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MEGSZŰNT VAGY NEM...
AVAGY A KIVÁLÁSRÓL
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Jó szerencsét!
Interjú: Homann J.
Farsangi bál, Felnőttképzés, NymTiT
Állattartási rendelet

3. oldal
4. oldal
5. oldal
7. oldal

Hiteles,
rendszeres
hírforrás

E

zúton szeretnénk elıször is boldog új évet
kívánni a kedves olvasóknak! Új évvel általában
valami megújulás kezdıdik
el az életünkben.
A
Bükkösdi Hírlapnál is így
van ez. Nem csupán megújult külsıvel jelentkezünk,
hanem a tartalom is változni
fog. Szeretnénk ha egy hiteles, rendszeresen megjelenı
újság lenne a faluban, amit
mindenki szívesen, rossz érzések nélkül olvas. Ezt gondolja többek között a Nostra
Cement Kft. is, amely ezt a
folyamatot hajlandó anyagilag is támogatni. Amit a cég
képviselıi is szeretnének az
egy hiteles, kampány-, és érzelemmentes,
tájékoztató
lap, amibıl tényszerően tudhatják meg a lakosok, hogy
mi zajlik az önkormányzatban, vagy például a kıbányában! Bízunk benne, hogy
minél több fejlesztésrıl, jó
hírrıl adhatunk számot a lap
hasábjain!
Volcsányi Gábor
főszerkesztő

Önnek is ingyen jár!

B

ükkösd és Cserdi Községek Önkormányzatai 2007–ben új megállapodást kötöttek a közös körjegyzıség fenntartásáról. Ebben
Bükkösd Önkormányzata 1.600.000,-forinttal csökkentette
Cserdi Önkormányzat körjegyzıségi költségvetési hozzájárulását, valamint
mindkét önkormányzat kötelezettséget vállalt
arra, hogy a Körjegyzıségbıl való kiválást
2011. év elıtt nem kezdeményezi.
A megállapodás ellenére Cserdi Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. június
28-án megtartott ülésén határozatban mondta ki,
hogy 2008. január 1. napjával kiválik Bükkösd
és Cserdi Községek Körjegyzıségébıl.
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselıtestületét és a Hivatal dolgozóit meglepetésként
érte a cserdi kiválási szándék.
A döntést megelızıen, 2007. június 28-án 8.00. órára Bükkösd község polgármestere a kiválást elıidézı okok megtárgyalására rendkívüli együttes
testületi ülést hívott össze, erre azonban a cserdi képviselık nem jöttek el.
A kiválásról szóló határozatban a cserdi testület kötelezettséget vállalt arra,
hogy megkeresi a bükkösdi testületet a körjegyzıségi megállapodás közös
megegyezéssel történı felbontása, valamint a kiválás részletei és a hozzá
szükséges jogutódlással kapcsolatos döntések miatt.
Mi történik, ha két önkormányzatból álló körjegyzıségbıl az egyik kiválik? A körjegyzıséget meg kell szüntetni.
A Bükkösdi Körjegyzıség költségvetési szerv, melynek alapítását és megszüntetését jogszabályok részletesen szabályozzák.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (3) bekezdése szerint a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban, megszüntetésérıl megszüntetı jogszabályban, határozatban, okiratban (a továbbiakban
együtt: megszüntetı okirat) kell intézkedni. A megszüntetı okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv nevét, székhelyét, felügyeleti szervét, a
megszüntetı szerv nevét, az esetleges jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azt a tényt, hogy a költségvetési szerv megszüntetésére e
törvény mely rendelkezése alapján került sor. A költségvetési szerv a nyilvántartásból való törléssel szőnik meg.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 11.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv megszüntetésére az alapító, annak hiányában az alapító jogutódja jogosult.
Bükkösd, Cserdi Községek Körjegyzıségének Alapító Okirata kimondja,
hogy a Körjegyzıség a fenntartó önkormányzatok együttes ülésén minısített
többséggel szüntethetı meg.
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete valamint Cserdi
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti jogszabályokban elıírt, a
Körjegyzıség megszüntetésével kapcsolatos döntéseket együttes testületi
ülésen az elmúlt esztendı során nem hozta meg. 
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Megszűnt vagy nem... avagy a kiválásról (folytatás a 2. oldalról)
Annak ellenére sem történt ez meg, hogy többször
találkozott

hivatalosan

is

a

két

testület.

A

a Cserdibe érkezı hivatalos levelek nem kerülnek
átadásra,

a

Magyar

Államkincstár

nyilvántartásával

község polgármestere szóbeli és írásbeli tájékoztatást

Önkormányzat

kapott a körjegyzıtıl. 2007. november 19-én Cserdi

Körjegyzıség felé megtagadta. Valamennyi változás

Községi Önkormányzat polgármestere a bükkösdi

elızetes

testülethez

valamennyi esetben a körjegyzı panasszal élt az

levelében

bejelentette

a

adatainak

tájékoztatás

–

saját

megszüntetéssel kapcsolatos feladatokról Cserdi

címzett

ellentétesen

–
a

kiadását

nélkül

a

történt

Cserdi
Bükkösdi

meg,

és

érintett szervnél.

körjegyzıségi megállapodás felmondását.

2008. január 22-én a Dél-Dunántúli Regionális

Cserdi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Közigazgatási

Hivatal

118/2007.(XII.21.) számú határozatával egyoldalúan

Kirendeltségének

területi

kimondta a Bükkösdi Körjegyzıség megszőnését, de

tartott a Hivatalban a cserdi iratok átadása érdekében,

megszüntetı okirat elfogadásra nem került sor.

de ez továbbra is a költségvetési szerv megszőnése

2007. december 21-én

tartott

testületi

ülésén

Mindezek alapján a Bükkösdi Körjegyzıség 2007.

a

Magyar

Államkincstár

közhiteles

felelıse

megyei

célvizsgálatot

miatt elmaradt.

december 31. napjával nem szőnt meg. A mőködést
bizonyítja

Baranya

A bükkösdi testület az elmúlt félév során több
alkalommal

napirendre

tőzte

a

probléma

törzskönyvi nyilvántartásából származó, 2008. január

megtárgyalását, a polgármester állásfoglalást kért a

21-én

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

kiadott

kivonat,

melyben

a

Bükkösdi

Körjegyzıség létezı szervként szerepel.

hivatalvezetıjétıl,

A Körjegyzıség megszüntetésének hiánya miatt

Területfejlesztési

2008. január 2-án a Bükkösdi Körjegyzıség hivatalos

Egyértelmő válasz sehonnan sem érkezett.

helyiségében

A

körjegyzı

nem
és

Közigazgatási

a

került

átadásra

a

Dél-Dunántúli

Hivatal

Baranya

helesfai

Regionális
megyei

Kirendeltségének területi felelıse részére Cserdi
Községi Önkormányzat közigazgatási iratanyaga.
2008.

január

hónapban

Cserdi

község

polgármestere és a helesfai körjegyzı intézkedése

polgármester

az

Önkormányzati

Minisztériumtól,

többször

és

ügyvédektıl.

tárgyalt

cserdi

polgármesterével, további engedményeket ajánlott
fel, megegyezés nem született.
A jelenlegi törvénysértı állapot legnagyobb
vesztesei a cserdi lakosok, hiszen ügyeik intézése
hozzáférés

hiányában

több

esetben

akadályba

ütközik.

következtében a következı változások történtek: a

A helyzet megoldása sajnálatos módon békés úton

Hivatal Cserdi Községi Önkormányzat bankszámlája

nem várható, ezért rövid idın belül jogi útra

fölötti rendelkezés joga megszőnt, a Dél-Dunántúli

terelıdik.

Regionális Közigazgatási Hivatal által mőködtetett
számítógépes anyakönyvi rendszerben (ASZA) lévı
cserdi lakosok adataihoz való hozzáférés megszőnt,
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Budai Zsolt, polgármester
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A

Nostra Cement Kft. számára a jövıben rendszeresen helyet biztosítunk a bányaberuházással
kapcsolatos információk megjelentetésére. A cég az Önkormányzatot szeretné korrekt
információkkal ellátni. Emellett anyagilag is támogatni kívánja, mind a publicitást, mind pedig a
település más irányú fejlesztéseit. A cementgyár ugyan nem itt épül, de a bánya nemsokára emelt kapacitással
továbbra is Bükkösdön mőködik. Ezek már tények. Kölcsönös érdekünk a pontos informálódás és békés
együttélés. Bízunk benne, hogy lezárult egy békétlenkedı korszak, ami után sikerül a jövıt egymás érdekeit
tiszteletben tartva, kompromisszumokat találva megélnünk.
a szerkesztıség

Jó szerencsét!
A NOSTRA CEMENT Kft. Bükkösdi bányaüzemének dolgozói és vezetıi nevében
köszöntöm Önöket. Az alábbiakban néhány szóban tájékoztatást adok a bányaüzemben
jelenleg megvalósuló termelési és beruházási tevékenységekrıl.
A bányaüzem 2007. szeptember 01.- tıl hivatalosan is a NOSTRA CEMENT Kft. alapanyag bányájává vált,
így megszüntette az útépítés céljára korábban gyártott termékek közül azon termékek gyártását, amelyek jelen
idıszakban
a
gyár
építéséhez
nem
szükségesek.
A bányaüzem korábbi
tulajdonosa a
KİKA
Kİés
KAVICSBÁNYÁSZATI
Kft. miután értékesítette
mészkızúzalék termékeit,
elkészítette a beépített
technológiai berendezések
bontási tervét és azt a Pécsi
Bányakapitánysághoz
benyújtotta engedélyezésre
. Ezen
engedélyezett
bontási terv birtokában
megkezdte a berendezések
bontását és a komlói
bányaüzembe
történı
átszállítását.

Az épülı híd 2007 decemberében

Tekintettel arra , hogy a NOSTRA CEMENT Kft. új, korszerő bányaüzemet kíván létrehozni, azokból a
berendezésekbıl amelyeken ez ideig kızetaprítást és osztályozást végeztek semmit nem kíván felhasználni, így
a további termelésben nem is igényli azokat.
Jelenleg a Bányaüzemben egy korszerő mobil Fintec 1107 típusú diesel-hidraulikus kıtörıgép üzembe
állításával biztosítjuk a termelést.
A bányaüzem biztonságos megközelíthetıségének érdekében a bányaüzemi út és a közút csatlakozásához
forgalomirányító lámpát telepítettünk. Az új csomópont kiépítéséig kívánjuk azt mőködtetni. Az új csomópont
kiépítése, mint azt az arra járók tapasztalhatják már részben
Elkészült. A teljes csomópont kiépítése várhatóan ezen év II. negyedévében készül el, amellyel egy idıben a
patakon átívelı híd kivitelezése is befejezıdik.
Szeretném , ha ez a híd nem csak a közúttal kötné össze a bányaüzemet, hanem jelképesen összekötné a
települést a NOSTRA CEMENT Kft-vel is. 
Csom István, bányaüzem vezetı
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R i p o r t s o r o z a t

E m b e r e k a t e l e p ü l é s s z o l g á l a t á b a n : Homann János képviselő
- Mint régi képviselı milyen változásokat lát az
Önkormányzatban, pozitív, negatív irányban?
Az elızı ciklusokhoz képest sokkal kisebb az
önkormányzatok által igényelhetı források nagysága.
A fenntartási feladatokhoz egyre nagyobb arányban
kell az önkormányzatoknak hozzájárulni. Ez is azt
mutatja, hogy az állami szerepvállalás az
önkormányzatok mőködtetésében csökken. Az látszik,
hogy az állam a számára költséges vidéki létforma
támogatásából kihátrál. Teszi ezt annak ellenére, hogy
az Uniós támogatások és fejlesztési elképzelések
között elsı helyen szerepel a vidéki lakosság
életkörülményeinek javítása és a megélhetésének
támogatása.
- Ennek ellenére lát-e arra lehetıséget, hogy a falunk
életminıségét javító fejlesztések megvalósuljanak?
Igen.
Az egyik
lehetıség a
civil-,
és
magánkezdeményezések támogatása, ezekhez a
megfelelı
keretek
kialakítása.
Ezeknek
a
kezdeményezéseknek az Uniós pénzekhez való
hozzájutását kell támogatnunk. Ezért tette meg az
Önkormányzat, hogy a kistérség és a település
fejlesztési terve alapján megjelölte azokat az operatív
programokat, amikre az önkormányzat és a különbözı
vállalkozások pályázni tudnak. Csatlakozott a
település a Leader programhoz. Így, több erıs és
mőködı vállalkozások révén javulhat a településen
élık életminısége.
- Mit tart jelenleg a legfontosabb megoldandó
problémának?
Fontos probléma most a Körjegyzıség helyzetének a
rendezése. Mint ismeretes Cserdi kiválásával
szándéka miatt önálló hivatalt kell létrehozni
Bükkösdön. Ez komoly változásokat és új feladatot
jelent, hiszen Cserdi és Bükkösd lakosságát egyaránt
érinti ez a rendezetlen helyzet. A problémát meg kell
oldani, tiszteletben tartva a kiválni kívánó település
szándékát, de a változással járó költségek arányos
elosztását figyelembe véve.
Itt is visszautalok a fejlesztések kérdésére. Ugyan a
vidékfejlesztésben igényelhetı pénzek nagyobb
arányban nyerhetık el, hogy ha közös szándék rejlik
mögötte, de látható régóta, hogy a mikrotérség
települései nem tudnak "valamiért" jól együtt
gondolkodni. Ez egy évtizedek óta fennálló örökös
gondnak tőnik.
- Mik azok a 2008-ra elképzelt fejlesztési lehetıségek,
amelyek megvalósulására, elindulására esélyt lát?
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Elsısorban a már megkezdıdött konyhakialakítás már az
idén befejezıdhet. A sporttelepen történı felújítási
munkálatok tovább vitele, az épületek állagának javítása
és országos versenyek rendezésére alkalmas lovas pálya
továbbfejlesztése is az idei év feladata.
Az évek óta húzódó településközpont kialakításának,
felújításának megkezdését is fontosnak tartanám az idei
évre. Ehhez kapcsolódva a püspökség által régóta
halogatott templomfelújítás is realizálódni látszik. Errıl
az Önkormányzat és az Egyházmegye között már az
elızı évben történtek tárgyalások. Ehhez nagyon fontos
lenne majd a településen élık aktív segítsége is.
Elkészülnek lassan a település határában a kialakítandó
élménypark tervezési munkálatai. A 2008-as évben itt is
elindulnak a kivitelezés elsı lépései. Ehhez a
programhoz számos helyi vállalkozónak is lehetısége
nyílik kapcsolódni.
Amennyiben az Önkormányzat anyagi lehetıségei
megengedik,
a település belterületi
részeinek
parkosítását folytatni fogjuk. Az utak, járdák, árkok
karbantartását is lehetıségeink szerint meg kell tenni. Az
állam által támogatni látszó egyedi szennyvízrendszer
tervezését el kell indítani.
- Milyen jövıképet képzel el egy minıségi fejlıdés
számára?
A település lehetıségeit kihasználva olyan új lakópark
jellegő lakóövezet kialakítását kell kijelölni, amely a
városból kiköltözni kívánó emberek igényeit is kielégíti.
Ezzel az elöregedı település új arculatot vehet fel és a
településen mőködtetett közintézmények kihasználtsága
ismét megfelelı lehet. Így ezek az intézmények is
ismételten a "fejlıdés" útjára léphetnek. Ez a tendencia
illeszkedik az Unióban is elképzelt vidéki térségek
felzárkóztatásához, mely célként jelöli meg a fiatal
lakosság arányának a növelését. A helyben történı
munkavégzésre, helyi kisvállalkozás mőködtetésére,
alternatív mezıgazdasági tevékenységek kialakítására
jelentıs támogatást kíván nyújtani. Ezeknek a
támogatásoknak az elérését látom a fejlıdés
lehetıségeként.
Ezt az irányt a kistérségi fejlesztési koncepció
megalkotásával
a
kistérség
összes
települése
(polgármestere és képviselıtestülete) már 2004-ben
elfogadottnak tekintette. Megítélésem szerint nagyon
nem érdemes ezzel szembe menni, mert az igazán nagy
pénzek lehívására csak közös fejlesztési elképzelések
alapján nyílhat lehetıség, mint ahogy a nagy
beruházások jelentıs hozadékának is a kistérség
egészében kellene lecsapódnia.
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NymTITGyorsinfo
Sikeres évet zárt a Radioaktív Hulladékokat
Kezelı Közhasznú Társaság (RHK Kht.)

Tárolóban
végzett
modernizációs
és
biztonságnövelı program idei sikeres megvalósítását.
A nagy aktivitású hulladéktároló kutatási programjáról
szólva az ügyvezetı igazgató azt emelte ki, hogy a
szakemberek között e témában kettıs a konszenzus:
a./ szükség van egy hazai nagy aktivitású hulladékokat
befogadó végeleges tárolóra;
b./ hogy a tároló csak mélygeológiai létesítmény lehet.
A nagy aktivitású tárolóhoz kapcsolódó eddig
elvégzett kutatások eredményei úgy foglalhatók össze,
hogy van kiválasztott és megfelelınek ítélt kızet, a
BAF (Boai Aleurolit Formáció) a Nyugat-Mecsekben.
Az évtized elején újraindultak a kutatások,
amelyeknek célja kettıs volt: az ismeretszerzés, és a
helyszínkijelölés.
Tájékoztatójának végén az ügyvezetı igazgató
egy áttekintı táblázat elemzésével mutatta be, hogyan
változott NRHT, valamint Nyugat-Mecsek térségében
élık véleménye a legutóbbi három közvéleménykutatás során.
(Az ügyvezetı igazgató prezentációjának teljes anyaga
elérhetı az RHK Kht. honlapján,
a www.rhk.hu/hírek cím alatt.)

A Tolna megyei Bátaapátiban létesülı
Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT)
projektje megkapta az illetékes hatóságtól a
létesítmény jogerıs környezetvédelmi engedélyét,
ami jelentıs lépés az engedélyezési eljárásban –
jelentette be Dr. Hegyháti József, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelı Közhasznú Társaság (RHK
Kht.)
ügyvezetı
igazgatója
a
szervezet
decemberben tartott évértékelı sajtótájékoztatóján.
Kiemelte, hogy az érvényes tervek szerint – az
összes szükséges engedély birtokában – az NRHT
2008 nyarától fogadhatja a paksi atomerımő kis és
közepes aktivitású hulladékait. Az idei évben elért
jelentıs eredmények között említette még az
ügyvezetı igazgató a paksi Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója újabb moduljának átadását,
amellyel annak kapacitása 7200 kazettára
emelkedett, valamint a több mint harminc éve
biztonságosan mőködı püspökszilágyi (Pest megye)
Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és
Jelentkezése
és
sikeres
tanulmányai
esetén
anyagi
FELNİTTOKTATÁSI
juttatásban,
majd
–
ha
Ön is
PROGRAM
szeretné – szakmai képzésben
részesülhet.
A Bükkösdi Körzeti Általános
Az oktatás idıkeretérıl és
Iskola a 2007/2008-as tanévben
további részleteirıl nyilatkozata
újra indítja felnıttoktatási
után értesülhet iskolánkban, a
programját,
melyhez
Bükkösdi
Körzeti
Általános
résztvevıket
várunk
a
Iskolában.
következık szerint:
Amennyiben
♦ Ön már elmúlt 18 éves, de
még nem töltötte be 64.
életévét,
♦ Nem rendelkezik az általános
iskola 7. és/vagy 8.
osztályának elvégzésérıl
bizonyítvánnyal,
♦ Tanulni és mővelıdni
szeretne, esetleg szakmai
elképzelései is vannak,
Kérjük, jelentkezzen iskolánk
igazgatójánál személyesen, vagy
telefonon.
(tel.:378-422)

Ω

mega Pizzéria
Szentlırinc

Házhozszállítás Bükkösdre is!
Pizzák,
olasz
tészták,
rostonsültek, lepények.
Tel.: 370-651 vagy 30/3234-652
Nyitva: H-Szo.:
Vasárnap:

10-2130
15-2130

Családi ház eladó. 3 szoba,
fürdıszoba. Lakható
melléképülettel, garázzsal eladó!
érdeklıdni lehet: Rákóczi u. 11.

FARSANGI BÁL

A
Bükkösd
Holnapjáért
Egyesület Farsangi Bált rendez
2008. 02. 16 -án este 20:00
órától
a
bükkösdi
sportcsarnokban.
Minden
jelmezben megjelent vendég
ajándékot kap. Jegyek csak
elıvételben
vásárolhatók
a
következı személyeknél: Bucsai
K.,
Bartalovicsné,
Ninkóné,
Budai ABC. A jegyek ára 1000
forint. A bál batyus jellegő,
mindenki hozzon magának ételt,
italt. Zenét a Magic együttes
biztosít.
Minden érdeklıdıt szeretettel
várunk!
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Beszámoló a Közösségfejlesztı Egyesület 2007. évi tevékenységérıl
Ilyenkor év elején szokás számot vetni az
elmúlt év eseményeivel. Kötelességünk is beszámolni
az Önkormányzat felé a tavalyi évrıl. Ugyanakkor azt
hiszem nem csak az Önkormányzat felé kell ezt
megtenni, hanem illik azok felé is, akikért mőködünk: a
lakosság felé is! Ugyan nyilatkoztam már másutt ez
ügyben, de azért engedjék meg, hogy néhány
mondatban ezt itt, a hivatalos lapban is megtegyem!
Egyesületünk a tavalyi évben 2.000.000 Ft
támogatást kapott az Önkormányzattól a civil
szervezetek számára kiírt pályázaton. Az elnyert
összeget pályázati forrásokkal kiegészítve fontos
feladatokat
tudtunk
megvalósítani.
Elsıdleges
feladatunk a Teleház, mint közösségi tér fenntartása. A
teleház egyik alapvetı feladata az informatikai
hozzáférés biztosítása, amely zavartalanul zajlott.
Ügyfélszolgáltai tevékenységünket is folyamatosan
végeztük. A helyiségek átrendezésével még
praktikusabb tudjuk kiszolgálni a felhasználókat.
Intéztük a kultúrház kiadásának adminisztrációját,
vásárok és a külsıs rendezvények megrendezése
számára biztosítottuk a létesítményt. Fontos esemény,
hogy elindult a mozgókönyvtári szolgáltatás, amely
egyre népszerőbb a lakosság körében.
Szorosan közremőködtünk az önkormányzati
rendezvények kapcsán is, mint például lakossági
tájékoztatók, idısek napja. Más helyi szervezetek
munkáját is több alkalommal segítettük (pl.: CKÖ,
BNÖ, BKSE Lovas szakosztály, Általános Iskola,
Óvoda). Saját szervezéső rendezvényeket is tartottunk.

A hagyományos Borverseny, Majális, Mézes-Mázas
Fesztivál és Karácsonyváró Ünnepség 2007-ben is
megrendezésre került.
Ingyenes képzési programokra az idén nem
nyertünk pénzt. Ennek ellenére volt képzés a
teleházban, hiszen egy önköltséges gépjármővezetıi
tanfolyam számára helyet tudtunk biztosítani. Helyet
biztosítottunk az ingyenes jogsegély szolgáltatás
számára is.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy 2007-elsı
félévében 3 fıállású, második félévében 2 fıállású
munkatársat tudtunk alkalmazni. Ez azért is fontos,
mert helyi fiatalok számára biztosítottunk ezzel
megélhetést. A fıállású létszámon felül további 5 fı
részére biztosítottunk viszonylagos rendszerességgel
alkalmi munkát.
A fentiek természetesen úgy valósulhattak meg,
hogy a kapott támogatást kiegészítettük saját
forrásainkkal. Pályázatok szempontjából sikeres évet
zártunk, mintegy 3 millió forintot nyertünk a különbözı
pályázati forrásokból. Bár ezek kifizetése nem miden
esetben történt meg idıben. A zavartalan mőködéshez
szükség is van más források bevonására, hiszen a
kapott önkormányzati támogatás a költségevetésnek
csak mintegy negyedét fedezi. Helyi cégektıl és
magánszemélyektıl is kaptunk támogatásokat. Sokan
felajánlották adójuk 1 %-át is! Ezúton is köszönöm
mindenkinek aki támogatta a mőködésünket!
Összefoglalva úgy hiszem. hogy egy viszonylag
sikeres évet tudunk magunk mögött.
Volcsányi Gábor, az egyesület elnöke

HÍREK RÖVIDEN
Az önkormányzat módosított a mezııri járulékról szóló rendeletét, mely szerint a mezııri járulék mértéke
külterületen és zártkertben minden megkezdett hektár után: 500.-Ft/év” A rendelet január 1-tıl hatályos!
*

Szennyvízszállítási díjak 2008-ban:
Lakosság esetében
Közületek esetében

A
folyékony
hulladék
győjtésének és szállításának díja
Ürítési díj
1065.-Ft/m3 +20 % Áfa
350.-Ft/m3+20% Áfa
1065.-Ft/m3 +20 % Áfa
350.-Ft/m3+20% Áfa

Összesen
1415.-Ft/m3+20% Áfa
1415.-Ft/m3+20% Áfa

Vízdíjak 2008-ban:
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fogyasztás után fizetendı díj lakosság esetében
fogyasztás után fizetendı díj közületek esetében

245.-Ft/m3
351.-Ft/m3

Alapdíjak
Ø 13-Ø 20-as vízmérıs (ezek a lakosságiak) és mérı nélküli bekötés után
Ø 25-ös vízmérıs bekötés után
Ø 40-Ø 50-es vízmérıs bekötés után
Ø 80-Ø 100-as vízmérıs bekötés után
Ø 100-as feletti vízmérıs bekötés után

170.-Ft/hó+ÁFA
390.-Ft/hó+ÁFA
1410.-Ft/hó+ÁFA
2210.-Ft/hó+ÁFA
8270.-Ft/hó+ÁFA
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Bükkösd Községi Önkormányzat 16/2007( XI.30.) számú rendelete
AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §.
(3) bekezdése és 16. §. (1) bekezdésébe, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (1)
bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az állatok tartásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet alkotásának célja olyan állattartási szabályok meghatározása, melyek keretei között a település
fejlıdéséhez és fejlesztéséhez igazodó állattartás folytatható, ahol az állattartók és az állattartással érintettek körének
érdekei is érvényesülnek, biztosítva egyben a lakosság békés együttélését, nyugalmát, testi épségét, egészségét,
elkerülve a késıbbi jogvitákat és teret engedve egyben a lakóközösségek önszabályozásának is.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya Bükkösd község közigazgatási területén folytatott:
a.) mezıgazdasági haszonállatok tenyésztésére, tartására és elhelyezésére (a továbbiakban állattartás), valamint
b.) állattartással foglalkozó természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı
gazdasági társaságokra (a továbbiakban: állattartó) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a.) a külön jogszabály rendelkezései szerint nagy és kis létszámú állattartó és tenyésztı
telepekre
b.) sporteseményeken vagy ilyen tevékenységek során való felhasználásra szánt állatokra
c.) vadon élı állatokra
d.) fegyveres és rendvédelmi szervek állattartására.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a.) állattartás: állat nevelés, tenyésztés, istállós hízlalás, lakásban tartás, ideértve a turisztikai célból és az
ıshonos haszonállatok bemutatását célzó állattartást is
b.) állattartó: az állat tulajdonosa illetve aki az állatot vagy állatállományt gondozza, felügyeli
c.) gazdasági haszonállat: az az állat melyet élelmiszer, gyapjú, bır, vagy szırme elıállítása vagy egyéb
mezıgazdasági cél miatt tartanak
ca) nagytestő haszonállat: ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly
cb) egyéb haszonállat: sertés, juh, kecske
cc) kisállatok: baromfifélék, galamb, házinyúl, prémes állatok (nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény)
cd) méh
d.) kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, lakásban tartható díszmadarak, díszhalak, kistestő rágcsálók, hüllık,
kétéltőek
e.) turisztikai célból tartott állat: ló, póniló
f.) bemutató jellegő haszonállat tartás: ıshonos haszonállatok (magyar szürkemarha, mangalica sertés,
rackajuh) tartása
g.) kutyasétáltatás: az eb közterületen, pórázon történı vezetése
h.) kutyafuttatás: az eb szabadon engedése, futtatása az arra kijelölt területen
i.) vakvezetı kutya: speciális kiképzésben részesített, igazolvánnyal ellátott eb
j.) jelzı eb: halláskárosultak segítését szolgáló, erre kiképzett eb
k.) eb szaporítás: ha az állattartó egy anyakutyát vagy más ebet nem tenyésztési célból
enged szaporodni
l.) ebtenyészet: legalább két tenyész anyakutyával folytatott kereskedelmi, haszonszerzési célú céltudatos eb
szaporítás
(2) Nem minısül állattartásnak a családi szükséglet vagy feldolgozás céljára vásárolt állat legfeljebb egy hétig
történı átmeneti tartása.
(3) Személyi szükségletnek megfelelı saját ellátást szolgáló haszonállat tartás:
lakásonként legfeljebb 4 db ló vagy szarvasmarha, 20 db sertés, 20 db juh, 2 db kecske, 100 db baromfi, 50
db nyúl (szaporulattal együtt), 50 db galamb 
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II. fejezet
A haszonállattartás általános szabályai

3. § (1) A község közigazgatási területe állattartási szempontból 3 övezetre oszlik.
(2) Az egyes övezetekhez tartozó területeket, és az ott folytatható állattartás mértékét e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Bükkösd község közigazgatási területén gazdasági haszonállatokat csak e rendeletben meghatározott keretek
között és a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet tartani.
(4) Gazdasági haszonállat birtokban tartása, szerzése, elidegenítése során az állattartó állat(ok) tulajdonjogának,
valamint elidegenítés esetén állategészségügyi forgalomképességének igazolására külön jogszabály elıírásai szerint
állatkísérı lapot (állatútlevelet) köteles kiváltani.
4. § (1) Az I. számú övezetben a település belterületén a személyi szükségletnek illetve jövedelem kiegészítésére a
2.§ (3) bek. a.) és b.) pontjaiban meghatározott számú állat tartható az e rendeletben foglalt eltéréssekkel.
(2) Az II. övezetben lévı külterületi ingatlanokon korlátozás nélküli állattartás lehetséges.
(3) A III. övezetbe tartozó zártkerti ingatlanokon csak kisállatok tartása engedhetı meg.
5. § Az állattartási övezetektıl függetlenül tilos minden haszonállat tartása, óvoda, napközi iskola, orvosi rendelı,
egyéb egészségügyi intézmények, élelmiszer üzletek, üzemi konyhák, középületek, vendéglátó üzletek, látogatott
egyházi és mőemléki létesítmények területén, ivóvízbázis védıövezetében és ezen létesítmények telekhatárától mért
50 m távolságon belül.
6. § (1) Az állattartás célját szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményeik építési engedély kötelesek,
elhelyezésére, építésére, karbantartására az építésügyi, az állategészségügyi, a környezet és természetvédelmi
valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezéseit kell betartani. Szabadon tartás esetén az állattartó köteles
biztosítani, hogy a haszonállatok tartása a kijelölt ingatlant ne hagyhassák el (felügyelet, épített kerítés vagy
villanypásztor).
(2) Minden állattartó köteles az állattartás úgy folytatni, hogy az állattartásával érintett környezete jogosultságait ne
sértse, azok nyugalmát (zajjal, bőzzel, stb.) szükségtelenül ne zavarja. Az állatok tartása során az állattartásra
vonatkozó külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell betartani.
(3) Az állatok tartását szolgáló létesítményeket rendszeresen legalább naponta egyszer ki kell takarítani, valamint
gondoskodni kell a trágya, valamint trágyalé folyamatos elszállításáról.
(4) Az állatok tartási helyén szükség szerint, de évente legalább két alkalommal fertıtlenítı meszelést kell végezni.
A káros rovarok és rágcsálók irtásáról, elterjedésük megakadályozásáról folyamatosan gondoskodni kell.
(5) Az állati szilárd trágyát az állatok tartási helyérıl naponta legalább egyszer ki kell hordani a trágyatárolóba, vagy
trágyatelepre. Trágyatelep ott létesíthetı, ahol e rendelet a haszonállat tartást korlátozás nélkül megengedi és az
érintett telek mérték 2000 m2-nél nagyobb és a szomszédos lakóingatlanoktól legalább 50 m távolság biztosítható. A
trágyatelep helyét úgy kell kijelölni, hogy oda sem víz, vagy onnan szennyezı lé tovább ne folyhasson.
(6) Trágyatárolót résmentes fedéllel kell ellátni, a trágyalégyőjtıt zárt, szivárgásmentesre kell kiképezni. Hígított
trágya vagy trágyalé szabadon nem folyhat, azt zárt vezetéken keresztül kell a győjtıbe juttatni.
Az ólakban és a trágyatárolóban szagtalanító anyagokat kell alkalmazni.
(7) Trágyatároló és /vagy trágyalégyőjtı elıkertben nem csak hátsó kertben helyezhetı el.
A trágyalé győjtı kiürítésérıl szükség szerint kell gondoskodni. Az eltávolított híg, vagy hígított állati trágyát
öntözésre, locsolásra felhasználni nem szabad.
(8) Személyi szükségletre történı állattartás esetében a szilárd állati trágya más módon, de zárt vagy zárható fedéllel
ellátott szivárgásmentes edényzetben is győjthetı.
7.§ (1) Közös használatú udvarokban – ahol e rendelet állattartásra lehetıséget ad – haszonállatot szabadon engedni
csak az érintett lakók beleegyezésével lehet.
(2) Ha az ellenırzésre jogosult a gazdasági haszonállat tartás e fejezetében foglalt szabályok megsértését állapítja
meg és mulasztását az állattartó elızetes írásos figyelmeztetés ellenére sem pótolja, vagy azokat továbbra sem tartja
be, ott a polgármester a haszonállat tartását korlátozhatja, illetve megtilthatja és/vagy a mulasztóval szemben
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 
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III. fejezet
Az állatkihajtás szabályai
8. § (1) A község közterületén az állatkihajtás és a legeltetés tilos.
(2) Az állatok áthajtása során keletkezı állati hulladékot, és az áthajtással összefüggésben keletkezett egyéb
szennyezıdést az állatok tulajdonosa köteles haladéktalanul eltakarítani.
IV. fejezet
Az állatok védelmérıl
9. § A gazdasági haszonállatok és az egyéb állatokkal való kíméletes bánásmód, valamint az állatok védelmének
alapvetı szabályainak tekintetében a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
V. fejezet
Méhek tartásának szabályai
10. § (1) Az 5 §-ban felsorolt területeken méhészetet létesíteni, és fenntartani nem lehet. Ahol e rendelet jövedelem
kiegészítést, árutermelést is biztosító állattartást engedélyez az (1) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 60
méhcsalád tartható.
(2) Méhészetet (vándorméhészetet) közös használatú épülettıl és a szomszédos ingatlanoktól 4 m, használatban lévı
úttól (közút, saját használatú út) és vasúttól az út menti árok külsı szélétıl számított 10 m távolságon kívül szabad
elhelyezni.
(3) Ha a szomszédos ingatlanoktól való 4 m távolságot megtartani nem lehet a méheknek ellenkezı irányban
legalább 2 m magas tömör (deszka stb.) kerítés, vagy élı sövény létesítésével a magasban való kirepülésüket kell
biztosítani.
(4) A méhészkedést úgy szabad gyakorolni, hogy az állattartó az állat tartásával a környezetében élık nyugalmát ne
zavarja, egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, jogos érdekeit ne sértse.
(5) Az (5) bekezdésben foglaltak megsértése miatt a polgármester elızetes írásbeli figyelmeztetés után a méhtartást
korlátozhatja vagy megtilthatja és a mulasztóval szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
(6) A méhészkedést a polgármester megtilthatja abban az esetben is, ha a szomszédos ingatlanon lakók valamelyike
orvosi szakvéleménnyel igazoltan túlzottan allergiás a méhcsípésre, az közvetlen életveszélyt okozhat.
VI. fejezet
Lakásban tartható, kedvtelésbıl tartott állatokra vonatkozó rendelkezés
11. § (1) Kedvtelésbıl tartott éneklı és díszmadarak, díszhalak, kistestő rágcsálók (aranyhörcsög, tengeri malac stb.)
hüllık, kétéltőek lakásban a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel e rendelet alapján tarthatók.
(2) A veszélyes állatok körébe tartozó vagy egyedi tulajdonságuk alapján veszélyesnek minısített állaltok lakásban
történı tartására a külön jogszabály rendelkezéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
VII. fejezet
Az ebtartás szabályai

12. § (1) A foglalkozásszerő ebtenyésztés mőködési engedélyhez kötött tevékenység, melyre külön jogszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A község belterületén lévı egyedi beépítéső lakótelkeken 3 db 3 hónaposnál idısebb eb tartható.
(3) Kizárólag kedvtelésbıl tartott ebek esetén a (2) bek. szerinti létszám feletti ebek tartásához a közvetlen
szomszédok írásbeli hozzájárulása szükséges. Hozzájárulás hiányában csak a (2) bekezdés szerinti eb létszám
tartható. 

9

Bükkösdi Hírlap

2008. január

13. § A község közigazgatási területén harci vagy küzdı ebet tartani, tenyészteni, kiképezni, forgalmazni,
elidegeníteni, állatviadalt szervezni, vagy erre a célra építményt, földterületet, anyagi eszközt rendelkezésre
bocsátani tilos.
14. § Minden ebtartó köteles felelısséggel nevelni, idomítani és tartani az ebét.
15. § (1) Az ebtartásban bekövetkezett változásokat (eladás, vétel, ajándékozás, elhullás, tartási hely megváltozása
stb.) az ebtartó köteles 15 napon belül az önkormányzati nyilvántartásba bejelenteni, valamint a 3 hónapos kort elért
ebét nyilvántartásba vetetni.
(2) Az ebtartó köteles a 3 hónapos kort elért ebét 30 napon belül, továbbá az elsı oltást követıen 6 hónapon belül,
ezt követıen pedig évenként veszettség ellen beoltatni.
(3) Az ebtartó köteles minden 3 hónaposnál idısebb ebet évenként veszettség ellen beoltatni. Az ebet szervezett
védıoltás keretében, vagy oltási engedéllyel rendelkezı állatorvos rendelıjében, vagy az állat tartási helyén lehet.
(4) Az ebek veszettség elleni védıoltása kötelezı, ennek megszerzése nélkül ebet tartani nem lehet. Az emberre
egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetı betegség tüneteit mutató,
vagy betegségre gyanús ebet kártalanítás nélkül ki kell irtani.
16. § (1) Az ebtartó az ebet a tartással érintett környezete (szomszédok, szomszédos lakások, szomszédos lakótelken
élık stb.) nyugalmának tartós, vagy rendszeres zavarása nélkül tarthatja úgy, hogy az másnak anyagi kárt ne
okozzon, ember testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse.
(2) Az ebtartással érintettek az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása miatt a zavarás megszüntetését is kérhetik,
melyre külön jogszabály elıírásai az irányadók.
(3) Az ebtartásra, valamint a harapós illetve a veszélyes eb tartására utaló figyelmeztetı táblát a telek, lakás, lakóház
bejáratán szembe tőnı módon el kell helyezni. Harapós eb esetén a kaput (bejáratot) kulcsra zártan kell tartani.
(4) Ebmarás esetén az eb tartó köteles az ebet állatorvossal megvizsgáltatni és az arról kiadott igazolást a sérülést
szenvedett személynek vagy képviselıjének átadni.
(5) Ha az állatorvos a sérülést okozó ebre vagy ebre fertızı állatbetegség megelızése, felszámolása miatt
megfigyelési vagy ebzárlatot rendel el, az ebtartó köteles az ebet az állatorvos utasítása szerint elzárva tartani.
17. § (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos!
(2) Bekerített ingatlanon az eb szabadon tartható, ha olyan módon van bekerítve, hogy onnan az eb a szomszédos
ingatlan területére vagy közterületre nem juthat ki.
Ha onnan kijuthat, vagy a kerítésen keresztül kiharapni képes, az esetben az ingatlan határain belül is megkötve kel
tartani. Az ebet úgy kell megkötni, hogy mozgásigénye ezalatt is biztosítva legyen (pl. 4 m hosszú huzalhoz
csatlakozó futóláncon)
(3) A szabadon, valamint a megkötve tartott eb számára a testméretének megfelelı, csapadéktól védı tetıt, vagy ólat
kell építeni.
(4) Az ebet tilos közterületre kiengedni, elkóborlását hagyni, vagy egyéb módon lehetıvé tenni, hogy az póráz és
felügyelet nélkül közterületen tartózkodjon.
(5) Ebet közterületre, valamint lakóházak közös használatú helyiségeiben és közös használatú területére biztonságos
vezetésre alkalmas pórázon, továbbá e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt fajták esetében szájkosár
alkalmazásával lehet kivinni, vagy felügyelet nélkül hagyni.
18. § (1) Tilos az ebet beengedni, bevinni, és tartani a vakvezetı kutya, valamint az intézmény ırzését szolgáló eb
kivételével:
a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe,
b.) üzletbe,
c.) nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézményterületére,
d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épültébe,
e.) temetı területére,
f.) játszótérre, homokozóba, sportrendezvényre.
19. § (1) Harapós, támadó természető ebet valamint a 2. sz. mellékletben felsorolt fajtákat csak nagykorú személy
felügyelete mellett lehet sétáltatni, az eb felügyeletét ez alatt másnak átengedni nem lehet.
(2) Az ebtartó, vagy az eb felügyeletével meghatalmazott személy köteles az eb vezetése és sétáltatása során
keletkezett szennyezıdést a közterületrıl eltávolítani. A szilárd szennyezıdést az e célra rendszeresített és erre
alkalmas eszközök használatával (zacskó, lapát) össze kell szedni, az összeszedett szennyezıdést hulladéktárolóba
kell üríteni. E rendelkezést kell alkalmazni lakóházak közös használatú helyiségeire és területére is. 
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20. § (1) Ha az ebtartó az ebét nem kívánja tovább tartani, és azt eladás, ajándékozás stb. útján sem akarja máshoz
elhelyezni, az eb gyepmesteri telepre történı szállítását kell kérnie, melynek költségeit köteles viselni.
(2) A közterületen tartózkodó, gazdátlan vagy kóbor ebet az önkormányzat által megbízott személy köteles és
jogosult befogni, és az önkormányzattal szerzıdésben lévı telepre, vagy állatotthonba szállítani.
(3) A befogott ebek adatait a (2) bek. szerinti befogásra jogosult az önkormányzati eb nyilvántartás felé közölni
köteles. Az így azonosított eb tulajdonosát (tartóját) az eb befogásáról 8 napon belül értesíteni kell.
(4) A (3) bekezdés alapján értesített ebtartó az ebét az értesítéstıl számított 8 napon belül kiválthatja, ha annak
tartási, élelmezési és ápolási költségeit megtéríti.
(5) A (4) bekezdésben foglalt kiváltási határidı után az eb további sorsáról a telep, vagy az állatotthon rendelkezik.
(6) Ha a nap valamely idıszakában (kora reggel, alkonyatban stb.) rendszeresen közterületen tartózkodó eb gazdája
ismert azzal szemben szabálysértési bírságot kell alkalmazni az ebtartás betartatása érdekében.
VIII. fejezet
A macskatartás szabályai.
22. § (1) Macskák tartására az ebek tartását szabályzó VII. fejezet rendelkezéseit – a 12. §., a 13. §., a 15. §., a 16. §.
(3), a 17. §., a 19. §., a 20. §. kivételével – kell értelemszerően alkalmazni.
(2) Macskák veszettség elleni védıoltását az állat tartójának kérelmére az ebek szervezett védıoltása alkalmával az
oltásra engedéllyel rendelkezı állatorvos elvégezheti.
IX. fejezet
23. § Vadászható vadfajok, továbbá a természetes élıhelyeiken élı nem vadászható vadfajok egyedeit befogni és a
község belterületén tartani csak az engedélyre jogosult szerv igazolásával lehet..
24. § A külön jogszabályban meghatározott veszélyes állatok körébe tartozó állatokat a község belterületén tartani
nem lehet.
X. fejezet
25. § (1) Állati hullák és hulladékok ártalmatlanítása a község belterületén tilos!
(2) Az elhullott haszon és egyéb állatokat, állati hulladékot az állattartó köteles az állati hullaemésztıbe szállítani.
(3) A közterületen fellelt bármely állati tetemet a (2) bekezdés szerinti személy vagy ha annak kiléte nem állapítható
meg az önkormányzat köteles haladéktalanul az állati hullaemésztıbe elszállítani.
(4) Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegő, kedvtelésbıl tartott állatokat, valamint a három hetesnél
fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek
határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi
vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésbıl tartott, elhullott
állatot a kedvtelésbıl tartott állatok kegyeleti temetıjében is eltemetheti a tulajdonos.
XI. fejezet
Záró rendelkezések
26. § Amennyiben a cselekmény vagy mulasztás súlyosabb megítélés alá nem esik szabálysértést követ el és
30.000.-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az aki e rendelet
4.§., 5.§.,6.§. (2), (5)-tıl (8)., 7.§. (1)., 8.§. (1)-(2)., 10.§. (1) (2) (4) (5), 12.§. (3) (4)., 13.§., 15.§. (1)-tıl (3). 17.§
(1), (4), (5)., 18.§., 19.§. (1), (2)., 25. §. (1), (2). bekezdésében foglaltakat megsérti.
27. §. (1) E rendelet 2008. január 1. napján lét hatályba.
(2) Mindazon állattartóknak, akik e rendelet hatályba lépésekor e rendelet elıírásaiba ütközı helyen, módon, vagy
mértékben tartanak állatot a rendelet hatályba lépését követıen legkésıbb 2008. Április 30. napjáig kell
megszüntetni , vagy az elıirt mértékre csökkenteni az állattartást, illetve az állattartás e rendelet szerinti feltételeit
megteremteni. (...) 
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1. számú melléklet - Állattartási övezetek:
Az I. számú állattartási övezet: a község teljes belterülete
Az II. számú állattartási övezet: külterületek, lakott külterületek, 2000 m2 területnagyságot meghaladó külterületi
ingatlanok
A III. számú állattartási övezet: zártkerti ingatlanok, az elsıdlegesen szılı-gyümölcs, zöldségtermelés céljára
szolgáló területek
2. sz melléklet - Szájkosár használatára kötelezett ebfajták: terrier fajták, ( bullterrier, american staffordshire
terrier, mastino mapoletano, bullmastiff, mastiff, spanischer mastiff, tosa, jagd terrier, airdale terrier), dobermann,
dog, komondor, kuvasz, mastino napolatano, német juhász, skót juhász, sarplaninac, óriás hnauzer, közép schnauzer,
afgán agár, orosz agár, boxer, új foundlandi, bernáthegyi, rotweiler, kaukázusi pásztor, pitbull, valamint a felsorolt
fajták egymással és más fajtájú ebbel való keverékei.

Dr. Tarai Klára, körjegyzı kommentárja a rendelethez:
Tisztelt bükkösdi lakosok! Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elmúlt év végén állattartási
rendeletet fogadott el. A rendelet megalkotásnak legfıbb indoka a községben levı állatok tartásával
kapcsolatos sok panasz volt. Mindannyian tapasztaljuk, hogy vannak olyan állattartók, akik sajnálatos módon
zavarják a körülöttük élıket, esetlegesen kárt is okoznak. Ennek az áldatlan helyzetnek a megszüntetése
érdekében született ez a rendelet.
A testületnek nem szándéka az állattartók életének megnehezítése, csupán egy egységes szabályozás bevezetése,
mely könnyebbé teszi az esetleges panaszok orvoslását is.
Természetesen elıfordulhat, hogy a rendelet valamelyik szakasza a gyakorlati élettel, állattartással ellenkezı
elıírást tartalmaz. Kérem, amennyiben ezt tapasztalják, jelezzek a Hivatal, a körjegyzı felé, hiszen egy rendelet
bármikor módosítható. 
"A JÖVŐ
GENERÁCIÓJA"
Megyei Ifjúsági
Sportbajnokság

BÜKKÖSDI SPORTNAP
2008. február 15. péntek, 17.00-tól a Bükkösd
Kultúrházban
Versenysportok: CSOCSÓ, PING-PONG, DARTS
Változatos programok, több sportág!
16-24 éves amatır versenyzık jelentkezését várjuk!
Jelentkezni elıre a teleházban, vagy a verseny
napján a helyszínen lehet! Az elsı három helyezett
tárgyjutalomban részesül és továbbjut a MEGYEI
DÖNTİBE!

JELENTKEZZ TE IS!

Vigyázat csalók!
Az országban megszaporodtak
az idıs állampolgárok sérelmére
elkövetett bőncselekmények. Az
idıskorúak sérelmére elkövetett
bőncselekményeknél
az
elkövetık valamilyen ürüggyel, szolgáltatónak, hatósági
személynek kiadva magukat, jutnak be a sértettek
otthonába, itt az idıs személyeket lefoglalva szóval
tartják és közben bőntársaik a lakásban, házban tárolt
értékeket (készpénzt és ékszereket) eltulajdonítják. Az
idıskorúak sérelmére elkövetett un. besurranásos
lopások megelızése ill. bizonyítása csak a lakosság
segítségével lehetséges. Kísérjék figyelemmel a
községben megjelenı idegen személyeket, akik házrólházra járnak. Ha ilyen személyek megjelennek a község
területén értesítsék a Rendırséget a 107-es hívószámon,
valamint az általuk használt gépkocsi rendszámát,
típusát, színét jegyezzék fel, ha lehetséges, készítsenek
fénykép vagy videó felvételt ezen személyekrıl,
tevékenységükrıl (a jogszabályi kereteken belül).
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