítás csak az
ember egészsége és az épített és természeti környezet veszélyeztetése kizárásával – a külön
jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával – végezhető és csak az ezeknek
megfelelő eljárások alkalmazhatók.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba
Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása
stb.)
Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes
üregekbe juttatása stb.)
Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árokban, mélyedésekben, tározó
vagy ülepítő tavakban stb.)
Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és
egymástól is elkülönített cellákban stb.)
Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat
Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is
E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek
eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek
valamelyikével kezelnek
E mellékletben máshol nem meghatározott fiziko-kémiai kezelés, amelynek
eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek
valamelyikével kezelnek (elpárologtatás, szárítás, kiégetés stb.)
Hulladékégetés szárazföldön
Hulladékégetés tengeren
Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában stb.)
Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
Átcsomagolás a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés
helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével)
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5. sz. melléklet

A Bocskai utcai játszótér nyitvatartási és házirendje
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1. A játszótéren mindenki saját felelősségére tartózkodik, és a játékszereket mindenki saját
felelősségére használja.
2. A játszótér üzemeltetéséről és fenntartásáról a Községi Önkormányzat gondoskodik. Ennek
keretében évente egy alkalommal, a tavaszi időszakban végre kell hajtani a homokozó
fertőtlenítését. A játékok és játszóeszközök javítását, pótlását szükség szerint kell végezni. A
hulladéktárolókat naponta zárt edénybe kell üríteni, a zárt edény ürítését a közszolgáltató
hetente egy alkalommal végzi.
3. A játszótér az élet és vagyonbiztonság megőrzése érdekében bekerített terület, melyet
rendeltetésének megfelelően, a nyitvatartási rend és a házirend betartásával bárki szabadon,
térítésmentesen használhat. A játszótéren elhelyezett játékokat 14 éves korig lehet igénybe
venni, azok terhelése maximálisan 60 kg, mely felett a játszóelemeket nem lehet használni.
4. A játszóelemeket felnőtt személyek semmilyen indokkal nem használhatják
5. A nyitva tartás biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.
6. A játszótér naponta téli időszakban (november 01.-től február 28-ig) 8.00 órától 16.00
óráig, őszi és tavaszi időszakban (március 1-től április 31-ig és szeptember 1-től október
31-ig) 8.00 órától 19.00 óráig, nyári időben (május 01.-től augusztus 31-ig) 8.00 órától
20.00 óráig tart nyitva. A nyitva tartás ideje alatt az önkormányzat WC, mosdó használatot,
ivóvízvételi lehetőséget biztosít.
7. A játszótérre történő bejutásra a könyvtár melletti kiskapu szolgál. Rendezvény, karbantartás
céljából a nagykaput kell használni.
8. A játszótéren a játékokat mindenki életkorának és testi- szellemi fejlettségének megfelelően,
saját felelősségére, azok szándékos rongálása nélkül használhatja.
9. Gyermekcsoportok (csoport: 5 gyermek) csak kísérő felügyeletében tartózkodhatnak a
játszótéren.
10. A játszótér egész területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat (üvegtárgy, ütővágóeszköz, petárda) bevinni TILOS.
11. A játszótérre behozott játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.
12. Fertőző beteg nem látogathatja a játszóteret.
13. A játszótér házirendjét megsértő gyermeket, vagy személyt a jegyző a játszótérről
kitilthatja, a kitiltás azonnali hatályú, a kitiltott személy a játszóteret nem veheti igénybe.
14. A szándékos, vagy véletlen rongálásból származó kárt a rongálást okozó, gyermekkorú
esetén annak szülői felügyeletét gyakorló hozzátartozója köteles megtéríteni.
15. A játszótéren keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe kell elhelyezni. A
játszótéren tartózkodók egészségügyi szükségleteit a kijelölt illemhelyeken kell lebonyolítani.
16. A játszótéren TILOS dohányozni, alkoholt fogyasztani.
17. A játszótérre kutyát vagy bármilyen más állatot bevinni TILOS.
18. A játszótéren nem tartható demonstráció, politikai rendezvény. A játszótéren a gyermekek
szórakoztatására bárki előadóművészként felléphet, vagy ilyen előadást szervezhet, azonban
belépődíj nem szedhető, a játszótér használata erre tekintettel nem korlátozható. A játszótéren
a mozgóárusítás szabályainak betartásával fagylalt, édesség, üdítőital árusítható az épület
előtti szabad területen. Állandó árusításra szolgáló épület, építmény nem helyezhető el.
19. A játszótéren JÁRMŰVEL, KERÉKPÁRRAL KÖZLEKEDNI, FOCIZNI TILOS
(kivéve a mozgáskorlátozott kerekesszékét), illetve a karbantartáshoz használt anyagszállító
járművet.
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A bucsai jóléti horgásztó és sportpálya és sportöltöző használatának rendje
Általános szabályok
1. A bucsai jóléti horgásztó a község lakosságának és a községbe érkező turisták kulturált
pihenését, szórakozását hivatott biztosítani. A horgásztó tulajdonosa Bucsa Község
Önkormányzata. (5527 Bucsa Kossuth tér 6. 66-585-520, bucsa@bucsa.hu
www.bucsa.hu). A horgásztó üzemeltetője, a BUCSA-ÉP Kft. (5527 Bucsa Kossuth
tér 6. 66-493-022, bucsa-ep@bucsa.hu)
2. A jóléti horgásztó felügyeleti szerve Bucsa- Ecsegfalva- Kertészsziget
Önkormányzatainak körjegyzője (5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 66-585-520.)
3. A jóléti horgásztó üzemeltetésével kapcsolatos panaszokat, bejelentéseket,
javaslatokat a horgásztó mellett található Tóparti Presszóban elhelyezett
panaszkönyvbe lehet bejegyezni.
4. A Bucsai Horgásztó látogatási rendje:
-

A bucsai horgásztó a lakosság és a községbe érkező turisták által nyitvatartási
ideje alatt látogatható.
A tó látogatására a horgászok zavarása nélkül naponta 8,00 – 20,00 óra között
van lehetőség.
A horgászás rendjét az üzemeltető által közzétett HORGÁSZREND
tartalmazza.

5. A sportpályát a magánszemélyek saját felelősségükre, annak rendeltetés szerinti
használatára vehetik igénybe. A sportpályát civil szervezetek előzetes bejelentés
alapján használhatják, sport és kulturális rendezvényeik megtartására. A sportpálya
öltözőjének kulcsa a Büfé kezelőtől a személyazonosság igazolása mellett, a
rendezvény helyének, idejének egyidejű írásos bejelentése mellett kérhető. A
rendezvény felelőse köteles gondoskodni az öltöző használat utáni takarításáról.
6. A sportpályán nyilvános illemhely található, amelynek használata minden látogató
számára biztosított. A nyilvános illemhely használata díjtalan.
7. A sportpályán sport, kulturális, felnőtt és gyermek közösségi rendezvények
szervezhetők, melyeket a Bucsa Község Önkormányzat körjegyzőségéhez be kell
jelenteni.(rendező szerv neve, címe, rendezvény felelőse, rendezvény jellege).
8. A horgásztó veszélyessége miatt a vízbe bemenni, abban fürödni TILOS.
9. A szolgálati stég és bejáró, szivattyúállás veszélyes üzem, ezért ott csak a halőr és az
oda beosztottak tartózkodhatnak.
10. A tópartot, a növényzetet, a vizet szennyezni, valamint az üzemeltető vagyontárgyait
rongálni szigorúan tilos! Tilos a cigarettacsikk, maghaj, gyümölcshéj, papírszemét,
műanyagzacskó, palack stb. helyszínen hagyása, azokat a kihelyezett
hulladékgyűjtőbe kell tenni! A sportpályán és környékén Tilos a hulladék, törmelék
lerakása, építési anyag tárolása, vezetékek, hálók, kábelek kerítések elhelyezése. A
sportpályán sporteszközök, gyermekjátékok csak a tulajdonos engedélyével, a hatósági
előírások figyelembevételével, szükség esetén hatósági engedély birtokában
telepíthetők.
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11. Járművel parkolni csak a 1733 hrsz. alatt (Bucsa Déli sor) kijelölt önkormányzati
parkolóban szabad.
12. A TÓPARTI FÖLDUTAKRA és a Sportpályára BEHAJTANI SZIGORUAN TILOS!
A behajtási tilalom alól kivételt képeznek az üzemeltető és az önkormányzat szolgálati
járművei, a megkülönböztető jelzést használó járművek, valamint az áruszállítást
végző jármű.
13. Rokkant, beteg horgász helyszínre szállítására csak a szolgálatban levő halőr adhat
engedélyt. A kirakodás után a járművel haladéktalanul az önkormányzat parkolójába
kell beállni.
14. Kutyával a horgásztó területére bemenni, ott tartózkodni tilos, kivéve a kutyás őr.
15. A tóparton sátor felállítása, nyílt tűzrakás, campingezés nem engedélyezett, ellenben a
kiépített pihenőhelyeken, tűzrakó helyen 1 db bogrács, vagy roston sütő felállítható.
Gázfőzőkészülék üzemeltetése tilos! A főzéshez fa tüzelőanyag megvásárolható a
Tópart Büfében (a tó bejáratánál). Fa, cserje kivágása, gyűjtése a tűzrakáshoz tilos!
16. A vízparti növényzetet, csemetéket, fákat, bokrokat rongálni, csonkolni szigorúan
tilos.
II.
Helyi horgászrend, szolgáltatások
17. A horgászat megkezdése előtt, mindenki köteles a helyi horgászrendet megismerni. A
horgászrendet az üzemeltető teszi közzé. A horgászathoz napi jegyet kell váltani,
melynek árát az üzemeltető jogosult meghatározni.
18. Napijegyet a helyszínen, 14 éven felüliek a halőrnél válthatnak. A napijegy árát az
üzemeltetető hirdetményen teszi közzé.
19. A kifogott halakat a horgász az üzemeltető által közzétett napi áron megvásárolhatja.
Amennyiben a kifogott hal nem alkalmas a visszaengedésre, de a horgász nem kívánja
megvásárolni, úgy azt bárki megvásárolhatja. Hal vásárlási igényt a büfénél előre is be
lehet jelenteni.
20. Napnyugta után, éjszakára már nem lehet horgászatra megjelenni.
21. Az éjszakai horgászatnál a sötétség beálltával a horgászhelyet folyamatos fénnyel, a
horgászat egész ideje alatt meg kell világítani (kis erejű jelzőfény).
III.
Csónak használatának szabályai
22. A bucsai tavon csak a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és
névtáblával ellátott, az üzemeltető kezelésében lévő csónak, csak üzemeltetési célra
használható, a használó saját felelősségével.
23. Csónak csak a kikötőjében, lakattal lezárt állapotban tárolható. melynek betartását az
üzemeltető megbízottja szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
24. A csónakot a vízből a jég beállta előtt, de legkésőbb december 15-ig ki kell venni.
25. A csónak rendben és tisztán tartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
26. A tavon a horgászok, látogatók csónakhasználatra nem jogosultak.
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27. A csónakokra és a csónakhasználatra vonatkozó szabályok megsértőivel szemben
szabálysértési eljárást kell lefolytatni, a csónakot a halőr vagy az üzemeltető
megbízottja lefoglalhatja és azt a szabálysértési hatóságnak adja át. (Szabálysértési
Hatóság: Bucsa Község Körjegyzője).
IV.
Egyéb rendszabályok
28. Szabálytalanság észlelésekor a halőrnek nincs mérlegelési lehetősége, minden észlelt
szabálytalanságot köteles jelentenie az üzemeltetőnek
29. A tóparton heverő haltetemet a vízbe visszadobni szigorúan tilos! A haltetem
megtalálását a halőrnek be kell jelenteni.
30. A bucsai tavon a tó befagyása után a lékhorgászat és a tó jegén való mozgás,
tartózkodás, a jégvastagság kiszámíthatatlansága miatt, szigorúan tilos.
31. A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében a tó látogatása közben célszerű
tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától, ami súlyos baleset okozója is lehet a
vízparton vagy a csónakban.
32. A vendég, a látogató, a horgász, ha rádiót, elektromos kapásjelzőt, vagy magnetofont
visz magával, csak minimális hangerővel használja, nehogy mások horgászatát
zavarja. Kerülje a kiabálást, hangoskodást és tartózkodjon a másokat
megbotránkoztató trágár beszédtől.
33. A bucsai tavon történt balesetért, káresetért, az üzemeltető felelősséget nem vállal.
34. Ha a látogatónak bármi kérdése, panasza, észrevétele van, azt jelezheti személyesen a
halőröknek, vagy beírhatják a vendégnaplóba, ami a Tópart Presszóban kifüggesztve
található.
35. Ittas személyeket, a szabályokat figyelmeztetés ellenére megszegőket, horgászokat
zavaró magatartást tanúsítókat a tó partjáról az őr, távozásra szólítja fel! Aki a
felhívásnak nem engedelmeskedik, azzal szemben rendőrségi intézkedést és
szabálysértési eljárást kell kezdeményezni!
36. A szabályok megszegőit a halőr, szolgálatot teljesítő polgári őr a szabályszegő
magatartás abbahagyására szólítja fel. Ha a felszólítás ellenére sem történik a
szabályszegés abbahagyása, a szabályszegőt távozásra kell felszólítani. Az őrnek
mérlegelési lehetősége nincs, a szabályszegővel szemben köteles eljárni. A
szabályszegő személyi azonosságának megállapítása végett, illetve a szabályszegő
magatartásának abbahagyása végett rendőri intézkedést kell kérni. A szabályszegőt az
üzemeltető a tó és sportpálya használatától eltilthatja.
Bucsa, 2009. július 05.

Dr. Mile Sándor
polgármester

Magyar László
körjegyző
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