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Ellend kiizs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-tcstiilct6nek 4llggg. ryff .27.) rendelete a
kiiztisztasd916l, a telcpiil6si kiirnyezet fenntartisdr6l, valamint a szervezettkdztisztasdgi

kiizszolgdltat6s lciitelcz6 ig6nybev6tcl616l
M6dosftisokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Ellend kozs6g Onkormrinyzatdnak k6pviselo-testi.ilete az egyes helyi kdzszol96ltat6sok
kotelez<j ig6nybev6tel6rol sz6l6 1995,6vi XLIL Tv.2.$-a 6s a helyi dnkormdnyzatokrol sz6lo
- tobbsztjr m6dositott - 1990. evi LXV. Tv. 16.$. lll bekezdesdrrek felhatalmazdsa alapj6n,
figyelemmel az e torvenyekben, valamint a koztisztasriggal 6s a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
osszefi.iggci tev6kenys6grcil sz6l6 - tribbszor m6dositott-l/1986. (IL2l.) EVM-EiiM. Egytittes
rendeletben foglaltakra az alilbbi rendeletet alkotla:

Altal6nos rcndelkez6sek
r.$

A rendelet c6lja, hogy Ellend kozs6g kozigazgatlsi tertilet6n a kciztisztasdgot fennrartsa, az,

ezzel kapcsolatos feladatokat, kcitelezetts6geket 6s tilalmakat a helyi saj6tossigoknak
m egfelelcien r endezze.

2.S

(l) A rendelet hatilya a kozsdg kozigazgatisi tertilet6n 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel
tart6zkod6, illetve tevekenys6get folytat6 mag6nszem6lyekre, jogi szem6lyekre, vatarnint jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezci egy6b szervezetekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hat6lya a vesz6lyes hullad6kokra, a telepiil6si foly6kony
hullad6kokra 6,s az azokkal osszefliggri tev6kenys6gre.

3.$

A koztisztas6g 6s a telepi.il6si konryezet fenntartiisa elsorendti kozeg6szs6grigyi 6rdel<, ez€,rt
ennek elcimozditris6ban mrndenki koteles hathat6san kozremrikodni, es cnnck crdckcbcn a
szennyezodest, fertciz6st eredmdnyezo tev6kenys6gtril, illetcileg magatartiist6l tart6zkodni.

4.S

Az e rendelettel osszefligg<i tev6kenys6g vdgrehajt6s6nak ellencirz6sdrrjl a jegyzo koteles
gondoskodni.

6rtelmczd rcndclkcz6sck

s.$
E rendelet alkalmaz6sa szempontj6b6l:

a.l kozigazgat6si teriilet: a k<izs6g onkormrinyzatinak mtikod6si tcri.ilete, amely beltertiletb6l
6s kiiltertiletb6[ 6ll,
b.l kiiztisztas6g: a telepril6s beltenilet6n l6vci kozutakon, tereken, jrlrd6kon 6s ezel<hez tartozo
rntitiirgyakon, tov:ibb6 a kcizc6lir zrildtertilteken kelctkezett szem6ly osszetakaritdsrirol,
elszrillit6s6r6l a kozteriiletek rllland6 tiszt6ntartiis6r6l, sziiks6g szerinti portalanit6s6r6l val6
gondoskod6s,



c./ kozteriilet:
- Az onkorm6nyzat forgalomk6ptelen torzsvagyona kor6be tartoz6 ingatlanok, valamint

az 6llam tulajdon6ban l6vri ingatlanok,
- Az orszdgos kozutaknak a k6zs6g kozigazgatisi teri.iletdt 6tszelo r6sze,

- A belteriileti ftildr6szletek, illetoleg 6pitmEnyek kozhaszn6latra 6tadott r6sze,

d.l koztisztas6ggal osszefiiggo tevekenys6g'. az egyes ingatlanok - ezen beltil kiilonosen a

lak6dpriletek 6s az emberi tart6zkod6sra szo19616 m6s 6piiletek, tov6bb6 a nem lak6s celj6ra
szolgdl6 helyis6gek 6s ahozzijuk tartoz6 teriiletek, valamint a kozteriiletek tiszt6ntart6sa,

e.l teleptil6si szildrd hulladdk: az ingatlanok keletkezti hiztat1.ilsi 6s egydb szil6rd
halnazhllapotri visszamaradt anyag, a vesz6lyes hullad6k 6s a radioktiv hullad6k kiv6tel6ve,
f.l hiztartAsi hullad6k (szem6lyt): lak6sokban, lak6s, iidtil6s, pihen6s c6lj6ra haszndlt egy6b
hclyisegckben a lal<6k kozos haszn6latdra szolgiil6 helyis6gekben 6s tet-rileten, valamint
intezmdnyekben, irod6kban keletkezett szil6rd hullad6k, pld. Salak, rongy, sopred6k, hamu,

korom, ed6ny, eszkoz, ablaki.iveg, papir, konyhai hullad6k, ideertve a mtianyag
konzervdobozt, tiveget, kerti 6s gazdasdgi hulladdkot, falombot, nyesed6ket stb.

g.l egyd szil6rd hutlad6k: a lak6sban 6s az emberi tartozkod6sra szolgAlo m6s helyis6gekben

felhalmoz6dott szil6rd hulladEk (nagyobb m6retii berendez6si tdrgy, lom, britor, 6gybet6t,
h6ztarl6si berendez6s 6s k6szi.il6k stb.), valamint az azokhoz tartoz6 tertileten, illetcileg
l<ozteriileteken keletkezett szil6rd hullad6k (szem6lyt).
h.l zold tertilet: nagyobb r6szt nciv6nyzettel boritott kozhaszn|latil tertilet, beleertve a kerti
burlcolatol<at €s az 6pitm6rryek tenilet6t is,
i./ parkositott tertilet: fiivesitett, nov6nyzettel boritott kriztertilet, amely magdba foglalja a

murv6zott 6s nem parkol6s c|ljira kijelolt kozteriiletet 6s szeg6llyel elv6lasztott irttest 6s jdrda

kozotti szigetet is,
j./ lak6s 6s helyis6gei: lak6telken a lak66pi.iletben 6s a lak66piilet mell6k6ptilet6ben huzamos

enrberi tart6zkod6sra szo19616 helyis6gek,
k./ tirol6ed6ny: kuka, tartdly, kont6ner, egy6b tart6ly, papir vagy mtianyag zs6k.

Az in gatlan ok 6s kiizterii lctek tiszt6ntartdsa

6.$

(1) Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6sir6l az ingatlan tulajdonos6nak, haszn6l6j6nak,

haszon6lvezcij6nek, m6snak a haszn6lat6ban l6vo ingatlanok tiszt6ntart6sd16l, pedig a

haszndlati joggal rendelkezci b6116nek kell gondoskodnia.

(2)t Ellend kozs6g belteriileten az onkormdnyzat kotelezoen ell6tand6 kozszolg6ltat6sk6nt
az ingatlan tulajdonosokn6[ keletkezti telepiil6si hullad6k kezel6s6re hullad6kkezel6si
kozszolgdltatrist ( a tov6bbiakban: krizszol96ltat6s) szervez 6s tart fenn. Az onkorm6nyzat a

kcizszolgdltatiist a DEL-KOM D6l-Dun6ntrili Kommunrilis Szolg6ltat6 Kft. ritjdn l6qa el. Az
onkorm6nyzat belteriileten 6s lakott ki.iltenilet6n a kozszolgiitat6s ig6nybe-v6tele kotelezcj.

(3)' A kozszolg6ltat6 heti egyszeri alkalommal iiriti a t6rol6ed6nyeket, melynek
szabv6nym6rete I l0 1.

1413'aAz onkorm6nyzat a l<ozszolg6ltat6s dij6t a lakossdgtol 6tv6llalja, es azt k<izszolgrlltat6

r6sz6re havonta akozszolgitltatilsi szerzrid6sben tbglaltak szerint megfizeti.

I M6dositotta a 1312002. (XI.25.) r. Hat6ly: 2003. janu6r l.
'Bciktatta a 1312002. (XL25.) rendelet Hatdly 2003. januir l.
r Beiktatta a 1312002. (XL25.) rendelet Hatrily 2003. janu6r l.



(5)t'o A lakoss6gi kommun6lis hullacl6k elszrillit6s66rt az ingatlan tulajdonosa - a
szolgiiltatoval kotott szerzcid6s alapjrin - koteles a szolgdltat6 fe16 dijat fizetni.

(6)7'8'e'r0'rr'r2 Ahulladeksziilitdsdija2008.janu6rl-t6l l65Ft+AFA/tirit6s.

(7)''

(8)'o 'sAz onkormanyzat, - k6relemre - havi 550 Ft dijtdLmogat6st biztosit annak az
6lland6 bejelentett lakcimmel rendelkez6 ellendi lakosnak, aki az cinkonn6nyzat illetekesscgi
tertilet6n v6gzendci kommun6lis beruh6z6shoz kesedelem ndlkril hozzdjdrrll6st teljesit, a
hullad6ksz6llitdsi dijat a szolgdltat6nak is idoben megfizeti, sem neki, sem egyiittlako
hozzAtartoz6jrinak, az onkorm6nyzattal szemben, sem ad6 sem egyeb tartoziisa nincs.

(9)'o A k6relem beaddsa 6s a befizet6s igazoldsa jrin. 25-ig 6s dec. 3-ig tcirt6nhet.

(10) K6sedelmes befizet6s eset6n nem adhat6 dijt6mogat6s mindaddig, amig a kiesett
h6nap(ok)ra nemcsak a lakilsc6lfi ekj-takar6koss6gi p6nztdri rdszlet 6s a hullad6k sz6llitdsi
dij, ado 6s egy6b tartozhs, hanem az adott h6napra, az 6ves kommun6lis ad6 1/12 resze is
befizet6sre nem kerril.

(l l) A dijtdmogatist az 6nkorm6nyzat: evi 2 alkalornmal (irlius 31. 6s janudr 31.-ig)
nyujtja a k6relmez<i reszbre.

(12) E dijtdmogatdsra nem jogosult, aki az onkormdnyzat szoci6lis rendelete alapjirn
I al<6sfenntart6s i tiimogat6sban 16szestil.

(13) A k6pviselci-testtilet a (8) bekezd6sben meghat6rozott hat6skore gyakorl6s6t a
pol gilrm este rr e nthizza 6t.

(14)11 al havi dijtdmogat6s megrillapit6s6r6l a k6pviseki-testtiler, yagy a k6pvisefti-testiilet
6ltal ifiruhazott hat6skrirdben a potg6rmester hatdrozattal vagy v6gz6ssel dont.

bl a dont6sre jogosult egyszenisitett hatiirozatot hozhat, amennyiben dont6se a
Ket. 72.$ (4) bekezdds6ben rneghat6rozott f'elt6teleknek megfelel.

(15) A polg6rn-rester 6ltal hozott hatilrozat ellen fellebb ez6,st a k6pviselci-testrilethez lehet
benyujtani.



7.S

(1) A kozs6g teriilet6n l6v<j ingatlanok t6nyleges haszn6l6i, tulajdonosai kotelesek
ingatlanukat megmiivelni, illetve rendben taftani, gyomt6l, gaztol, szem6ttcil, vadon6l6

bolcort6l, parlagftlt6 I megtisztitani.

(2) Mag6nszem6lyek, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezci egy6b

szerezetek tev6kenys6g kovetkezt6ben koztcrtilet6n keletkezett szennyezrid6s megsztintet6se,

a szennyezod6st okoz6 szerv, illetve szem6ly feladata.

8.$

(l) Kciztisztasdgi szempontbol jrird6nak mincjsiil az a kozs€g beltenileten levci, gyalogos

kozleked6sre rendelt ki6pitett 6s ki6pitetlen irttertilet, amely az ingatlan telekhat6rdt6l az tttest
szdl6ig, szeg6ly6ig terj ed.

(2) Az ingatlan elotti jrirda tiszt6ntarl6sa az ingatlan t6nyleges haszn6l6j6nak, illetve
tulaj donos6nak a kcjteless6ge.

(3) Int6zm6nyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6 ipari egys6ge, iizlethelyis6ge eltitti
jirclaszakaszt a ttnyleges haszndl6nak kell tisztitrtartani fiiggetleniil att6l, hogy a szemely

tizleti, illetve iizemi tevekenysegbcil szlnnazik-e. Ez a kdtelezettseg kiterjed a h6

eltakaritissal. a sikoss6g megsziintet6sdvel kapcsolatos feladatokra is.

(4) A t6nyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos ktiteless6ge a jdrda mellett nov<i gaz kiirtdsa

k1ilonosen a fri szriks6g szerint nyir6sa, kdrosit6k elleni nov6nyv6delem, a jirdira kinyul6

6gak 6s bokrok megfelelti nyes6se.

(5) Gondozatlan jArda tisztilntart6s6t, h6 6s j69 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesit6s6t a

jegyzo a rendszeresen mulaszt6 t6nyleges hasznil6, tulajdonos helyett sziiks6g eset6n

elv6geztetheti. E munkik elv6gz6se a tdnyleges haszn6[6, illetve tulajdonosa ktiltseg6re

tcirt6nik"

(6) Olos esotcjl, j6gtol, h6t6l sikoss6 v6lt j6rdrlt, j6rdaszakaszt, l6pcscit a sztiks6ghez

l<6pest naponk6nt tobbszor is fel kell lrinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem

tafialmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu, ftir6szpor stb.) kell haszn6lni. E c6lra tiizel6s utdn

visszamaradt darabos allyagot, valamit utis6t, mtitr6gydt lraszn6lni nem szabad, A sz6r6anyag

bcszcrzdscrcjl a tiszt6ntartdsa kotelezettnek kell gondoskodni.

(7) A jirda 6s a kozrit sikoss6g-mentesites6t a tiszt6ntart6sa kotelezettnek itgy kell

elv6gezni, hogy az balesetet ne okozzon.

e.$

( l) A kozteri.ileten lev6 6rkok, nyitott csatorn6k, folyokdk, 6tereszek, hidgyirtik
tisztdntartdsa, a csapad6kviz akadilytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan ekitti
jArdaszakaszra terjedoen - az, ingatlan t6nyleges haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak

koteless6ge.



(2) Jdrmiibehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6karban 6s tisztiintart6sa minden esetben az
in gatl an haszn61 6j 5nak, i I I etve tulaj donos6nak a kotel ess6ge.

(3) A csapad6kelvezet6 6rokban szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni nem
szabad.

(4) Eldugulris vagy rong6l6d6s ol<ozds6ra alkalmas anyagot, rigy ki.iloncisen szerrerer,
iszapot, papirt, tonneleket, ttiz- es robban6sveszelyes anyagot a kozcsatorna viznycki
akn|jitba, vagy a csapad6kviz elvezetci iirokba sz6rni, beleonteni, beleseperni , vagy bevezetni
tilos.

10.$

(l) Epitesi tenilten 6s az 6pitkez6s kozvetlen kornyeken az 6pit6st v69zo kivitelezrjnek
kell biztositani a tisztas6got,

(2) Kciztertileten b6rminemti burkolat (frttest, j6rda) felbont6sa csak a jegyzo, az orszagos
lcozitth|lozatba tartozo utak tekintet6ben a kcizirt lcezelcij6nek hozziljin:uliirvui l.h.tr6gir.
Krjztertilet6n 6pit6si anyagok egy h6tig leher t6rolni.

(3) Arnennyiben a munk6latok v6gz6se sor6n 6pit6si tomel6k, illetve hulladek anyag
keletkezik, itgy azt folyamatosan, legkesribb a munki befejezds6tol sz6mitott 3 napon beltit a
kivitelezest vdgzo szervnek vagy szemelpel< el kell sz6llitani 6s a kozteniletet hely-e kell
6llitani, illet<ileg mcg kell tisztitani.

(4) Kozttra, irtpadk6ra salakot, 6pit6si tonneldket, illetve szemetet szdllitani es helyezni
nem szabad.

I l.$

(l) Kriztenileten szennyez<i anyagot csal< olyan modon szabad szdllitanj, hogy a
szellitdsb6l semmi ki ne hulljon, por es csepeges ne keletkezzen. Ha a sz6llit6s l<ozben a
tertilet szennyezcidlte, a szennyezcid6s elrlid6zdje kriteles azt elt6volitani es tov6bbi
szenny ezod6s megakad dlyozdsdr6l gondoskodnr.

(2) Ha brirmilyen sz6llitmriny fel- vagy lerakiisdndl, a koz- vagy mag6ntenilet
szennyezcidik, a szennyeztid6s eloidezcij6nek azt a fel, vagy lerak6s elv6gz6il utiin nyomban
rneg kell tisztitania.

12.$

(1) A teleptil6sek koztenilet6n tilos jdrmrivet mosni, olajcseret vagy m6s olyan
tev6kenys6get vegezni, amely szennyeziSd6st okoz. Lak6hSzhoz tartoz6 gdvarban ilyen
munk6kat ugy kell v6gezni, hogy szennyezcld6s krjztertiletre ne keniljon.

(2) Gondozott zoldtertiletre j6rmiivel r6hajtani, azon parkolni nem szabad.

13.$



Allati hull6t, valamint olyan anyagot, amely a korny6k levegcij6t szennyezi, az eglszsdget
veszdlyezteti vagy 6lcisdiek r6sz6re t6ptalajt ny[rjthat, sem a kilztenileten, sem mag6nteriileten
elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Koz- vagy rnagilntertiletet fek6li6val (emberi iirtilekkel)
szennyezni tilos.

14.$

A telepi.il6s tertilet6n l6vri tavakban, 6ki vizfolydsokban, belvizelvezetcj 6rkokba, tisztitatlan
szennyvizet, tr6gyalevet bevezetni, partjait szem6ly vagy egy6b hullad6k elrakds6val

beszennyezni nem szabad, a szennyezod6st meg kell akad6lyozni.

1s.$

(l) Az onkorminyzat beltertilet6n a telepril6si szildrd hullad6k osszegytijtese, elsz6llit6sa

6s 6rralommentes elhelyez6se a szolgiltat6 6ltal vegzett koztisztas6gi kozszolg6ltat6s ird6n

tort6nik.

(2) A szol96ltat6 a hdztartdsi hulladek elsz6llitds6t az onkorm6nyzattal kot6tt

meg6llapod6s szerinti gyakoris6ggal, zirtrendszeni kukdsaut6val, meghat6rozott napokon

vdgzi.

(3) A szolg6ltat6s igenybe vdtele kotelezci. A szolg6ltat6 az ingatlan tulajdonosdval

szemben a teljesit6st csak jogszab6lyban, illetve a jelen rendeletben meghatiirozott esetben

sziineteltetheti, illetrileg korl6tozhatja. A Szolg6ltat6 egy6bk6nt a rendszeres

szem|lysz|llit6sba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintet6ben, rettdszeresen koteles

teljesiteni.

16.$

(l) A keletkez6 szemdt mennyis6g6nek rnegfelelci sz6m[, fedhetcj szem6tgytijtci ed6ny

beszerz{se, ennek elhelyez6se, p6tl6sa, javitdsa, tiszt6ntarlSsa es fertotlenit6se a tulajdonos

koteless6ge. A szem6tgytijto ed6nyeket mds c6lra haszn6lninem szabad.

(Z) Szcmcret felhaltnozni nem szabad , azt a megadott szem6tsz6llit6si napon elsz6llitds

c6lj6b6l a szolgdltatis v€gzo szerv rendelkez6s6re kell bocs6tani. A t6rol6ed6nyek, szemetes

,rekok kihelyei6se a sz6tlitdsi napokon a tulajdonost kotelessege, a kcizleked6s akad6lyoziisa

n6lktil. A tArot6ed6nyek tirit6se a szolg6ltat6st v6gz6 feladata. A t6rol6ed6ny a kii.irites ut6n a

kozteriiletrcil halad6ktalarr eI kell vinni.

(2) A szem6tsz6llit6st a Szolg6ltat6nak irgy kell megoldani, hogy a szem6lt

felhalmoz6d6s6ra ne kertiljon sor.

17.$

(l) Az egybb - nem hizarrilsi szem6lt - osszegytijt6s6rcil 6s sajrit koltsegen tort6n6

elszdllit6s6r6l annak kell gondoskodni, akin6l az keletkezett. Ha az nem 6llapithat6 meg, az

elszilllit6srol Az ingatlan tulajdonos6nak kell gondoskodni. Az ilyen szemetet sz6llitAsig

olyarr helyen kell osszegyiijteni 6s tdrolui, ahol ez a kornyezetet neur szenuyezi 6s a forgalmat

nern akadilyozza.



(2) Akinel rothad6 vagy biizos szem6t, hullad6k keletkezik elszrillit6srir6l halad6ktalanul
gondoskodnia kell.

(l) Minden mag6n- es

illemhelyeket is - 6lland6
taftanr.

l8.s

kozc6lir illemhelyet - beledrtve a

haszn6lhat6 6llapotban, j6 karban
vizeldet es a nyitott godrir
6s tiszt6n, vizmentesen kell

(2) A fek6liat6rol6kat (drny6l<sz6keket, latrin6kat) a sziiks6ghez k6pest ki kell ririteni 6s

tartalmukat el kell szdllitani.

(3) A tclken keletkezett hazi szennyviznek a telekhatelron beliili elhelyezdse csak zdfi,
sziv6rg6smentes t6rol6ban tort6nhet.

A kiiztisztas6gi rendelkcz6sek betart6s6nak cllen6rz6sc

t e.$

A kozteriifeten, tov6bbd az €pitlsi felvonul6si teri.ileten - amennyiben azok a kozosseg

szimbra rnegnyitottak - a jelen onkormdnyzati rendelet betart6s6nak ellenrjrz6s6rcjl a jegyzo

gondoskodik.

20.$

(l) Aki az e rendeletben meghat6rozott magatart6si szab6lyokat, kotelezettsegeket 6s

tilalmakat rnegszegi szab6lys6rt6st kovet el, 6s 10.000.- Ft-ig terjedo penzbirs6ggal sirjthato.

(2) Szabdlys6rtdst kovet el az aki:

a.l az altala haszn6lt, illetve tulajdonrit k6pezci ingatlant nem mriveli meg, nem tartja rendben,

gyomtol, gazt6l, szem6ttcil, vadon6ki bokort6l, parlagf[itol nem tisztija meg,

b./ szernetet halmoz f'el,

c.l az ingatlan 6s az ingatlan cl6tti j6rda tiszt6ntart6s6r6l nem gondoskodik, illetve ha

tev6kenys69i koreben a koztertileten okozott szennyez6d6st nem sztinteti meg,

d.l az ingatlan el6tti iirkot, foly6k6t, csatornanyiliist, 6tereszt, hidgytinit nem tisztitja, vagy a

c sap adekv i z zav artalan el fo ly6s6t n em bi zto si d a,

e./ a be6pitett, illetve beepitetlen belteri.ileti ingatlan elcittij6rd6n, illetve nrellette ncitt gaz trem

irtja, a kinyul6 6gak, bokrok nyeses6r6l nem gondoskodik,
f./ g6pkocsit tiltott helyen 6s m6don mos,
g./ szennyvizet, eldugul6s vagy ron9616dds okoz6s6ra alkalmas anyagot a csapad6kviz-lefoly6

utcai akn6kba, illetoleg a csapad6kelvezetcl 6rokba vezet, ont,

l't.l ilrnyekszeket 6s pocegodrot nem a rendeletben meghatirozott m6don 6s idoszakball tisztit,

i./ kozteriiletet, illetve a lak6sra, emberi koziiss6gi tart6zkod6sra szolg6lo 6ptiletek kcizcisen

haszn6lt reszeit beszennyezi 6s az 6ltala elcjid6zettszennyeztid6st vagy szemetet nem tal<aritja

el,
j.l a gondozott zoldteriiletre j6rmiivel r6hajt vagy azon parkok,

k./ kozirtra, irtpadk6ra salakot vagy 6pit6si tormel6ket, szemetet enged6ly n6lkiil szilllit vagy

elhelyez,



l./ onlcorm6nyzati tulajdonri koztertileten b6rminemri burkolatot a jegyzi) hozzi4fniitsa nelktil
felbont,
m./ a telepril6s tertilet6n l6v6 tavakban, 6lci vizfoly6sokba, belvizelvezeto 6rokba tisztitatlan
szennyvizet, trdgyalevet levezet, a befolydst nem akadiilyozza meg, par-tjait szem6t, vagy
egyeb hul Iad6k lerak6s6val beszennyez,
n./ telkerr keletkezett h6zi szennyvizet nem zlrtrendszeni tiirol6ban helyez el.

2A16 rendclkcz6sck

21.$
Ez a rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

Ellend, 1999. jirnius 25.

Hornung Gyorgy sk.
Polg6rrnester

Zirad,6l<:

E rendelet Ellend kozs6g tertiletdn kihirdetdsre kenilt.

Ellend, 1999. jirlius 27.

Flendzseln6 Papp Ilona sk.
korjegyzci

Hendzseln6 Papp Ilona sk.
Korjegyzci sk.


