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Baksa K0zs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiiletdnek 412015(1V.13.) rendelete
a hulladdkgazd6lkod6si ktizszolg6ltat6sr6l 6s a kriaertletek tiszt5n tart6s6r6l

Baksa Kiia6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 I 2015.(lV. I 3.) rendelete
a hullad6kgazdflkoddsi ktizsmlgdltatfs161 6s a kiizteriiletek
tisztin tartfsi16l

Baksa. Kdzsdg Onkorm6nyzatfunak K6pvisel6-testi.ilete az Alaptdrveny 32. cikk (2) bekezdds6ben
yp$a1ero.zgtt jogalkot6i hat6sktirdben, a hulladdla6l sz6l6 sz6l6 20t2. Itvi CLXXXV. tcirv6ny 88. g

(a) lgkelddqdben kapott felhatalmazhs alapjhn, Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatatr6l sztt6 ZOti.
dvi CLXXXIX. torvdny.l3. $ (1) bekezd6s 5. 6s 19. pontj6ban meghatilrozott Ghdatkdr6ben eljhwa
a krivetkez<i rendeletet alkotja:

1. Altalinos rendelkezesek

__1, $ (l) A rendelet hatrilya kiterjed a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV tv. (a tovilbbiakban:
Ht.)

2.$ (1) b9k9zd6.s 34. pond6ban me.ghatdrozott ingatlan hasm6l6kra, a Ht. (1) bekezdds 15. pontja
szerinti gazd6lkod6 szervezetekre, 6s kdzszolg6ltat6ra.

, (2) A _rendele! lat6ly Baks_a- _k<izs6g kozi+azgathsi tertiletdn vegzett hullad6kgazdflkod6si
kozszolgalt at9sr. 7, ki.ilcinosen az al|bbi tev6kenysd gekre terj ed ki :

.u) u Ht. 2. $ (l) bekezd6s 27. pontjtban meghat6lozott tevdkenysdg vdgzdslre,
, 9) at ingatlanon osszegyrijt<itt lomhullad6k - kiv6ve vesz6lyes huffiaet-es 6piidsi tormeldk - 6vente
kdt

alkalommal, a kozszolgrlltat6 6ltal meghathrozott helyen 6s id6pontban tdrtdno ryrijt6s6re 6s
elsz6llit6sAra,

c).a telepiiFsi-hulladdk Ht.2. { (l) bekezdds 5. pontja szerintit elkiilonitett gyrijtdsre.
(3) a rendelet hatdlya nem terjed ki a veszdlyes hulladdkra ds a telepiil6si fo-tyeicony hulladdkra.

2. $ E rendeletben haszr6lt fogalmakra aHt.2. g (1) bekezddse az ir6nyad6.

2. A hullad6kgazdilkodisi kiizsmlgfltatis

, .3.. 9 (l) A hulladd\ggzd6lkod6si k0zszolg6ltat6st Baksa kdzsdg kozigazgatini tertiletdn
kizar6lagosan a D6l-Kom Kft. jogosult ell6tni.

.(2) .Kozszolg6ltat6 a kdzszolgiltat6st az dnkorminyzattal megk<itdtt kcizszolgiiltatSsi szerz6d6s
alapj6n l0 dven keresztiil l6tja el.

(3) Az ingatlanhasmSl6 k<iteles a szeryezettkozszolg6ltat6st ig6nybe venni.

4. $ (1) A kozszolg6ltat6si szerzdd6s tartalmi elemei:
a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,
b) a szerzod6s t6rrya,
c) a kdzszolgiltat6s me gkezd6sdnek idopontj a,
d) a szerzod<itt t6rol6 ed6ny t6rfogata, annak azonosit6s6ra vonatkoz6 elSiriisok,
9) az ellen6rt6kmeg6llapit6s6nak, szhml|zilsnak, a szhmla kiegyenlitdsdnek m6dja,
f) a szerzod6s id6beli hatilya.
(2) Sziineteltethet6 .a.kiizszolg6ltat6s igdnybevdtele, a bejelent6stol sz5mitott legfeljebb I dv

idotartamra, ha az.ir6sbeli. kdz,szolgiiltatilsi szerzoddssel rendelkezo ingatlanhasnil6 ket naptiri
h6napn6l hosszabb ide.igaz ingatla_nt.nem haszn6lja, el az tiresed6s v6rhat6 id6tartam6t - legkdsribb a
szi.ineteltetds megkezd6s6t megekizti 8 munkanappal kor6bban - a kdzszolgilltat6 reszeri ir6sban,
levdl, e-mail, vagy fax form6j6ban - bejelenti aklzszolghltat6nak.

(3) Az llgqtl.a.n tov.lbbi lakatlans6ga esetdn a sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8 nappal
a sz[inetelds lej6rta el6tt - fr6sban megism6telheto.

(4).A beje.lent6sben foglaltak val6s6gtartamit a.kozszolgirltat6 jogosult ellen6rizri 6s jogszenitlen
igdnybevdtele esetdn a sziineteltet6st visszavonhatja.

. (S) {u. .az .ing?tlan a sztineteltetdsi.id6t-artam_ lejirta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak tdny6t a
k6zszolg6ltat6val legal6bb 3 nappal ir6sban be kell jelenteni.

(6) A -sziineteltet6s 
jogszenitlen igdnybev6tele esetdn a Kdzszolg|ltat6 jogosult a sztineteltetds

!<9zd.o idopontj6ra visszamenoleg a sziineteltet6st megvonni, a koiszolgefia{ilsi dijat p6tl6lagosan
kiszimlitmi.



5. $ (1) A hulladdkszlllit6si krizszolg6ltat6s ig6nybe v6tele heti I alkalommal kdtelezrl. A szervezett
kdzlzolg6ltat6st ig6nybe vev6k szhmira a szabvhnyos t6rol6 eddnyek hasmillata k6telez<i. A
t6rol6ed6nyt rigy kell kiv6lasrtani, hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyisdg6vel, de
minimum 70 liter t6rol6 kapacit6s rendelkezdsre 6lljon ingatlanonk6nt.

(2) A t6rol6ed6nyek beszerzdsdr<il az ingatlanhasndl6 kriteles gondoskodni. Amennyiben a
t6rol6eddny nem elegend6 a hetente eryszeri szillliths mellett felryiilemlett hullad6k mennyisdg6nek,
az rngatlanhasnr6lo krtteles saj6t kdltsegdn a krjzszol g6ltat6 6ltal i6ndszeresitett zs6kot visirolnl, 6s a
hullad6kot abban kihelyemi. A kdzszolgilltat6 csak az illtala rendszeresitett zs6kban elhelyezett
hulladdk elszillit6s6t villlalja. A zs5k 6ra tartalmaz.za a hullad6k elszAllitilshnak, kezel6sdnek,
6rtalmatlanft6s6nak kriltsd gdt.

6. $ (1) A kdzszolg6kat6 a lomhullad6k gyrijt6s6r6l 6s elszillit6s6r6l 6vente legfeljebb k6t, de
legaldbb egy alkalommal aklzszolghltat6s keret6ben - ktil<in dij felszlmit6sa ndlktil - gondoskodik.

(2) Akozszolg|ltat6s keret6ben kiz6r6lag a lakosshgn6l ahinarthsban kdpzddcitt, de a szabv6nyos
rytijt6ed6nyben el nem helyeztret6 narydarabos, lomhullad6kot szillitja el a K<izszolg6ltat6.

(3) A lomtalanit6s keretdben kOztertiletre nem helyezhet6 ki:
a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k,
b) vesz6lyes hullad6k,
c) elkiildnitetten gyrijthet6 papir, mtianyag-6s f6mhulladdk,
d) kerti biohulladdk.

3, Azingatlanhaszril6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

7. $ (1) A telepiildsi hullad6kot a szilllitdsi napokon reggel 6 6rhigazrngatlanbejhrata el6tti j6rd6n,
vag1t a kapu k6ze16ben kell elhelyemi. Az ingatlanhaszn6l6 a t6rol6ed6nyben a hulladdkot tomorit6s
n6lktil riry helyezheti el, hory annak fedele zhrhat6 leryen, valamint a hulladdkszAllitils sor6n a
Kdzszolg6ltat6 alkalmazottatnak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a gdpi i.irit6st ne akadhlyozza. A
t6rol6ed6nyeket bekeritett ingatlanokn6l a keritdsen beliil kell t6rolni, azokat csak a szAlliths napj6n
lehet kozteriiletre kitenni.
(2) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezri, ami veszdlyeztetheti a

hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdgdt. Ilyen kiilondsen: forr6 hamu, mar6 anyag,
6llati hulla, g5rul6kony, vagy robban6 anyag, k6-6s 6piilettdrmeldk.

(3) Amennyiben a Kdzszolg6ltat6 alkalmazottja meg6llapitja, hogy a (2) bekezd6sben megjelolt
anyagot helyeztek el a t6rol6ed6nyben, a kiiirft6st jogosult megtagadni. A kozszolg|ltat6 ilyenkor az
okfeltiintet6sdvel6rtesitiazngatlanhasmill6t.

(4) A t6rol6ed6nyeket sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisaitani 6s
fert6tleniteni. A, ingatlanhasm6l6 krjteles a t6rol6ed6ny biztons6gos megk<izelitdsdt lehet6vd tenni. A
gytijt6s alkalm6val szewtyezett kdzteriilet tisztitis6r6l a Kcizszolglltat6 k-Oteles gondoskodni.

(5) Az elhaszr6l6dott t6rol6ed6ny p6tl6sir6l a mindenkori ingatlanhasmSl6 kdteles gondoskodni.
$) nz ingatlanhasndlS szemdlydben 6s az alkalmazott t6rol6eddny m6retdben bekrivetkezett

v|ltozAst a Kozszolglltat6nak 15 napon beliil frisban be kell jelenteni. e vikozis bejelentdsdnek
elmulaszt6sa esetdn a bejelentds megtOrtdntdt kdveto h6nap I. napjiig a kozszolgahatasi dijat a
kor6bbi ingatlanhaszn6l6 krite le s me gfzetni.

4. A kiiazolgiitatfira vonatkom rendelkez6sek

8. $ (l) A ktjzszolgilltat6 a rendelet hatillya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot e
rendeletben foglaltak szerint kdteles rendszeresen elszillitani a kijekilt hulladdklerak6 telepre, ds
annak 6rtalmatlanit6s6r6l a szakmai kdrnyezetvddelrni szabilyok szerint gondoskodni.

(2) A lomtalanit6s id6pontj6r6l a Kdzszolghltat6 kdzlem6ny ritj6n 6rtesfTi a hkoss6got.
(3) A kozszolg6ltat6 kdteles a t6rol6eddnyek kiiiritds6t kim6letesen, az elvhrhat6 gondossiggal

v6gezri. A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a Kdzszolg6,ltat6 ftrttesmentesen kriteles kijavitani,
amennyiben a k6rokozas neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A javit6s idltartamhra helyettesit6
ed6nyt kell bizositania.

5. A kiizsmlgiltatisi dij

9. $ (l) A hullad6kkezel6si kozszolgilltat6si dijat a Magyar Energetikai Hivatal javaslatiinak
firyelembev6teldvel a miniszter rendeletben 6llapitja meg.

(2) Afrzrtend6 dijb61 l5 % kedvenn6ny illet meg minden ingatlantulajdonost, hasm616t,
de ingatlanonkdnt csak ery szemdlyt. Tov6bbi 5 o/okedvezmenyre jogosultak az



egyediil6l6k.
(3) A kgpvezn6nyekb6l fakad6 kiil<inbdzetet az dnkorm6nyzat dijkompenzdci6 formhjhban
me gt 6riti a kozszolgilltat6nak.

6. A telepiil6si szilird hullad6k elkiiliinitett gyiijt6se

10. $ (1) A teleptildsi hullad6k elkiikinitetten is gnijthet6. Az elkiilonitett gJ ijtds kiterjed a
term6szetes szem6ly ingatlanhasmill6 h|dart6s6ban keletkezS telepiil6si hullad6k-rlszlt klpezo
elktilOnitetten gytijt<itt: -

a) fdm,
b) mtianyag,
c) papr,
d) tiveg
gyrijt6s6re 6s kezelds6re.
(2) Az elktildnitetten gJ ijtOtt hulladdk hulladdkgyujt6 pontra szSllithat6, 6s ott ktildn

glnijt6e ddnyb en elhe lye zheto.

7. Azingatlanok 6s kOderiiletek tisdfn tartfsa

11. $ (1) A kdzsdg teriilet6n l6v6 ingatlanok tiszt6n tart6s6r6l az ngatlanok tulajdonosai, t6nyleges
haszr6l6i ktitelesek gondoskodni, tov6bb6 kOteless6giik, hogy ingatlanukat megmrivelj6k,
rendben tarts6k, gyomt6l, gazt6l me gtisztits6k.

(2) Az dnkorm6nyzati tulajdonri k6zteriiletek szewezett, rendszeres tisztin tart6s6r6l,
portalanit6s6r6l, 6ltal6nos jellegri takantishr6l, sikoss6g-mentesit6s6r<il, a szil6rd burkolatri utak
tiszt6n tart6s6r6l, szem6ttirol6k kihelyez6s6r6l, tiritds6r6l az Onkorm6nyzat a Kdzris
0nkorm6ny zati Hiv atal itj 6n gondo skodik.

(3) Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 ery6b szervezetek
tev6kenys6ge kovetkeztdben kdztertileten keletkezett szennyez6d6s megsztintet6se, a
szennyezrid6st okoz6 szerv, illetve szem6ly feladata.

(4) Kortisztas6gi szempontb6l jfrd6nak min6si.il az a gyalogos kdzleked6sre rendelt ki6pitett 6s
kidpitetlen rittertilet, amely az rngatlan telekhat6r6t6l az irttest szeleig(szegdlydig) terjed.

(5) Az ingatlan elotti j6rda tisrtiln tart6sa azrngatlan tdnyleges hasm6l6j6nak kdtelessdge.
Int6zm6nyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6-ipari egys6gek 6s m6s el5rusit6helyek el6tti

j6rdaszakaszt a t6nyleges haszn6l6nak kell tisztrin tartani fiiggetlentil att6l, hogy a szemdt tizleti
tev6kenys6 gbril sz6rm azk- e.

Ez a k<itelezetts6g kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsziintetds6vel kapcsolatos
feladatokra is.

(6) A t6nyleges haszr6l6 kdteless6ge a j6rda mellett ndv6 gaz kiirt6sa, a jhrdfua kiny'il6 6gak ds
pokrok me gfelel6 nyes6se.

(7) Onos es5t6l, jegtol, h6t6l sikoss6 v6lt jirdifi a sziiks6ghez kdpest naponk6nt tobbszdr fel kell
hinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu,
fiirdszpor, k6porliszt) ke ll haszr6lni.

E cdlra ttizel6s ut6n visszamaradt darabos, s6riil6st okoz6 anyagot haszr6lni nem szabad.
A sz6r6anyagbeszerzds6r6l a tisztfln tart6sra kotelezettnek kell gondoskodni.

(8) A j6rda ds a kdzitt sikoss6g-mentesit6s6t a lisrtiln tartfsra kdtelezettnek riry kell elvdgezni, hory
abb6l ne szhrmauon baleset.

12. $ (1) A kdzteriileten l6v6 6rkok, nyitott csatornik, foly6k6k, 6tereszek tiszt6n tart6sa, a
csapad6kviz akad|lytalan elfoly6sfnak biztosit6sa - az ngatlan elotti szakasna terjed6en - az
ingatlan tdnyleges haszr6l6j6nak, illetve tulajdonosfnak krltelessdge.

(2) J6rmtibehajt6k itereszeinek 6pit6se, j6karban 6s tiszt6n tart6sa minden esetben az rngatlan
haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak kdteless6ge.

(3) A csapaddkelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, veryszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okozSs6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, tdrmeldket,

tiz- 6s robban6svesz6lyes anyagot) a csapad6kvu-elvezeti5 6rokba sz6rni, beleOnteni,
beleseperni, vagy bevezetni tilos !

13. $ (1) Epit6si teriileten 6s az epitkezls ki)netlen kdrnyeken (az dpitkezes el6tti teriileten) az
dpit6st v|gzi| kivitelezdnek (illetve az rngatlan haszr6l6j6nak, tulajdonos6nak) kell biztositani a
tisztas6got.

(2) Beruh6z6sok esetdn a birtokbavdtelt6l a kivitelez6s megkezd6s6ig a beruhhz6nak (bonyolit6nak),
ezt kdvetoen a kivitelezesbefejezes6ig a kivitelezonek kell gondoskodni az iitala elfoglalt teriilet
tisztin tart6s616l.

(3) Epit6sn6l, bont6sn6l vagy tatarozilsnill a munk6latokat rigy kell vdgezri, az lpitesi 6s bontilsi



anyagokat, a ki6sott ftildet tigy kell t6rolni, hogy por 6s egydb szennyezSd6s ne keletkezzen.
(4) Amennyiben a munk6latok vdgzlse sorSn 6pftE-siiormel6Ti, illetve hirlladdkanyag keletkezik, ,igy

azt folyamatosan, legk6s6bb a mlnka befejez6sdt6l sz6mitott 48 &6n beliil i kivitelezdst vegB
szervnek vagy szemdlynek el kell szilllitani, es a kciztertiletet helyre kell6llitani, illet6leg meg fell
tisztitani.

(5) Kdzteriilgten dpitdsi, bontdsi anyagot a polgirmester 6ltal kiadott koaeri.ilerhasm6lati
egegdglyb,en.meghat6rozott teriileten,- az enged{lyben megjeldlt m6don 6s id6tartamig szabad

lqtol"t, Magintertileten enged6ly nem sztiksdges, 
-de 

csak 6$an anyagot szzbad t6rohii, amely
, kiizegdszs6gtigyi szempontb6l veszdlytelen.
(6) Tilos kdzritra, ttpadk6ra salakot, 6pit6si tormeldket, illetve szemetet szilllitanids helyezni!

14. $ (1) K0ztertileten_szennyez6 anyagot csak olyan m6don szabad szilllitani, hory a sz6llit6sb6l
semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a szillliths kOiben a tertilet
szennyezddndk, a szenny,ez(5d6s el6iddz6je kdteles azt eltivolitani ds a tov6bbi szennyez6dds
me gakad6ly ozilsir 6l gondo skodni.

(2) H3. birmilyen sz6llitm6ny f9l- ylgf lerak6s6n6l, a kdztertilet szennyez6dik, a szennyez6dds
ellid|ziSj€nek azt a fel- vary lerak5i elvegzese ut6n nyomban meg keil fisztitani.

15. $.(l) A kdzs€g kdztertilet6n tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tevdkenys6get
v6gemi.,.amely szenrryezodgst okoz. Lak6h6zhoz tartoz6 udvarbin ilyen rirunk6kat rigy k-ell

._1dgenri, hogy a szennyezddds kdzteriiletre ne keriiljrin.
(2) A gondozott zdldteriiletre j6rmtivel rihajtani, azon parkolni, art.bdrmi m6don k6rositani tilos!

_.(3) Kriz,teriileten .hirdeJmgnyt,_ plakdtot csak az e cdlra rendszeresitett helyen szabad elhelyemi.
]1lo.s.1z 6pitm6nyeket, kerit6seket, 6lofakat b6rmilyen felirattal megrong6lni. A klzszem6rmet ds
kdnzlest sdrt6 feliratokat a tulajdonos 24 6rilnbeltil lioteles saj6t kciksdg6n-elt6volitani.

16. $ (1) Szemetet, hullad6kot csak az arra a cdlra rendszeresitett 6s fel6llitott szemlttart6ba lehet
elhelyezri.

(2) Aki k0zteriiletet, valamint az itt elhelyezett felszereldsi, berendezdsi t6rgyakat beszernyezi,
\Qlelgs annak megtisztit6s6r6l azonnal gondoskodni.

(3) Allati- hull6t, valamint ql:.un .anyagot? amgly a kdrnydk levegdjdt szenrryezi, az eg6szsdget
v.eszdlyezteti, vary dltisdiek rdszsre tirytalaji nyujthati sem koidruleten, sem'mag6niertileLn
elhelyemi vagy elhagyni nem szabad.

@) Az 6llattart6ssal kapcsolatos kdztisztas6gi feladatokr6l kiildn rendelet rendelkezik.

(5) Elhullott 6llat tetem6t a tulajdonos kriteles halad6ktalanul a d<igtemet6be sz6llitani. Krjzuton
tort6nt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polg6rmeitel hivataln6l azonnalbe kell
jelenteni.

17. $. (1). V6llalkoz6i tevdkenysdg elliltilsilhoz. mag6ngazd6lkoddshoz sztks6ges g6pek, j6rmtivek
t6rol6sa kdderiileten tilos !

(2) Alkalrni jelleggel ig6nybe vett ktjzteriilet ds az azt kdriilvev5 10 mdteres teriiletsdv tiszt6n tartdsa
az alkalmi haszr6l6.kd.t9l.es;6ge. Az 6rusit6sb6l keletkezcl hullad6k glnijtdsdre zilrhat6 ed6nyt kell
kihelyezri 6s azt sajft kdltsdgen elsz6llitani.

18. $ (1) Az dpiilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az 6prilet tetozetdr6l az es6vrz, h6ld a jhrdilra
ne csorogon.

(2) + teleptilds tertiletdn l6v6 tavakba, holt6gakba, 6ki vizfoly6sokba, belvvelvezeto rirkokba
tisztitatlan szewryvizet, trigyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egydb hullad6k lerak6s6val
beszennyezri tilos!

19. $ (1) A j6rd6r6lletakaritott jeget, havat akozttt 6s a j6rda kdz<itt fry kell elhelyemi, hogy se a
ryalogos, se a gdpj6rmti forgalmat ne akadillyozza.

(2) Tilos az dsszerakott h6 elhelyez6se:
- a gyalogos kdzleked6si ftvonalon,
- az ttkeresztez6ddsben.
- az rittorkolatban,
- a kapubejLrat el6, annak szdless6g6ben,
- a tdmegkdzleked6sre szolg6l6j6rmri meg6ll6helydndl, a jdrmti meg6ll6helye ds a j6rda kozritt,
- VkgVt:4emi, szolgilltat6si, felszereldsi t6rgyon 6s annak krizdrdekfldtesitmdnyein-.

(3) A j6rd6r6l a havat h6es6s uthnazonrtal el kell takaritani.

8. Avar 6s kerti hullad6k 6get6se



20. $ (1) Az 6gestds sor6n a helyben (telken beliil, illetve az azt hat6rol6 kriztertileten keletkezett
avar, kerti hulladdk semmisithetS meg.

(2_) A kerti hullad6kkal ggyritt .kommunilis 6s ipari eredetri hullad6k, vagy vesz6lyes hulladdk
(ry!Ply.?g, gq+i, vegyszer, fest6k, illetve ezek marad6kai) nem 6 gethetrl.

(3) L6bon 6116 n<iv6nyzet,tarl6 6getdse tilos.

_ _21: $ (l) Av-ar ds kerti hultl4qts nyilttdri 6get6_se csak febru6r 01. 6s 6prilis 30, valamint szeptember
15. 6s november 30. kozdtti idciszakban, minden h6t szerda 6s szom6ati napj6n, 06-16 6ri kozott
en.ged6lyezett- Tilos az egetes vas6r-6s tinnepnapokon.

(]) Avar 6s kerti hulladdk nem 6gethet(t tuzgtrljtilsi tilalom idotartama alatt.
. (3) Avart 6s_ kerti hulladdkot csak a kialaliiloit tiinak6 helyen 6s telken beliil szabad dgetni, riry
hogy az az erirfieri eg6szsdget 6s a kdrnyezetet ne k6rositsa.

A lliuakq helyet 6ptletttil 6s egydb 6ghet6 anyag[6] olyan t6volsdgra kell helyezri, hogy arra
veszdlyt ne jelentsen.

(4)-K0zteriileten avar 6s kerti hullad6k 6get6se csak az onkorm6nyzat szervez6sdben, illetve
engeddly6vel v6gezheto.

. (5).Az fgetdst.sz{,lcsendes id6ben, kell6en ,szhraz avar, kerti hultad6k esetdben szabad v6geni, az
6getds sor6n az 6ltal6nos trizvddelrni szab6lyokat be kell tartani.

\Q 4" 6get6s_folyamat6nak gyorsit6s6ra Eghetri folyad6k nem alkalmazhat6.
,(7) A szabadban a tizet 6rizetleniil hagyni nem s2abad, 6s vesz6ly eset6n a tizet az.onnal el kell

oltani- Az dgetds helyszfnen qlyar-r eszkOzOket 6s felszereldieket ketl li6szenl6tben t.rrt-i, rt*lyiki.f
a ttiz terjed6se megakadiiyozhat6, illetve a ttiz elolthat6.
.(8) Az dgetds -vdg6n meg kell .gy6z(5dni -arr6l, hgry a ttiz elhamvadt, ds gondoskodni kell a

visszamaradtparizs, vagy hamu belocsol6s616l,vagy fciiilrdtegget tortenO Giedls6rrl.

9. Zir6 rendelkezesek

?_?. $ (1) Eza rendelet:?91516prilis t5 -dn l6p hariilyba.
, q A rendelet hat6lybal6p6s6vel eqyide_jiilge ['tat6lyht veszti a 812004.(X.04.) rendelet a
hulladd kke ze ld si kii zszolghltat6 sr6 I 6 s a t J[epti id s k]oz i saat 6 961 61.

Baksa, 2015. 6prilis 09.

T6th Grlbor
polgdrmester

Takricsn6 Jauk Ibolva
Jegyzo

A rendeletet a kdpviselti-testi.ilet 2015.6prilis 09-6n tartott ril6sdn fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

2015.6prilis 13. dr. Hederics Istviin
aljegyzo


