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Csert6 K6zs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete 5/2016 (V.27.) 6nkorm6nyzati rendelete
Halrilyos:2o16-05-28 -t6l
Csert6 K6zs6gi onkorm6nyzat Kepvisel6testnlete 5/2016 (V.27.) dnkorm6nyzati rendelete
a hulladdkgazd.{lkoddsi k6zsalgriltatisr6l sz6l6 712015.(Y.11.) 6okorm6nyzati rendelel m6dositAstu6l

csERTo KozsEGI ONKoRMANYZAT KEPVISEL6TESTOLETE

5/201 6.(V.27.) ttnkormdLnyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod.isi k6zsmlg6ltatisr6l szol6 7/2015.(V.l l.) 6nkormrinyzati rendelet m6dosit6s6r6l

l. $. A rendelet 4. $. (1) bekezd6s a) pontja helyibe az al6bbi rendelkez6s l6p:

4. S.

(l)

a) hetente egy alkalommal v6gzi a gytijt6edenybe - amely az ingatlantulajdonos riltal kiv6lasaott 70 vagy 120
liter flrm6rtekfl - gyfijt6u telepiil6si hulladdk beg]ujteset 6s elszallit6Mt, az elkol6nitetten gyfijt6tt hullad6kot
k6thetente egy alkalommal szfllitja el.

2. $. A rendelet az al6bbi I l/A. $-szal eg6sziil ki:

/A. S.

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si vegyes hulladdkot az e rendeletben meghatrirozott, az ingadanhaszn6l6n6l
kele&ez6 hulladdkmeruryis6gnek megfelel6 mdretii gyiijt6eddnyben gyiijti, melynek hasm6lata k6lelez6. A 60
literes gyiijt6ed6n),t csak a lak6ingatlant egyedil 6s 6letvitelszeriien haszn6l6 tem6szetes szem6ly v6laszthatja.
Annak t6ny6t, hogy a lak6ingatlant egyediil6s 6leMtelszeriien hasm6lja ajegyzb 6ltal ki6llitott igazol6st kell
benyijtania a Kdzszolgeltat6 rdszere.

(2) A telep[l6si papir-, iiveg-, miianyag-, f€m- 6s z<jtdhullad6kot a telepfll6si vegyes hullad6kt6l elkiildnitetten
kell gytijti.

(3) A z6ldhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 - amenayiben ennek kil<in hasznositisa (pl. komposzu{lisa) nem
megoldott - a K6zszolg6ltat6 eltal elozetesen meghirdetett hetyen 6s idoben helyezheti el.

(4) Az dnkonnr4nyzat kdzigazgat6si teriileten kialfitott hullad6kgyiijt6 szigeten a papir-, iiveg- ds miianyag
hulladdk elkiil<initett gyfijt6se 6s etszillit6sa t6rit6smentes k<izszolg6ltauis keret6ben t6rtdnik.

3. g. A rendelet az al bbt l2lA-12/8. $-szal egeszil ki:

Kiizteriil€tek tisztiintart6s6nak 6ltal6nos szab6lyai

l2lA. S.

(l) A k6zterilete! a kapudjakat 6s 6tjALr6kat beszennyezni, ott hullad6kot eldobni, szeszes italt fogyasztani
tilos.

(2) A k6zteriileteken elhelyezett berendezesi 6s felszerel6si kirgyakat, a flAkat 6s egy6b n6vdnyzetet
rong6lni, beszeruryezni tilos.

(3) Kdmyezetszennyez6st, dugut6st, rong6l6st okoz6 anyagot kozteroletre, 6rokba, viznyel6 akniba,
kutakba elhelyezni, ki6nteni, vezetni tilos.



(4) Az ingadanhaszn6l6 kdteles az ingatlannal 6rintkez6 k6zteriiletet az ftpadkiig gondozni az al6bbiak
szerint:

l. Takari6s a b-e.) pontokban meghaiirozott kdzteriileteken.
2. Sikoss6g-mentesit6s a j5rd6n, j6rda hi6ny6ban az ingatlan ment6n, 1,5 m szdles s6vban.
3. Zoldteriilet 6s a gyepes {irok kaszaldsa az itpadk6ig.
4. Nyilt 6rck folyamatos karbantartasa, kapubej6rok alatli riteresz tisztiin tart6sa.
5. VizelvezetomfiIirgyaktisztit6sa.

(5) Az ingatlan el6tti j6rd6n 6sszegytjtdtt hullad6kot a hriatartrlsi hullad6k szillitrisara szolg6l6
gyiijt6edenybe kell elhelyezni.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 k6teles az ingatlana elotti j6rdr{t efi6r6 gaZ a burkolat rong6kisa n6lkfil kiirtani.

l2l8. S.

(l) Az 6nos es6t6l, j6gt6l vagy h6t6l sikosM v6lt burkolatot folyamatosan sikossrig mentesse kell teDni. A
sikossr{ v6lt j6rd6t reggel 7.00 6niig k6rnyezet kim6l6 sz6r6anyaggal (pl. homok, hamu, kis szemcsejii salak
stb.) a jarda mellotti ingatlanhaszn6l6nak fel kelt sz6mi.

(2) Az ingatlan melletti j6rda, t6rturkolat h6 eltakaritisAL6l 6s sftossig mentesiteser6l, a vizelvezet6 6rok
megtisaidsriLr6l az ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni.

(3) A kanicsonyi innepek utan a feny6fAk k6zter etrdl t6rtdn6 elszillitrisrir6l a kdzszolg6ltat6nak kell
gondoskodnia. A lakosslg a feny6f6kat a hullad6kgyiijt(i ed6nyek mellett helyezheti el legkisobb, minden ev
janu6r l4-ig.

(4) Ha b6rmely szillimr,ury fel- vagy lerakriLsin6l, szillitrlMn6l a k6zterfilet beszeruryez6dik, a szillit6
kdtetes azt halad6ktalanul megtisztitani.

4. S. A 14. g. hely6be az al6bbi rendelkezes ldp;

14. s.

(1) A kozszolg6ltatresi dijat az ingatlarhaszn l6 fizen.

(2) A d( megfizethet6 csekker, atutalassal vagy a jogszab6lyban meghatiirozott egy6b m6don a Nemzeti
Hultad€kgaz&ilkod6si Koordin6l6 6s Vagyor*ezell Z.rt. r€szbre.

(3) A ktizszolgriltarisi dijat az ingatlanhaszn6l6 a Nemzeti Hullad6kgazd6lkodisi Koordin6l6 is
Yzgyo*ezel Zrt. irllal meghild6tt szimla alapjin k6teles meghzetsri, a k6zszolgriltatrisi szerz6d6sben
meghat iLrozott gyakoris6ggal.

(4) Kdsedelmes dijfizet6s eset6ben a Nemzeti Hutlad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 6s Vagyonkezeki Zrt.
jogosult kdsedelmi kamat felsz6mit6srlra.

5. $. Hatrily6t vesai a rendelet 6. {i. (2) bekezd6s 4. mondata 6s a 13. g-a"

6. $. Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hatrilyba.

Csert6,20l6. m6jus 18.
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