a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy
villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő
mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek
kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár utánfutót
kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél
hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a
személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában,
valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjában foglalt rendelkezéseket
a segédmotoros kerékpárok - a quad és a mopedautó kivételével
- közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral
közlekedni,
b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem
szabad.
(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral
személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17.
életévét betöltötte.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos
forgalmat nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti
munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet
és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz.
Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés
alapvető szabályaival.
BELTERÜLETEN a hatályos jogi szabályozás értelmében
továbbra is tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az
önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben
szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy
mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell
érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen
rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
Az új OTSZ-ben szerepel az irányított égetés fogalma:
KÜLTERÜLETEN az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság hozzájárulásával legfeljebb 10 hektárnyi,
egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Feltételek:
Az ILLETÉKBÉLYEGGEL (3000 Ft) ellátott kérelemnek
tartalmaznia kell:
ź a kérelmező nevét és címét,
ź az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét,
ź az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének
időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű
kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton
kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként
megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat
vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár
nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből más
nem következik - a kétkerekű kerékpárok az úttesten is
közlekedhetnek.
Kiemelten szeretném a ﬁgyelmet felhívni a parkolás,
várakozás szabályainak betartására, amely sok kellemetlenséget, esetenként bosszúságot okoz a járművezetők részére az utólagos tájékoztatás mellett jogszerűen kiszabott
bírság kiﬁzetése miatt.
Biztosítok minden helyi járművezetőt arról, hogy kollégáim,
kellő empátiával, az első alkalommal ﬁgyelem felhívással
fognak élni, de azt követően a jogszabály adta lehetőségeket ki
fogják használni annak érdekében, hogy a szabálykövető
lakosok biztonsága, településünk közlekedésbiztonsági
helyzetet garantálva legyen.
Felhívom a kerékpárral közlekedők ﬁgyelmét, hogy egyirányú utcában a forgalommal szemben közlekedni tilos!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
Tokai Lajos r. főhadnagy
Őrsparancsnok
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az irányított égetés indokát,
az égetéssel érintett terület nagyságát,
az égetés folyamatának pontos leírását,
az égetést végző személyek nevét, címét,
az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét,
mobiltelefonszámát,
ź a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett
intézkedéseket és
ź a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző
10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más
jogszabályokban előírt hatósági engedélyt nem pótol.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk
a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
További információért hívhatja S. Tóth Anikó tű. hadnagyot,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét a 06-20/264-8463-as számon.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

