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A  testületi ülésen 
történt... 
 
A Kisbíró szeptemberi megjelenése óta 
egy testületi ülést tartott az önkormány-
zat. Az október 24-ei ülés 1. napirendi 
pontjában a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról és az átru-
házott hatáskörökben hozott döntések-
ről szóló jelentés hangzott el. Ezt köve-
tően a képviselők a kerti hulladék ége-
tésének szabályozásáról alkottak rende-
letet, ugyanis helyi rendelkezés hiányá-
ban a hatályos levegő- és környezetvé-
delmi jogszabályok értelmében a kerti 
hulladékok égetése teljes mértékben 
tiltott. A rendelet szövegét a továbbiak-
ban közzé tesszük. Ezután a helyi építé-
szeti emlékek védelméről döntöttek a 
képviselők. Az építészeti értékek meg-
óvásáról eddig a község településrende-
zési terve rendelkezett, most külön ren-
delet szabályozza a köz-ség település-
képi és településtörténeti szempontból 
jelentős értékeinek védelmét. A követ-
kező napirendi pontban a szemétszállí-
tási díjak jövő évi megállapításának 
alternatíváiról tárgyalt a testület. A hul-
ladékszállítás költségei az előzetes 
számítások szerint jelentősen emelked-

ni fognak a következő évtől, mivel a 
testület korábban úgy döntött, hogy a 
KVG Rt. által június 1-jével megemelt 
szemétszállítási díjat nem hárítja át eb-
ben az évben a lakosságra. A díjfizetés 
alóli mentességben részesülők körének 
felülvizsgálatára is sor kerül a követke-
zőkben. A szemétszállítási díjat be nem 
fizető háztartások díja az önkormányza-
tot terheli, ezen összegek behajtására 
bírósági úton kerülhet sor. Jelenleg az 
1999. évről 21, a 2000. évről 24 hátra-
lékos szerepel a nyilvántartásban. A 
következő téma az általános iskolánál 
és a polgármesteri hivatalnál megtartott 
költségvetési belső ellenőrzés megálla-
pításairól szóló beszámoló volt. A revi-
zor mindkét intézmény gazdálkodását 
jónak találta, de néhány kisebb hibára 
és hiányosságra hívta fel a figyelmet. 
Többek közt helytelen a kiegészítő csa-
ládi pótlék összegéből előleg kifizetése, 
ezért a továbbiakban erre nem lesz le-
hetőség. Ezt követően a közel egy éve, 
december 15-től létrehozott  falugond-
noki szolgálat működéséről szóló be-
számolót hallgatták meg a képviselők. 
Bék József falugondnok tájékoztatta a 
testületet az étkeztetésben, a házi segít-
ségnyújtásban való közreműködéséről, 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgá-
lattal való együttműködéséről. Majd 
kollégiumi férőhely megvásárlása 
ügyében hozott döntést a testület. A 
következő napirendi pontban a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíj-pályázathoz nyújtandó ön-
kormányzati támogatás összegéről dön-
töttek a képviselők. Az október 10-ei 
határidő lejártáig 12 „A” és 1 „B” típu-
sú pályázat érkezett. Az önkormányzati 
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támogatás személyenkénti elosztásáról 
a szociális és egészségügyi bizottság a 
november 8-ai ülésén dönt. Ezt követő-
en tájékoztató hangzott el a Polgármes-
teri Hivatalnak a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló módosított törvény előírá-
sai alapján készült szabályzatairól. Az 
ülés végén támogatások iránti kérel-
mekben döntöttek a képviselők és két 
határozatot hoztak az önkormányzat 
elővásárlási jogáról történő lemondásá-
ról. 
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Az őszi és tavaszi időszakban a község 
szinte minden háztartását érinti a kerti 
hulladékok kezelésének kérdése. Helyi 
szabályozás hiányában az égetés a ha-
tályos levegő- és környezetvédelmi tör-
vény értelmében tilos, azonban rendele-
ti úton az önkormányzat szabályozhatja 
a belterületi hulladékkezelés e módját. 
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén 
a témában az alábbi rendeletet hozta:  
 

 
REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
18/2001. (X. 25.) számú 

önkormányzati rendelete 
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉS 

HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében nyert felhatalmazás, valamint a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) be-
kezdés b) pontja alapján Regöly község 
közigazgatási területén a kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályokat az alábbi-
akban állapítja meg: 
 
 

 
1. § 

 
Kerti hulladéknak minősül belterületen, 
házikerti környezetben folytatott zöldség-, 
gyümölcs-, szőlő- és dísznövény termesz-
téssel összefüggésben keletkezett növényi 
hulladék (szármaradványok, fás növények 
metszéséből származó nyesedék, hullott 
lomb, stb.) 
 

2. § 
 
(1) Kerti hulladékot csak szeptember 1-től 

április 30-ig terjedő időszakban lehet 
égetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti időszakban 
csak hétfőn és szombaton lehet a kerti 
hulladékot égetni. 

(3) Az égetést csak szélcsendes időben 
lehet folytatni. 

 
3. §. 

 
(1) Égetést csak cselekvőképes személy 

végezhet. 
(2) A tevékenységet úgy kell végezni, 

hogy az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, az égetés hősu-
gárzása kárt ne okozzon, tűz- és rob-
banásveszély ne keletkezzen. 

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tar-
talmazhat más kommunális illetve ipari 
eredetű hulladékot. 

(4) Az égetés során a tüzet őrizetlenül 
hagyni nem szabad és veszély esetén, 
illetve a munka végeztével a tüzet 
azonnal el kell oltani. 

(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétbe he-
lyezni, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható illetőleg a tűz elolt-
ható. 

(6) Az égetést lakott épülettől minimum 
15 méter távolságban szabad végezni. 

(7) Az égetésről azt megelőzően tájékoz-
tatni kell a szomszédos ingatlan lakóit. 

 
4. § 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott kerti 

hulladék égetésén kívüli növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett 
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hulladék, lábon álló növényzet illetve 
tarló égetése tilos, kivéve ha jogsza-
bály másként rendelkezik. 

(2) Aki az e rendeletben foglaltaktól elté-
rően végez növényi hulladék égetést, 
levegő-tisztaság védelmi bírság megfi-
zetésére kötelezhető a 21/2001. (II. 
14.) számú Korm. rendeletben foglal-
tak szerint, illetve környezetvédelmi 
szabálysértés miatt felelősségre vonha-
tó. 

 
 
 

5. §. 
 

 
(1) E rendelet 2001. november 1-jén lép 

hatályba. 

(2) Tekintettel a levegővédelmi szempon-
tokra, elsődlegesen a komposztálással 
történő hulladékkezelést kell előnyben 
részesíteni. Amennyiben ennek nin-
csenek meg a tárgyi feltételei, akkor a 
fentiekben szabályozott módon történő 
hulladékégetést kell alkalmazni. A ker-
ti hulladék elszállítására a heti szerve-
zett szemétszállítás és a külön meghir-
detésre kerülő lomtalanítási akció is 
igénybe vehető (kötegelve, vagy zsák-
ba gyűjtve). 

(3) A hatóságilag elrendelt általános tűz-
rakási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést. 

 
Dávid Sándor         Magyar Teréz 
polgármester                 jegyző  

 
A  

 
 
 
A Pacsmagi-tavak természetvédelmi 
területe közel 500 hektár, amely 1990-
ben védetté lett nyilvánítva.  
A nagy vizes felület sok vízimadarat 
vonz. Sok bukó és úszóréce, vadlúd, 
sirály, vöcsökféle és kormorán táplál-
kozik a tavaknál. Jelentős érték a ve-
gyes gémtelep, valamint a vidra-, hüllő- 
és kétéltűállomány. A Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület 28. 
sz. csoportja 1982 óta folyamatosan 
figyeli a tavak madárvilágát. Eddig 214 
fajt találtak, ebből 83 faj a fészkelő. 
Legértékesebb a cigányréce, (Aytha 
nyroca) állomány, kb. 50-55 pár. A ci-
gányréce a tőkés récénél jóval kisebb, 
hossza 40-41 cm. A gácsér feje, begye, 
melle és oldala gesztenye vörös, háta, 
szárnya feketés barna, alsó farkfedői 
fehérek. Röptében hosszú, fehér 
szárnycsíkja jellemzi, az úszó madáron 
a fehér alsó farkfedők jól felismerhető  

faji bélyegek. A gácsér szeme fehér, a 
tojóé barna. Röpte gyors, hangja halk, 
ritkán hallható. Tápláléka: vízinövé-
nyek, vízi rovarok, puhatestűek. Foko-
zottan védett. Természetvédelmi értéke 
100 ezer forint. 
Az 1997-es országos felmérés alapján 
az országunkban fészkelő cigányrécék 
tizede Pacsmagon költ. Elsősorban 
ezért került Pacsmag a nemzetközi vi-
zes élőhelyek listájára az ún. Ramsari 
Egyezmény keretében. A Ramsari 
Egyezmény öt kontinens százhat orszá-
gának egyik legrangosabb természetvé-
delmi alapokmánya, a nemzetközi fon-
tosságú vizes élőhelyek megőrzésére, 
védelmére. A listára való felvétel öko-
lógiai, hidrológiai, botanikai, zoológiai 
és limnológiai követelményeken alap-
szik. 
A tórendszer nádasaiban fészkelő gém-
félék közül a nagy kócsagok, a 
szürkegémek és a vörös gémek száma a 
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legnagyobb. A gyulaji rezervátumból, 
de más tájakról is járnak Pacsmagra 
táplálkozni madarak: 2-3 pár fekete 
gólya, kis békászó sasok, barna kányák. 
Átvonuló tavasszal és ősszel a halász-
sas. A ragadozók közül láthatjuk még a 
kabasólymot, egerész- és darázsölyvet, 
héját, karvalyt, barna, kékes és hamvas 
rétihéját, átvonulóként a kis sólymot. 
Főleg télen növekszik meg a réti sasok 
(Italiaetus albicilla) száma. Ez a hatal-
mas termetű ragadozó a legnagyobb 
sasunk. Hossza 69-90 cm, szárnyfesz-
távolsága kb. 240 cm. Csőre nagy, erős: 
a fiataloké feketés, az öregeké szalma-
sárga. Farkuk ék alakú, fehér színű. 
Szárnyai deszka szerűen szélesek, kéz-
evezőik szétállnak. Az öreg párok ál-
landóan a költőhely közelében marad-
nak, a fiatalok kóborolnak. Táplálékuk: 
úszómadarak, de halat is fognak, rá-
mennek a partra sodródott dögre, elfog-
ják a rágcsálókat, hüllőket, kisebb nyu-
lat vagy a fiatal rókát. Hideg, kemény 
teleken kiszórt táplálékkal segítik e fo-
kozottan védett madarak életben mara-
dását. Természetvédelmi értéke: 500 
ezer forint. 
Az  őszi és tavaszi lehalászások után 
nagy számban érkeznek különféle 
cankók: pajzsos-, réti-, erdei-, kormos 
és piroslábú cankó.  
A víztükör felett gyakran megcsillan a 
jégmadár ragyogó kékes tolla. 
A földön fészkelő énekesmadarak közül 
gyakori az erdei pityer, a sordély, a cit-
romsármány és a sárga billegető.  
A nádban költ a cserregő és az énekes 
nádiposzáta, a nádirigó, a berki, nádi és 
réti tücsökmadár. 
Megcsodálhatjuk a függőcinkék fé-
szekalkotását. Zacskó alakú fészkeiket 
a fák lecsüngő gallyaira építik. Aki még 
nem látott ilyet, az el sem tudja képzel-
ni, hogyan is készül a remekmű. A fé-
szek építését a hím kezdi el, ha párra 
talál, együtt dolgoznak tovább. A hím 

inkább a külső részeket készíti, a tojó a 
puha bélelést végzi. A hosszúkás fészek 
felső harmadában egy vagy két csősze-
rű, előrenyúló bejárati nyílás van. Nö-
vényi szálakból, rostokból, háncsból 
készül.  
A nádszálakon kék és barkós cinkék is 
vadásznak apró pókokra, rovarokra. 
Látványosak a vízen úszkáló hófehér 
bütykös hattyúk, de agresszív viselke-
désük miatt elszaporodásuk nem kívá-
natos.  
A madarak mellett védettséget élvez a 
vidra-, a kétéltű és a hüllőállomány is. 
A pettyes gőték (Triturus vulgaris) és 
tarajos gőték (Triturus cristatus) nappal 
csak a tavaszi nászidőben mozognak. A 
hím tarajos gőte a nász időszakában 
magas, erősen csipkézett háti tarajt vi-
sel, farkszalagja gyöngyházszínű. Test-
hossza 14-18 cm. A pettyes gőte ki-
sebb, karcsúbb testű, 11-14 cm hosszú. 
Háttaraja nincs, de farokszegélye kiszé-
lesedett a párzási időben. Táplálékuk: 
apró rovarok, pókok, férgek, békapeték.  
Március végén, április elején lehet ta-
lálkozni a tó környékén a rendkívül rej-
tett életet folytató barna ásóbékával 
(Pelobates fuscus). varangyszerű tömzsi 
teste 5-7 cm hosszú. Színe zöldes-
barna, de ha közelről megnézzük, bőrét 
szép, piros színű mirigypontok díszítik. 
Aranyszínű szemének pupillája függő-
leges hasítású, ez megkülönbözteti va-
lamennyi hazai békafajtól. Éjjeli állat, 
nappal csak a párzási időszakban láthat-
juk. Szürkület után bújik ki rejtekéből. 
Hátsó lábain erős ásó sarkantyút visel. 
A hajnali derengés előtt ennek segítsé-
gével ássa be magát a laza talajba pi-
henni.  
A hüllők közül a partszegélyeken szinte 
biztosan megpillanthatjuk a kockás sik-
lót (Natrix tessellata). A vízisiklóhoz 
hasonló kígyófaj. Hossza egy méter 
körüli. A kockás sikló soha nem távo-
lodik messze a víztől, mert elsősorban 
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halakkal táplálkozik. Nevét a hátát dí-
szítő szürkés alapon elhelyezkedő söté-
tebb „kockás” foltmintáiról kapta. hasi 
része sárgás-fehér, szögletes fekete fol-
tokkal tarkított. Napos időben egyszerre 
7-8 siklót is láthatunk sütkérezni egy-
egy partszakaszon.  
Ramsari jegyzékes területeinken ugyan 
törvény szavatolja a biotóp és a madár-
világ védelmét, de ennek ellenére néha 
nehézségekbe ütközik  a természetvé-
delmi szempontok érvényesítése.  

Minden faj egyszeri, egyedi és pótolha-
tatlan, s mint ilyenért felelősséggel tar-
tozunk, akkor is, ha a fajok gazdagsá-
gában, szépségében a teremtés csodáját 
vagy az evolúció racionális törvényei-
nek érvényesülését fogadjuk el. 
Sokféleségükkel, létezésükkel pénzben 
ki sem fejezhető értékkel vagyunk gaz-
dagabbak. 
 

Hajnal Erzsébet 
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FELHÍVÁS! 
 
A közvilágítás korszerűsítése befejeződött községünkben. Sok utcában 
azonban a járdák és utak lámpák általi legjobb bevilágítottsága nem 
megfelelő, mert a közterületen lévő fák ezt megakadályozzák. A heti 
hulladékszállítással megbízott gépjármű munkáját is akadályozzák a 
benőtt gallyak. A fák megfelelő alakításával, esetleges kivágásával kér-
jük a közterületre gyümölcsfát telepítő lakosaink közreműködését eb-
ben a munkában. 
 

LOMTALANÍTÁS 
 
Az őszi időszak esedékes lomtalanítási akciója – rendkívüli hulla-

dékszállítási napja 2001. november 10-én (szombaton) lesz. 
Ezzel az akcióval segíteni szeretnénk a korlátozott tüzelési lehetőség 
mellett a kerti hulladékok és egyéb felesleges holmiktól való megsza-
badulást.  

A lomtalanítás keretében elszállítható a 
vas-, veszélyes hulladék és az építési törmelék kivételével

a nagyobb méretű darabos hulladék (pl.: nagyobb háztartási eszköz, 
berendezési tárgy, bútor, ágybetét, stb.) . 
 
Az ARGOSZ Biztosító Rt. helyi képviselője, Orbán György a gépjármű 

kötelező biztosítás díjváltozásairól tájékoztatást tart, biztosítást köt 
- november 6-án 9 órakor 
- november 9-én 9 órakor 

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 
 

VÉRADÁS! 
 
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy 2001. november 8-án (csütörtökön) dél-
után 13-tól 15.30-ig véradás lesz a Kultúrházban. Kérjük, hogy önkéntes véradás-
sal minél többen segítsenek a rászorulókon.  
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