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Berkesd kiizs69 Onkorm{nyzataK6pvisel6-testiiletdnekgllggg.(IX.20.) rendelete a
kiiztisztasigrril, a telepiil6si ktirnyezet fenntartr[sdrril, valamint a szery ezett k}ztisztasdgi

kiizszol griltatris kiitelezd ig6nybev6tel6r6l

Berkesd kdzsdg Onkormrinyzatdnak kdpvisel6-testUlete az egyes helyi krizszolg6ltat6sok
kdtelezo igdnybevdteldr6l sz6l6 1995. dvi Xl,ll. Tv. 2.9-a ds a helyi 0nkormdnyzatokr6l sz6l6
- ttibbszdr m6dositott- 1990. dvi LXV. Tv. 16.$. ll/ bekezdes6nek felhatalmaz6saalapj6n,
figyelemmel az e tdrvdnyekben, valamint a kdztisztasdggal ds a telepiildsi szilird hulladdkkal
tisszefiigg6 tev6kenys6gr6l sz6l6.- tdbbszdr m6dositott- 6/1986. (II.2l .) EVtrrt-puU. Egyiittes
rendeletben foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotja:

Altal,inos rendelkez6sek
l.$

A rendelet c6lja, hogy Berkesd k6zsdg kdzigazgatdsi tertilet6n a kciztisztas6got fenntartsa, az
ezzel kapcsolatos feladatokat, kcitelezettsdgeket ds tilalmakat a helyi saj6tossdgoknak
megfeleloen rendezze.

2.$

(l) A rendelet hat6lya a krizs6g kdzigazgatrisi teriiletdn 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel
tart6zkod6, illetve tevdkenys6get fblytat6 mag6nszemdlyekre, jogi szemdlyekr-, valamint jogi
szemdlyisdggel nem rendelkez6 egydb szervezetekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatrilya a vesz6lyes hulladdkokra, a telepiildsi fbly6kony
hulladdkokra 6s az azokkal <isszefiigg6 tevdkenysdgre.

3.$

A kciztisztas6g ds a telepiildsi kdrnyezet fenntartisa els6rendii kcizeg6szsdgiigyi 6rdek, ez6rt
emek el6mozdit6sdban mindenki kriteles hathat6san krizremtikriani es 

"uttJt 
6rdekdben a

szennyez6d6st, fert.6zdst eredmdnyez6 tevlkenysdgt6l, illet6leg magatartiist6l tart6zkodni.

4.S

Az e rendelettel cisszef0gg6 tevdkenys6g v6grehajt6s6nak ellen6rzdsdr6l a jegyz6 kciteles
gondoskodni.

Itrtelmezd rendelkez6sek

s.$
E rendelet alkalmaz6sa szempond6b6l:

a./ kdzigazgat6si tenilet: a k<izsdg 6nkorm6nyzatilnak mtik<id6si terglete, amely betteriiletb6l
ds kiilterUletb6l 6ll,
b'/ kdztisztasrig: a telepiil6s beltertiletdn ldv6 kcizutakon, tereken, jrird6kon ds ezekhez tartoz6
mtitiirgyakon, tov6bb6 a krizc6hi zrildtertilteken keietkezett szemdly dsszetakarit6srir6l,
elszrlllitrlsrir6l a kdzteruletek rilland6 tisztrintart6sdr6l, sziiksdg szerinti portalanft6srir6l val6
gondoskodris,

c,/ kdztertilet:



- Azdnkorm6nyzat forgalomk6ptelen tdrzsvagyona kdr6be tartoz6 ingatlanok, valamint

az 6llan tulaj don6ban l6v6 ingatlanok,
- Az orszigos kdzutaknak a kdzsdg kdzigazgatAsi teriilet6t 6tszsl6 rfsze,
- A beltertileti fbldr6szletek, illet6leg 6pitm6nyek kddraszn6latra 6tadott r6sze,

d./ kdztisztasdggal 6sszeftigg6 tevdkenysdgi az egyes ingatlanok - ezen beltil ktildndsen a
lak6dpiiletek 6s az emberi tart6zkod6sra szolgil6 m6s dpiiletek, tov6bb6 a nem lak6s cdljdra

szolg6l6 helyisdgek es ahozzfujuk tartoz6 teriiletek, valamint a kdzteriiletek tisztdntartdsa,

e.l telepiil6si szildrd hullad6k: az ingatlanok keletkez6 hdztart6si 6s egy6b szildrd

halmazallapotri visszamaradt anyag, a vesz6lyes hulladdk 6s a radioktiv hulladdk kiv6tel6ve,

f.l h6ztart6si hulladdk (szemdlyt): lak6sokban, lak6s, iidi,il6s, pihen6s cdljara hasznilt egy6b

helyis6gekben a lak6k kdzds haszndlat6ra szolg6l6 helyis6gekben ds teriileten, valamint

int6zmenyekben, iroddkban keletkezett szildrd hulladdk, pld. Salak, rongy, stipreddk, hamu,

korom, ed6ny, eszkdz, ablakiiveg, papir, konyhai hulladdk, ide6rtve a muanyag

konzervdobozt, iiveget, kerti 6s gazdas6gi hullad6kot, falombot, nyesed6ket stb.

g.l egyd szilfud hulladdk: a lak6sban 6s az emberi tart6zkodiisra szolg6l6 m6s helyisdgekben

felhalmoz6dott szildrd hulladdk (nagyobb m6retri berendez6si targy, lom, birtor, 6gybet6t,

hintuthsi berendezds 6s k6sztil6k stb.), valamint az azol<hoz tartozo teriileten, illet6leg

kOzteriileteken keletkezstt szilfird hullad6k (szemelyt).

h.l z61d tertilet: nagyobb rdszt ndvdnyzettel boritott kdzhaszn6latf teriilet, beledrtve a kerti

burkolatokat 6s az 6pitmdnyek tertilet6t is,

i./ parkositott tertilit: fiivesitett, ndvdnyzettel boritott kdzteriilet, amely mag6ba foglalja a

murvilzolt 6s nem parkolds cdlj6ra kijeldlt kdzteriiletet 6s szeg6llyel elv6lasztott ilttest 6s jfuda

kdzdtti szigetet is,
j./ lak{s 6s helyisdgei: lak6telken a lak66ptiletben 6s a lak66piilet mell6k6piiletdben huzamos

emberi tart6zkoddsra szolg6l6 helyis6gek,
k./ t6rol6eddny: kuka, tart6ly, kont6ner, egy6b tart6ly, papir vagy muanyag zs6k.

Az in gatlan ok 6s kiizterii letek tisztf n tartds a

6.$

(l) Az egy ingatlanok tiszt6ntart6sdr6l az ingatlan tulajdonos6nak, haszn6l6jrinak'

haszon6lvez<ifinek,- mdsnak a haszn6latdban l6v6 ingatlanok tiszt6ntart6sdr6l, pedig a

haszn6lati joggal rendelkez6 b6rl6nek kell gondoskodnia.

e)r Berkesd k6zs6g belteriiletdn az dnkorm6nyzat k6telez6en ell6tand6

i<6zszolg6ltat6sk6nt az ingatlan tulajdonosokndl keletkez6 telepiildsi hullad6k kezeldsdre

hulladdkkezel{si kOzszole6ltatast ( a tovdbbiakban: kdzszolgdltatds) szervez 6s tart fenn' Az

6nkorm6ny zat a klzszolg'AltatAst a OEL-rcoM D6l-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Kft.

itjan l6tjael. Az cinkorifunyzat belteri,ilet6n 6s lakott kiilteriilet6n a kdzszolgdltat6s ig6nybe-

vdtele kotelez6.

(3)2 A k6zszolg6ltat6 heti egyszeri alkalornmal tiriti a t6rol6ed6nyeket, melynek

szabv6nymdrete 110 l.

(4)3 Az 6nkormAnyzata kozszolgaltat6s dij6t a lakossAgt6l 6tv6llalja, 6s aztkdzszolg6ltat6

r6sz6re havonta ak1iszolgiltatesi szerz6d6sben foglaltak szerint megfizeti.

I M6dositotta a 1412002. (XII.9.) rendelet. Hatdly: 2003 ' janudr I '
2 Beiktatta a | 4 12002. (X1I.09.) rendelet Hat6ly 2003' j anu6r l'
3 Beiktatta a 1412002. (XI'09.) rendelet Hat6ly 2003' janu6r l'



7.$

(l) A kdzs6g tertilet6n l6v6 ingatlanok t6nyleges haszniil6i, tulajdonosai kdtelesek
ingatlanukat megmrivelni, illetve rendben tartani, gyomt6l, gazt6l, szem6tt6l, vadondl6
bokort6l, parlagflit6l megtisztitani.

(2) Mag6nszem6lyek, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 egy6b
szervezetektev6kenysdg kdvetkeztdben kOztertiletdn keletkezett szennyez6d6s megsztintetdse,
aszew:yez6d6st okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.

8.$

(l) Kdztisztas6gi szempontb6l j6rdrinak min6stil az akdzslg beltertiletdn 16v6, gyalogos

k6zleked6sre rendelt kiepitett 6s kidpitetlen rittertilet, amely azingatlantelekhatfr6t6l az rittest

szc,lei g, sze gely 6i g terj ed.

(2) Az ingatlan el6tti j6rda tisztfuntartilsa az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak, illetve

tulaj donos6nak a kdtelessdge.

(3) Intezmdnyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6 ipari egysdge, iizlethelyisdge el6tti
jArdaszakaszt a tdnyleges haszr6l6nak kell tisztantartani ftiggetleniil att6l, hogy a szemdly

tizleti, illetve tizemi tev6kenys6gb6l sz6rmazik-e, Ez a kdtelezettsdg kiterjed a h6

eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintet6s6vel kapcsolatos feladatokra is.

(4) A tenyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kdteless6ge a jdrda mellett ntiv6 gaz kiirt6sa

ki.il6ndsen a fli szi.iks6g szerint nyir6sa, k6rosit6k elleni ndvenyvddelem, a jirdflra kinyfl6
6gak 6s bokrok megfelel6 nYesdse.

(5) Gondozatlan j6rda tisztantartesAt, h6 6s j6g eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesit6sdt a

jegyzl a rendszeresen mulaszt6 t6nyleges haszn6l6, tulajdonos helyett sziiks6g eset6n

elv6geztetheti. E munk{k elv6gz6se a t6nyleges haszn6l6, illetve tulajdonosa kdltsdgdre

tdrtdnik.

(6) Onos es6t6l, j6gt6l, h6t6l sikossd v6lt jArd6t, jArdaszakaszt, l6pcs6t a sziiksdghez

kdpest naponkdnt tdbbszdr is fel kell hinteni. A felhintdsre boml6, szeryes anyagot nem

tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu, flirdszpor stb.) kell haszn6lni. E c6lra tiizel6s ut6n

visszamaradt darabos anyagot, valamit utis6t, mtitrigydt hasznilni nem szabad, A sz6r6anyag

beszerzds6r6l a tiszt6ntart6sa k0telezettnek kell gondoskodni.

(7) A jdrda 6s a kozfit sikoss6g-mentesit6sdt a tisztfuntart6sa kdtelezettnek rigy kell

elvdgezni, hogy az balesetet ne okozzon.

e.$

(l) A kdztertileten l6v6 r{rkok, nyitott csatorn6k, foly6kak,6tereszek, hidgytirtik
tiszt6ntartfsa, a csapad6kviz akad6lytalan elfbly6s6nak bizlosit6sa - az ingatlan el6tti



jdrdaszakaszra terjedlen - az ingatlan tdnyleges haszn6l6jdnak, illetve tulajdonosanak
kdtelessdge.

(2) J6rmiibehajt6k dtereszeinek 6pit6se, j6karban 6s tisztdntart6sa minden esetben az
ingatlan haszn6l6j 6nak, illetve tulaj donos6nak a k6teless6ge.

(3) A csapaddkelvezet6 6rokban szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni nem
szabad.

(4) Eldugulds vagy rong6l6dds okozdsfua alkalmas anyagot, rigy kiildndsen szemetet,
iszapot, papirt, tdrmel6ket, triz- 6s robban6svesz6lyes anyagot a kdzcsatorna viznyel6
aln6j6ba, vagy a csapad6kviz elvezet6 6rokba sz6rni, belednteni, belesepemi, vogY bevezetni
tilos.

10.$

(t) Epitdsi tertilten 6s az dpitkezds kdzvetlen kdrnydk€n az 6pitdst vegz6 kivitelez6nek
kell biztositani a tisztas6got.

(2) Kdztertileten brirminemti burkolat (fttest, jArda) felbont6sa csak a jegyz6, az orszilgos
kiizithtlSzatba 1artoz6 utak tekintet6ben a ktizrit kezelojdnek hon$jhilii,eval lehets6g-es.
Kdztertiletdn 6pitdsi anyagok egy hdtig lehet tdrolni.

(3) Amerrnyiben^ a munkdlatok vdgzdse sordn dpitdsi tcirmel6k, illetve hulladdk anyag
keletkezik, ugy ut folyamatosan, legk6s6bb a munka befejezes6t6l szdmitott 3 napon Uettit a
kivitelezdst vegz6 szervnek vagy szemdlynek el kell szriiitani 6s a k6zteriiletet helyre kell
dllitani, illet6leg meg kell tisaitani.

(4) Kdzritra, ftpadkfua salakot, dpftdsi tdrmeldket, illetve szemetet sz6llitani 6s helyezni
nem szabad.

11.$

(l) Kdztertileten szewryezb anyagot csak olyan m6don szabad szdllitani, hogy a
szdllitdsb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepegds ne keletkezzen. Ha a sz6llft6s k6zben a
teriilet szennyez6dne, a szennyez6dds el6iddz6je kdteles azt eltdvolitani 6s tov6bbi
szewry ez6 dds me gakad 6ly o zfusAr 6l gondo sko dni .

(2) Ha .bdrmilyen szillitmdny fel- vagy lerak6sdndl, a kdz- vagy mag6nteriilet
szewryezildik, a szennyez6des el6id6z6jdnek ozt a fel, vagy lerak6s elvdgzese ut6n nyomban
meg kell tisztitania.

12.$

(1) A teleptildsek kdzteriiletdn tilos jdrmiivet mosni, olajcserdt vagy m6s olyan
tev6kenysdget vegez-ni, amely szewtyez6ddst okoz. Lak6hrlzhotz tartoz6 udvarban ilyen
munkakat tgy kell v6gezni, hogy szennyez6d6s kcizteriiletre ne keriiljrin.

(2) Gondozott ziildteriilete jdrmiivel rrihajtani, azon parkolni nem szabad.



13.$

elati hull6t, valamint olyan anyagot, amely a kdmy6k leveg6j6t szennyezi, az egdszsdget
vesznlyezteti vagy dl6sdiek rdszdre t6ptalajt nyrijthat, sem a kdztertileten, sem mag6ntenilet6n
elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Kdz- vagy mag6ntertiletet fekdlidval (emberi unil6kkel)
szennyezni tilos.

14.$

A teleptilds teniletdn l6v6 tavakban, 616 vizfolyisokban, belvizelvezet6 6rkokba, tisztitatlan
szennyvizet, tr6gyalevet bevezetni, partjait szem6ly vagy egy6b hulladdk elrak6s6val
beszennyezni nem szabad, a szenny ez6d6st meg kell akad6lyozni.

ls.$

(1) Az dnkormhnyzat beltertiletdn a teleptildsi szil6rd hullad6k osszegytijt6se, elszdllft6sa
6s rirtalomrnentes elhelyezdse a szolgtltat6 6ltal vegzett kdztisztas6gi k6zszolg6ltat6s ritj6n
tdrtdnik.

(2) A szolg6ltat6 a hdztartfusi hulladdk elszilllitdsdt az 6nkorm6ny zattal k6t6tt
megrillapodds szerinti gyakoris6ggal, zirftendszerii kukdsaut6val, meghatdrozott napokon
vEgzi,

(3) A szolg6ltat6s ig6nybe v6tele kdtelez6. A szolgdltat6 az ingatlan tulajdonosaval
szemben a teljesitdst csak jogszab6lyban, illetve a jelen iendeletben meghat6rozott esetben
sziineteltetheti, illet6leg korl6tozhatja. A Szolg6ltat6 egy6bk6nt a rendszeres
szemdlyszdllitrisba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetJben, rendszeresen k6teles
teljesiteni.

16.$

(l) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemdtszillit1si napon elszillit6s
cdlj6b6l a szolgirltatAs vegz6 szerv rendelkez6s6re kell bocsdtani. A t6rol6ed6nyek, szemetes
zsdkok kihelyezdse a szillitdsi napokon a tulajdonost kdtelessdge, a kiizleked6s akad6lyoz1sa
n6lktil. A tdrol6eddnyek tiritdse a szolg6ltat6stvegz6 feladata. A tdrol6ed6nyt a kiririt6s ut6n a
kdzteriiletr6l haladdktalan el kell vinni.

(2) A szem6tszdllitdst a Szolgdltat6nak rigy kell megoldani, hogy a szem6lt
felhalmoz6ddsrira ne keriilj 6n sor.

17.$

(J) Az egyeb - nem h6ztart6si szemilt - 6sszegytijt6sdr6l 6s saj6t k6lts6gen tdrt6n6
elszdllit6sdr6l annak kell gondoskodni, akindl az kelekiett, Ha * n^ 6llapithat6 meg, azelszdllit6sr6l Az ingatlan tulajdonosdnak kell gondoskodni. Az ilyen szemetet szlllitasig
olyan helyen kell cisszegyrijteni 6s tdrolni, ahol ez a kdmyezetet nem szennyezi6s a forgalmat
nem akadAlyozza.



(2) Akindl rothad6 vagy bfizds szemdt, hullad6k keletkezik elsz6llit6s6r6l haladdktalanul
gondoskodnia kell.

18.$

(l) Minden mag6n- 6s kdzcdhi illemhelyet - bele6rtve a viznlddt 6s a nyitott gddrii

illemhelyeket is - 6lland6 haszndlhat6 6llapotban, j6 karban 6s tisztdn, vizmentesen kell
tartani.

(2) A fek6liat6rol6kat (drnydkszdkeket, latrindkat) a sztiks6ghez kdpest ki kell iiriteni 6s

tartalmukat el kell szdllitani.

(3) A telken keletkezett hlzi szennyviznek a telekhat6ron beltili elhelyezdse csak z6rt,

szivdrgdsmentes t6rol6ban tdrtdnhet.

A kiiztisztasdgi rendelkez6sek betartdsdnak ellen6rz6se

le.$

A k6ztertileten, tovdbbh az 6pit6si felvonul6si tertileten - amennyiben azok a kdzoss6g

sz1mfura megnyitottak - a jelen onkormdnyzati rendelet betart6sdnak ellen6rz6s6r6l a jegyzl

gondoskodik.

20.$

(1) AkJ az e rendeletben meghathroz-ott magatart6si szab6lyokat, kdtelezettsdgeket 6s

tilalmakat megszegi szab6lysdrtdst kdvet el, 6s 10.000.- Ft-ig terjed6 p6nzbirs6ggal srijthat6.

(2) Szabdlys6rt6st kdvet el az aki:

a.l az 1ltalahaszn6lt, illetve tulajdon6t k6pez6 ingatlant nem mfveli meg, nem tartja rendben,

gyomt6l, gazt6l,szemdtt6l, vadondl6 bokort6l, parlagfiit6l nem tisztija meg,

b./ szemetet halmoz fel,
c.l az ingatlan 6s az ingatlan el6tti jArda tisztAntart6srir6l nem gondoskodik, illetve ha

tevdkenys?gi kdrdben a kOzteriileten okozott szennyez6d6st nem sztinteti meg,

d.t az ingattan el6tti 6rkot, foly6k6t, csatornanyil6st, 6tereszt, hidgytintt nem tisztitja, vagy a

cs apad6kvi z zav artalan el foly6s6t nem b i zto sitj a,

e.l a Ueepitett, illetve bedpitetlen beltertileti ingatlan el6tti j6rd6n, illetve mellette n6tt gaz nem

irda, a kinyirl6 6gak, bokrok nyes6sdr6l nem gondoskodik,

f./ gdpkocsit tiltott helyen 6s m6don mos,

g.l"rrennyuizeq eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6sdra alkalmas anyagot a csapaddkviz-lefbly6

utcai akndkba, illetdleg a csapaddkelvezet6 6rokba vezet,6nt,

h./ 6rnydksz6ket 6s pdcegtidr-tit nem a rendeletben meghathrozott m6don es id6szakban tisztit,

i./ kozteriiletet, illetve u luk6rru, emberi k6zdssdgi tart6zkodasra szolg6l6 dpiiletek kdzdsen

hasm6lt r6szeit beszennyezi 6s azhltala el6iddzett szerntyezld€st vagy szemetet nem takaritja

ol,
j./ a gondozott zdldtertiletre j6rmtivel r6hajt vagy azon parkok'

t.l t-ozritra, ftpadk6ra salakot vagy dpitdii tdrmeldket, szemetet engeddly ndlktil sz6llit vagy

elhelyez,



l./ rinkormrinyzati tulajdonu kdztertileten brirminemti burkolatot a jegyz6 hondjaniilsa ndlkiil
fblbont,
m./ a teleptlds terUleten ldvo tavakban, dl6 vizfbly6sokba, belvizelvezeto rirokba tisztitatlan
szennyvizet, tr6gyalevet levezet, a befbly6st nem akadilyozza meg, partjait szem6t, vagy
egy6b hulladdk lerakdsrival beszewry ez,
n./ telken keletkezett hizi szennyvizet nem zdtlrendszeru t6rol6ban helyez el.

2{16 rendelkez6sek

21.$
(l) E rendelet hatdlybal6pds6vel egyidejtileg hatillydt veszti Berkesd kdzs6g K6pvisel6-
testiiletdnek 5/1995. (VII.6.) rendelete a kdztisztas6gi szolg6ltat6s kdtelezo igdnybevdtel6r6l.

(2) Ez a rendelet 2000. janudr l -j6n ldp hatdlyba.

Berkesd, 1999. szeptember 9.

Reichert Zolt6n sk. Hendzselnd Papp Ilona sk.
Polgrirmester kdrjegyz6

Zdraddk:

E rendelet Berkesd kdzsdg terUlet6n kihirdet6sre keriilt.

Berkesd, 1999. szeptember 20.

Hendzselnd Papp Ilona sk.
k0rjegyz6


