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Himesh6za Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilet6nek 8/2015 (VIII.31.) <inkorminyzati
rendelete

a kciztisztas6gr6l, a helyi k<irnyezetv6delemr6l, valamint a hullad6kgazd5lkod6si kdzszolgriltatris

ell6t6s6nak rendjdrol

Himesh6za Krizs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete az Alapt<irv6ny 32. cikk (1) bekezd6s

a) pontj6ban, tov6bbii a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. ttirv6ny. 35.$-6ban, 6s a 88.$.

(4) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaztls alapjrln, Magyarorszdghelyi <inkormiinyzatairol sz6lo

20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny. 13.$ (l) bekezdds 19. pontj6ban meg6llapitott feladatk6r6ben

elj6rva a kovetkezoket rendeli el:

I. Fejezet

Altalinos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja

1.$

(l) A rendelet c6lja, hogy Himeshaza k<izs6g kozigazgatrisi teriileten a koztisztasiigot

fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kdtelezetts6geket 6s tilalmakat a helyi

saj 6toss6goknak megfeleloen rendezze.

(2) A k<iztisztas6g 6s a teleptildsi krirnyezet fenntart6sa elsorendti kdzeg6szs6giigyi 6rdek,

ezert ewrck elomozdit6s6ban mindenki kOteles hathat6san k<izremtiktidni, a szennyezod6st,

fertoz6st eredm6nyezo tev6kenys6gtol, illetve magatart6st6l tart6zkodni.

2. A rendelet hat6lya

2.S

(1) A rendelet hatiiya a k6zs6g kozigazgat6si tertilet6n 61land6 vagy ideiglenes jelleggel

tart6zkod6, illetve tevdkenys6get folytat6 mag6nszem6lyekre, jogi szem6lyekre, valamint jogi

szem6 lyi s6 g ge I nem rendelkezo e gy6b szew ezetekre e gyar6nt kiterj ed.

(2) A teleptl6s eg6sz tertilet6n a szervezefr szemdtszilllit6sr6l Himesh6za K6zs6g

Onkorman y zata (a tov6bbiakban : onkorm iny zat) gondoskodik.

(3) Nem terjed ki a rendelet hat6lya a veszdlyes hulladekokra, termeldsi hullad6kokra, az

rillati eredetu hullad6kokra, valamint a nem kozmtivel cisszegytijt<itt hiutattdsi szennyvizre 6s

az azokal 6 s szefi.ig go tevdkeny s6 gre.

3. Ertelmez6 rendelkez6sek

3.S

A rendeletben alkalmazott fogalmak 6rtelmez6,s6re a jogalkot6sr6l sz6l6 tdrv6ny szerinti

magasabb szintri jogszabhlyokban foglalt fogalommeghatirozitsok ir6nyad6ak.

.1
I
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4. Eljdr6si szabflyok

4.S

(l) A rendelettel cisszefiiggti tev6kenysdgek 6s a rendelet vdgrehajtrls6nak ellenlrzesere,
tov5bb6 eloir6sainak betartat6s5ra - ha e rendelet vagy m6s jogszabaly elt6roen nem
rendelkezik - a polgrirmester 6s a jegyzb is jogosult.

(2) Amennyiben vita meriil fel abban a k6rd6sben, hogy valamely jelen rendeletben
megiillapitott kotelezetts6g kit terhel - ha e rendelet vagy miis jogszabrlly elt6r6en nem
rendelkezik - a vitilban a jegyzl diint.

II. Fejezet
A h ulla d6kg azdi,J.ko ditsi kiizsz olg{ltatf s

5. A hullad fikgazdiiko ddsi kiizszo lgr{ ltat{ s ta rtalm a

s.$

(l) Az Onkorm6nyzat e rendeletben foglaltak szerint hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat:ist
(a tov6bbiakban: kdzszolgiitat6s) szeryez 6s tart fenn.

(2) A kozszolgiitatris kiterjed a telepiil6si hullad6k rendszeres gyrijt6s ere, elsziilit1sira,
6rtalmatlanititsitra 6s kezel6s6re.

(3) A kcizsdg kozigazgatLisi teri.ilet6n l6vo ingatlanok tulajdonosai, birtokosai, haszn6l6i (a
tov6bbiakban egytitt: ingatlantulajdonos) a szervezett kcizszolgriltatiist jogosultak 6s kcitelesek
igdnybe venni.

$) Az Onkormrinyzat a Del-Balaton 6s Si6vrilgy Nagyt6rsdg region6lis szil6rdhulladdk-
gazdalkoditsi rendszer megval6sitrlsara l6trehozott onkorm6nyzati konzorcium tagai iital
meghatiirozott si6vdlgyi ellit6si tertilethez, 6s az e terilletre szervezett region6lis
hul I ad6kke ze I 6 s i ko zszol giitatiis i re nd s zerhe z tarto z1k.

(5) Himeshi.zakozsegkozigazgatdsi teruletdn a telepilldsi hullad6kkal kapcsolatos kcitelezo
helyi k<izszolgdltatds teljesit6s6re jogosult kozszolgiitat6 (a tovribbiakbul K,irrrolg6ltat6):
D6l-kom D6l-Dun6ntrili Kommuniilis Szolgiitat6Nonproht Korl6tolt Feleloss6gri Tiirsasiig.

(6) Az Onkormrinyzat es a K<izszolgilltat6 a teleptildsi hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g
ell6t6s6r6l r6szletes ktizszolg6ltatrlsi szerzoddsben allapodnak meg, amely tartalmazza a
tevdkeny seg el kitiisrinak hat6rnapj ait 6 s i dritartam6t i s.

6. Kiizszol giitatil jogai 6s kiitelezetts6gei

6.S

(l) A Kdzszolgriltat6 kdteless6ge a jelen rendeletben ds a k<izszolgrlltatrlsi szerzod6sben
foglaltak szerint aklzszolgirltat6s folyamatos ds teljes kcini elldt6sa, tovribb6 k<iteles

a. akitzszolgriltatris teljesitds6hez sziiksdges mennyis6gti 6s min6s6gri j6rmri, g6p, eszkiiz,
berendezds biztosit6srira, valamint a sztiks6ges l6tsz6mri 6s kdpzetts6gti szakember
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alkalmazisira;
b. akdzszolg6ltat6s folyamatos, biztonsdgos 6s b6vitheto teljesit6s6hez szi.iks6ges fejleszt6sek 6s

karbantart6sok elvdgzes6re ;

c. akdzszolg6ltat6s kcir6be tartozo hullad6k 6rtalmatlanititsira, az OnkormLnyzat6ltal kijel6lt
helyek 6s l6tesitm6nyek ig6nybevdtel6re;

d. a k6zszolg6ltat6si tev6kenys6g6rol - a szerzodestargyatkepezokozszolgiltatiisi bevdteleirol

6s kiad6s6r6l - 6vente besz6mol6t k6sziteni es azt az Onkormdtyzatnak benyrijtani;

e. a kcizszolg6ltat6s teljesit6s6vel cisszefi.igg6 adatszolg6ltatSs rendszeres teljesit6s6re 6s

me ghatfu o zo tt ny i lv6ntart6si rend s zer mriko dtet 6 s 6re ;

f. a fogyaszt6i panaszok 6s 6szrev6telek elint6z6si rendj6nek meg6llapitirsdra 6s elint6z6sdre;

g. kozszolg illtatbihulladdkgazd6lkod6si tervet k6sziteni, a*. az Onkorm6nyzattal egyeiletni,

h. biztositani, hogy a vegyes hullad6k gytijt6s6hez azingatlantulajdonos legal6bb k6t ki.ilonbdzo

tirm6rtdkri gytij to ed6ny k6zi.il viil aszthas son ;

i. azigyfelszolg6lati feladatok ellilritsdra,valamint akozszolgitltat6ssal kapcsolatos lakoss6gi

ti$ekoztatdsra;
j. az iitalaelv6rhat6 gondossSggal az eddnyeket kezelni, az edlnyekben keletkezett karok6rt -

ha a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be - hety6llni.

k. tribblethullad6k elhelyez6s6t szolg6l6, aKdzszolgiitat6 6ltal biAositott zs6k forgalmazisfiral,

l. a D6l-Balaton 6s Si6vrilgye Hulladdkgazd6lkodSsi Projekt keret6ben megval6sul6

ldtesitm6nyek 6s eszkozoknek akozszolgtrltat6s teljesit6se kapcsan tdrt6no ig6nybev6tel6re.

7.$

A K<izszolgiitat6jogosult megtagadni a hullad6k elsziillit6s6t, ha

a. jelen rendeletben eloirtt6l elt6ro tiirol6ed6ny kertil kihelyez6sre;

b. a t6rol6ed6nyben a teleptil6si szil6rd hulladdk kor6be nem tartoz6 anyag keriilt elhelyez6sre,

igy ki.il6n<isen forr6 hamu, ko, 6pit6si t<irmel6k, illlati tetem, mar6, mlrgezo anyag,

elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony Yagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmri, srilyri ttrgy, amely veszelyerteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6

alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gytijtoberendez6st, illetve iirtalmatlanit6sa

sor6n v eszely eileti a krirnyezetet;

c. a hullad6k nem a szabvinyos, zdrtt6rol6eddnyben, illetve nem a Kozszolgitltat6t6l v6s6rolt

j elzett zs6kban kertl kihely ezdsr e ;

d. a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll, vagy at6rol6ed6ny nem keriilt lezftrdsra, illetve s6rtilt;

e. at6rol6ed6ny koriil szabiiytalanul, annak mozgatisitt6s iiritesdt akadtiyozb m6don

tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre.

7. Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiiteless6gei

8.S

(l) Az ingatlantulajdonos az Onkormdnyzat 6ltal szervezettkdzszolg6ltat6st az e rendeletben

meghatirozott gyakoris6ggal ig6nybe veszi 6s a k<izszolg6ltat6s kor6be tartoz6 hullad6kait a

Ko zszo I 96l tato r eszer e rendszere se n 6tadj a.

(2) Az ingatlantulajdonos hulladeka Kozszolg6ltat6nak t<irtdno tltadilsilig a telepiil6si
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hulladdk gyrijt6s6re, t6rol6srira rendszeresitett 6s a rendelet l. mell6klet6ben meghat6rozott
gyrijtoed6nyt kdteles ig6nybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles tov6bb6 a hullad6k gyrijt6se sorAn megfelel6 gondoss6ggal

elj6mi annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k mSsok 6let6t, testi eps6g6t, egdszs6g6t ds j6
kozerzetdt ne vesz6lyeztesse, a telepiil6s dpitett 6s termdszetes kcirnyezetdt ne szennyezze, a

ndv6ny- 6s 6llatvil6got ne kdrositsa, a k<izrendet 6s a kozbiztonsiigot ne zavarja.
(4) Az ingatlantulajdonos alapveto k<itelessdge, hogy az ingatlanar:. k6pz6do hullad6k

mennyis6g6t alacsony szinten tartsa, tovribbri r6szt vegyen a teleptildsen mrikdd6 szelektiv
hullad6kgytijt6sben.

(5) A hullad6kgyrijto ed6nyt azingatlantulajdonos a sajdt ingatlanin kciteles t6rolni.

e.s

(1) A gyrijt6ed6nyt legkor6bban - a tart6san engedelyezett elhelyez6st kiv6ve - a szrillitiisi
napot megelozo napon 18 6r6t6l szabad kihelyezni a gyrijt6st vegzo gdpj6rmtivel
megkdzelitheto 6s iirit6sre alkalmas helyen, azingatlan k<izritcsatlakozdsa melld igy,hogy az a
kdzuti 6s gyalogos forgalmat ne akadrilyozza, valamint ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s
vesz6ly6vel.

(2) Ahol az ftviszonyok vagy egy6b akad6lyok a hullad6k (1) bekezdds szerinti gytijtds6t
nem teszik lehetovd, ott az edenyzet rltvdtele a legkozelebbi alkalmas helyen tdrtdnik.

(3) Az ingatlantulajdonos a gytijt6ed6nyt rigy koteles elhelyezni a k<jaertleten, hogy az
ed6ny fedele - a kriztertilet szennyez6s6nek elkenil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban legyen.

(4) A hulladdkot azingatlantulajdonos a gyrijt6ed6nybe rigy kciteles beletenni, hogy azed6ny
mozgatiisakor ds iirit6sekor ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi iirit6st ne akadiiyozza.

(5) A t6rol6eddnyt a kiiiritds ut6n a kozteriiletrol haladdktalanul el kell vinni.
(6) Akin6l rothad6, vagy btizds hullad6k keletkezik, annak az elsziilitLisr6l halad6ktalanul

gondoskodnia kell.

10.s

A kdzteri.ileten elhely ezett gyijt<ieddnybol
vrllogathat.

11.S

hulladdk nem veheto ki es abban senki nem

(1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gytijtoed6ny tisztintartirsar6l, fertotlenit6s6rol,
rendeltet6sszerti haszniiatar6l6s az annak kdrnyezet6ben l6vo tertilet tisztintartitsar6l.

(2) A hullad6k gytijt6sdvel cisszefliggo, az ingatlantulajdonos hibej6b6l keletkezo szennyezds
eseten az ingatlan tulajdonosa a szennyezett teriiletet kciteles megtisztitani 6s fertotlenfteni.

(3) Ha a gytijtoed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben
osszetiimrirtidtitt vagy befagyott, illetve az eddnyben ldvo hullad6kot tigy <isszepr6selt6k, hogy
emiatt azedenyt nem lehet kitiriteni, azingatlantulajdonos kriteles az edenyt tirithetovd, illetve
haszn6lhat6v6 tenni.

(4) T6len az ingatlantulajdonos k6teles a t6rol6ed6ny 6s az ritburkolat sz6le k<jz6tti, legal6bb
2 mdter sz6les s6vot a h6t6l megtisztitani 6s a sfkoss6gt6l mentesiteni.

12.S
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(1) A nem telepiil6si hullad6k 6sszegytijt6s6rol ds sajrit kdlts6g6n tdrt6no elszdllithsdr6l annak
kell gondoskodni, akin6l azkeletkezett. Ha aznem rillapithat6 meg, az elszdllit6srol azingatlan
tulajdonos6nak kell gondoskodni. Az ilyen hullad6kot sz6llitrisig olyan helyen 6s m6don kell
Osszegytijteni ds t6rolni, hogy az mSsok 61et6t, testi 6psdg6t, egdszs6g6t 6s j6 kozerzet6t ne

veszdlyed.esse, a telepiil6s 6pitett 6s term6szetes kdrnyezetet ne szennyezze, a nov6ny - 6s

6llatvil6got ne k6rositsa, akozrendet 6s akozbiztons6got ne zavarja.
(2) Az nem telepi.il6si hulladdk gyrijt6s6re szolg6l6 gytijtoeddny beszerz6se, javit6sa, p6tl6sa,

elhelyezdse , tisztdntartilsa 6s fert6tlenit6se ail terheli, akin6l a hullad6k keletkezik.

8. A hullad6kgazdilkodfsi kiizszolgriltatds rendje

13.S

(1) A Kdzszolgiitat6 a hullad6kgyrijto ed6nyek sz6llit6s6t heti egy alkalommal munkanapon
reggel hat 6s este h6t 6ra krizdtt vegzi.

(2) A Kozszolgitltat6 a helyben szok6sos m6don tajdkoilatja az ingatlantulajdonosokat az
iirit6s napj616l, valamint az tinnepnapi sz6llit6s rendj6rol.

14.$

(1) A fedheto, szabviinyos, jelen rendelet l. mell6kletdben meghatirozott hullad6ktgytijto
ed6ny beszerz6se, annak elhelyez6se, p6tl6sa, javit6sa, tisztfuntartitsa 6s fert6tlenitdse a
tulajdonos kdteless6ge. A hullad6kgytijt6 ed6nyeket m6s cdlra haszn6lni nem szabad.

(2) A meghatdrozott gyakoris6gri sz6llit6s mellett, ha az ingatlantulajdonosnak t<jbblet
telepiil6si szil6rdhulladeka keletkezik azt a Kozszolgitltat6n6l megv6siirolt 6s erre a ceka
rendszeresitett hulladdkgytijto zsiikban helyezheti el. Krizszolg6ltat6 kciteles a zs6kot
biaositani 6s elszSllitani. A zsdk dija tartalmazza az elsziilitris6nak 6s a hulladdk kezel6s6nek
k<ilts6g6t.

ls.$

(l) Hullad6kot felhalmozni nem szabad, azr a megadott szemdtszillit6si napon elsz6llitiis
c61j 6b6 I a Kozszolgiltat6 rende lkez6s6re kell bo c s6tani.

(2) A hullad6kgytijto ed6nyek szrillitrlsi napokon t<irt6no kihelyezdse a tulajdonos
kdtelessege.

(3) A hullad6kgytijto eddnyek tirit6se a Kcizszolg6,ltat6 feladata.

(4) A hulladdkgytijto eddnyt a kitirit6s ut6n a krizteriiletrol haladdktalanul el kell vinni.

t6.s

A vegyes hdztartilsi hullad6k gytijt6s6re szolgSlo hulladdkgyiijti| edenyzetben nem helyezheto
el

a. foly6kony,mdrgezo, triz- 6s robbaniisvesz6lyes atyag, vagy egydb olyan afiyag, amely
veszflyeztetheti a gyrijtest vegziS szem6lyek vagy m6sok 6letdt, testi 6ps6gdt;

b. teleptil6si hullad6knak nem minosi.ilo hullad6k, ki.ilcincisen 6pit6si 6s bont6si hullad6k, 6llati
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tetem, 6llati iiriil6k, hullad6k udvaron gytijtheto elektromos, elektronikai 6s vesz6lyes

hullad6k.

17.$

(1) A Kozszolgiitato a hullad6kkezel6si kozszolgdltat6st a telepiil6s kdzigazgatrisi tertilet6n

kiz6rolagos joggal l6tja el.

(2) A K6zszolgiitatb akozszolgirltat6st 6s saj6t kolts6g6re 6s kock6zatdravegzi.

(3) A technikai eszkozrik iizemeltet6si dij6val 6s a szem6lyzettel kapcsolatos kcilts6geket a

K<izszolg6ltat6 viseli.
(4) Mentesiil a Kcizszolg6ltat6 a kdtelezetts6ge teljesit6se a16l vis maior eset6n, tovilbbdha az

Onkormdnyzatnembiztosit azingatlanok megk6zelft6s6hez olyan ritviszonyokat, amelyek a

Kozszolg6ltat6 g6pj6rmtiveinek balesetmentes kozleked6s6t biztositjak. Ez esetben a

Kozszolg|ltato azakadrily elh6rul6s6t koveto legkcizelebbi sz6llit6si napon kdteles szolg6ltatni,

amely alkalommal kdteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott meruryis6gti

telepi.ildsi szil6rd hulladdk elsz6llit6s6ra is.

18.$

A kozszolg6ltatris k<ir6be tartoz6 hullad6k 6rtalmatlanit6srlnak 6s elhelyez6sdnek helye a

cik6i hullad6klerak6, vagy mils - kdmyezetv6delmi mtiktid6si enged6llyel rendelkez6 -
hullad6klerak6.

le.$

(l) A lakoss6gi hullad6ksz6llit6s dijii az Onkormanyzat iiviilalja. A hullad6kszrillit6s

egys6gnyi dij6t jelen rendelet l. mell6klete tartalmazza, arrely ingatlanonkdnt egy darab

hullad6kgytijto ed6ny heti egyszeri iirit6s6t foglalja mag6ban.

(2) A villalkoz6sokkal a Kdzszol gfultat6 egyedi szerzoddst kdteles kdtni.

(3) A kdzszolg6ltatiis drja tartalmazza a lomtalanit6s dii6t, valamint a szelektiv

hullad6kgytijto szigetek heti [rit6s6nek dij6t is.

9. Lomtalanitfs

20.s

(1) A lakoss6g reszlre nyrijtott kdzszolg6ltat6s keret6ben a lomhulladdk 6sszegytijt6s6r6l,

elsz6llitesAr6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a Kcizszolgiitat6 6vente kdt alkalommal, kiildn dij
felsz6mit6sa ndlkiil gondoskodik.

(2) A lomtalanit6s idopontjrit a Kcizszolg6ltat6 az Onkorminyzattal egyeztetve 6llapitja meg,

majd a helyben szok6sos m6don ti$ekoztatja a lakoss6got.

(3) Lomnak tekintheto a hdztartitsokb6l szarmazo, nem rendszeresen begytijtott, a

kozszolgiitat6s keret6ben rendszeresitett gytijtoeddny mdreteit meghalad6 telepiil6si hu11ad6k.

(4) Lomtalanitiis keret6ben nem gytijtheto ki.ildnosen
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a. 6pit6si 6s bontiisi hullad6k;
b. gumiabroncs hullad6k;
c. g6pj6rmrironcs vagy toviibb nem haszniilhat6 jrirmti;
d. az ipar, mezogazdaseg vagy szolgiitatitsi tevdkenysdg sor6n k6pzod6tt hullad6k;
e. vesz6lyes hullad6k;
f. elkiilonitetten gyrijtdtt papir, mtianyag, vagy fem hullad6k;
g. zdldhulladdk.

10. Az elkiiliinitetten gytijtiitt hullad6k elhelyez6se

21.$

(1) Az ingatlantulajdonos a teleptil6si hullad6k miis <isszetevSit6l fajta 6s jelleg szerint
elktilcinitetten gyrijtdtt papirt, feh6r 6s szines iiveget, mrianyag-palackot a Kozszolgaltat6 altal
mrikcidtetett hulladdkgyrijto pontokon, a hulladekok fajta 6s jelleg szerinti elkiilcinit6s6re
szolgril6 gyrijtoed6nyekben helyezi el.

(2) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a kijeldlt helyen - a Kiizszolg6ltat6 el6ir6saira is
tekintettel - rigy helyezi el, hogy az mds hullad6kfajt6val ne keveredjen 6s a kornyezetet ne
szennyezze.

(3) Az elkiilcinitetten gyujtcitt hulladek elhelyez6s6re szolg6l6 szabv6nyos gytijt6edenyek
elhelyezds6rol, az edenyek iiritds6rol, karbantart6srir6l 6s fert6tlenftdsdrol a Kozszolg|,ltato, a
gytijtoed6nyek, gyrijtopontok 6s komyezeti.ik tiszt6ntartiis6r6l, h6- ds sikoss6g-mentesitds6rol
az Onkorm iny zat gondo sko dik.

(4) A gytijtopontokon elhelyezett hulladdk elokezel6s6r6l a Kcizszolgftltato gondoskodik. A
hullad6kgytijto pontokon elhelyezett gyrijtded6nyek iirit6s6t, a hullad6k v6logat6sSt 6s
kezel6s6t a Kdzszolg6ltat6 vegzi.

11. A kiiztertileten keletkez6 telepiil6si sziL{rd hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgriltatds

22.$

(1) A kcizteriileteken keletkezo hi.ztartisi 6s egydb hulladdkot kizirolag a kijeldlt
hullad6klerak6ban lehet elhelyezni.

(2) Ha a krizteri.ileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kciriilmdnyek kcizdtt elhelyezett
hullad6k - ide6rtve a teleptil6stisztas6gi feladatok k<irdbe tartozo hulladdkot is - korrlbbi
birtokosa vagy tulajdonosa a hulladdk elsziilititsitra 6s kezeldsdre vonatkoz6 kotelezettsdg6nek
nem tesz eleget, az Onkorminyzat a hullad6k elsz/Jlititsitr6l 6s kezelds6rol a hulladdk kor6bbi
birtokosa vagy tulajdonosa kotltsdgdre a Kozszolgriltat6val vagy m5s hullad6kgazd6lkod6si
enged6llyel rendelkezo gazdiikodo szervezettel kdt<itt szerzodes ritj6n gondoskodik.

(3) Aki kiiztertleten kdztertilet haszniiati enged6lyhez kotdtt 6rusit6, szolgiitato,
kereskedelmi, vagy egy6b tevdkenysd get vegez, vagy kiv6n vegezni, illetve kdzteri.ileti
rendezvdnyt szervez, koteles azt a Kdzszolgrlltat6nak bejelenteni 6s a Kozszolgiitatoval a

kdzteri.ileten v6gzend6 tev6kenys6g idotartam5ra, valamint a varhat6 hulladdk fajtdjira,
6sszet6tel6re ds mennyisdg6re fi gyelemm el szerzodest kdtni.

III. Fejezet
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A kiiztisztasr{ggal iisszefiigg6 feladatok

12. Az ingatlanok 6s a kiizteriiletek tisztfntartisa

23.$

(l) A kdzti silasdg fenntart6s6ban mindenki k<iteles hathat6san kozremtikddni.

(2) Az ingatlanok tiszttntartds6r6l, gondozitsirol, h6-, sikossdg-,por-, sar-, iirtil6k-, rovar- 6s

r6gcs6l6mentesit6s6rol, valamint szem6t- 6s gyommentesit6s6r6l (a tovribbiakban egyiitt:

tisztintartits) az ingatlantulaj dono sok k<ite I e s gondo sko dni.

(3) Az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni a j6rd6k, udvarok, kertek, tovirbb| az

ingatlanhoz tartoz6 valamennyi - ktizteriiletnek nem mindsiilo - teri.ilet rendszeres

tisztbntartdsdr6l, az dptiletek, 6pitm6nyek gondozott megjelendse 6rdek6ben azok rendszeres

tisztitn- e s karbantart6s5r6 l.

24.S

(1) A tulajdonos kdtelessege a jarda mellett novo gaz kiirt6sa kiildnosen a fti sziiks6g szerinti

nyir6sa, k6rosit6k elleni nov6nyv6delem, a koaertiletre, j6rd6ra kinyfl6 6gak 6s bokrok

megfelelo nyes6se.

(2) A tisilintartitsi k<itelezettseg az ingatlan es a jirda, valamint a i6rda 6s a kdzrit kozotti

i.ires, flives vagy vir6gos s6vra is vonatkozik, ide6rtve a vizelvezeto Srkot is (a tovSbbiakban:

j6rda).

(3) A jardatisztirntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto 6rokba Yagy az irttestre seperni.

Az ingatlan teriilet6rol havat, jeget a kdzteriiletre sz6llitani tilos, illetve csak erre kijeldlt helyre

szabad.

(4) Int6zm6nyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6-ipari egys6gek, tizemek, tizlethelyis6gek 6s

szorakoz6helyek (a tov6bbiakban: i.izlet) elotti jardaszakaszt azijzlet tulajdonos6nak, tdnyleges

haszniil6nak kell tiszt6ntartani fiiggetlentil att6l, hogy a szem6t iizleti, illeWe iizemi

tevdkenys6gbol sz6rmazik-e. Ez a kotelezettsdg kiterjed a h6 eltakarit6ssal, a sikoss6g

me g sztintet6 s6ve I kapc so lato s feladatokra i s.

(5) Az utcai 6rusit6helyek, valamint egy6b 6rusit6helyek (b6ddk, pavilonok) 6rusai k<itelesek

az firusitits sor6n keletkezo hullad6kot dsszegytijteni, az Srusit6helyek k<izvetlen kcirnyezet6t

tiszt6n tartani.

(6) Az iizlet tulajdonosa, t6nyleges haszn6l6ja zir6s elott koteles meggyozodni a jdtda

tisztasitgirol. Az 6ru lerak6sa kdvetkeztdben keletkezett hullad6kot az izlet tulajdonosa,

tdnyleges hasm6l6ja koteles az irusziilit6st kdvetoen halad6ktalanul eltakaritani.

2s.$

A gondozatlan jirda tisaintartitsitt az Onkormanyzat a mulaszt6 kdtelezett kolts6g6re

elvdgeztetheti.

26.S

(1) A j6rd6r6l a havat ha szi.iks6ges naponta tdbbszdr is, h6es6s ut6n halad6ktalanul el kell

takaritani.
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Q) A jerder6l letakaritott jeget, havat a kcizrit 6s a j6rda krizritt fgy kell elhelyezni, hogy se a

gyalogosforgalmat, se a j6rmtiforgalmat ne akadSlyozza.

(3) Amennyiben a kcitelezett az ingatlan elotti j6rdaszakasil. az eszlel6stol sz6mitott ndgy
6r6n beliil, de legk6sobb l8 6riiig nem tisztitja meg a h6t6l, j6gt6l 6s nem teszi kcizleked6sre

alkalmass6, az Onkorminyzat a mulaszt6 kolts6g6re elv6geztetheti a tisztit6st.

(4) Onos esotol, jegtol, h6t6l sikoss6 v6lt j6rdi/., jirdaszakasil.,l6pcsot amennyiben szi.ikseges

naponta tdbbszclr is fel kell hinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem artalmazo

sz6r6anyagot, ki.il<jn<isen homokot, frir6szport kell haszn6lni. E c6lra tiizeles ut6n visszamaradt

darabos anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6roanyag beszerzdsdrol a tisztintart6sra
kdtelezettnek kell gondoskodni.

(5) A j6rda 6s a kozrit sikoss6g-mentesitds6t atisztirntarl6sra kotelezettnek rigy kell elvegezni,

hogy azbalesetet ne okozzon.

27.$

(1) Az <inkorm6nyzati tulajdonri k<iztertiletek szervezett, rendszeres trsztdntartits6r6l,

portalanit6s6r6l, 6ltal6nos jellegri takarit6s6r6l, sikoss6g-mentesit6sdrol, a szikird burkolatri

utak tiszt6ntartiis6r6l, hullad6kgyijto tarttiyok kihelyezlserol, tirit6s6rol - ha e rendelet vagy

m6s jogszab6ly elt6roen nem rendelkezik - az Onkorminyzat gondoskodik.

(2) Az izleztek tulajdonosai, t6nyleges haszn6l6i kotelesek az iitalttk mtikodtetett ingatlan

elott hullad6kgytijto eddnyt kihelyezni es azt rendszeresen iiriteni.
(3) Kdzteri.ileten szemetet, hullad6kot csak az erre a c6lra rendszeresitett gyrijtoed6nyzetben

szabad elhelyemi.

28.S

Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo egydb szervezetek

tev6kenys6ge kcivetkeztdben kcizteri.ileten keletkezett szennyezod6s megsziintet6se, a

szennyez6dest okoz6 szemdly, illetve szerv feladata.

13. A viz v6delme

2e.s

(1) Tilos a megl6vo elovizfolyitsokat, tov6bb6 avizelvezo rirkokat szennyezni, eltorlaszolni, a

viztermeszetes hozam6t, lefoly5sitt, aviz araml6s6nak viszonyait megviiltoilatni, a vizfoly6sok

medr6t, partjit szrikiteni, i I letve fe lttl lteni.

(2) Aki a megl6vo ellvizfolyhsokat, vizelvezeto iirkokat szennyezni, eltorlaszolja, a viz

term6szetes lefoly6s6t, a viz 6raml6s6nak viszonyait megvriltoilatja, a vizfoly6sok medr6t,

partJfi lesztikiti, feltdlti, koteles az eredeti 6llapot helyre6llitani, valamint a keletkezett kirt
megt6riteni.

(3) A krizteriileten l6vo 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, iitereszek tiszt6ntart6sa, a

csapad6kvi z akadiiytalan elfoly6s6nak biztositrlsa - az irrgatlant ovezo szakaszra tetjedoen - az

ingatlantulaj donos koteless6ge.

(4) J6rmtibehajtok 6tereszeinek 6pit6se, karban- 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az

ingatlantulaj donos kdteless6ge.

(5) Eldugukis vagy rong6l6d6s okozitsira alkalmas anyagot, igy ki.ildnosen szemetet,

szennyvizet, iszapot, papirt, t<irmel6ket, tiz- 6s robbaniisvesz6lyes anyagot, a csapadekviz
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elvezeto 6rokba sz6rni, belecinteni, beleseperni vagy bevezetni tilos
(6) Tilos 6sott vagy furt kutakat szennyezni, igy ktildndsen szeruryvizet, vesz6lyes, mergezo

anyagot azokba juttatni, kutakat enged6ly n6lkiil betemetni.

14. 6pitkez6ssel, bontfssal, valamint szennyezl anyagok szrillitrisival kapcsolatos
el6irisok

30.$

(1) Epit6si tertileten es az epitkez6s kcizvetlen k<irnyeken az 6pit6st vegzo kivitelez6nek kell
biaositani a tisztas6got.

(2) Beruhriz6sok esetdn a birtokbavdteltol a kivitelez6s megkezddsdig a beruhdz6nak, ezt
kcivetSen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelezonek kell gondoskodni az iitala elfoglalt teriilet
tisztirntartits6r6l. A felvonullsi 6s dpitesi tertilet lekerit6sdt sziiks6g szerint a jegyzo rendelheti
el.

(3) Epit6sn6l, bont6snii vagy tatarozisnitl a munk6latokat rigy kell vegezni, az 6pitdsi 6s

bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy kell tiirolni, hogy lehetos6g szerint por 6s egy6b
szenny ezod6s ne keletk ezzen.

(4) Amennyiben a munkrilatok vdgz6se sorSn 6pitdsi trirmeldk, illetve hulladdk keletkezik,
ugy ail. folyamatosan, legk6sobb a munka befejez6setol sz6mitott h6rom napon beliil a

kivitelez6st vdgzo szervnek vagy szem6lynek el kell sz6llitani es a kcizteriiletet helyre kell
iillitani, illetve meg kell tisztitani.

(5) Kozftra, utpadk6ra salakot, 6pit6si tcirmel6ket, illetve hulladdkot szilllitani 6s helyezni
nem szabad.

(6) Az 6rintett ingatlantulajdonos a koztertiletre kihordott hullad6kot vagy 6pit6si tcirmel6ket
kciteles saj rit kolts6g6n cisszetakaritani, illetve elsz6llitani.

31.$

(l) Kcizteriileten szenrryezo anyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani, hogy a sz6llitris
sor6n semmi ki ne hulljon, por 6s csepeges ne keletkezzen.

(2) Ha szilllitirs kdzben, fel- vagy lerakod6snii, koz- vagy mag6nteriilet szennyezodik, a
szennyezod6s elSid€,z6je azt haladdktalanul elt6volitani 6s a toviibbi szennyez6d6st
me gakad6ly ozni koteles.

(3)Aki kcizutat beszennyez a k<iteles a szennyezod6st haladdktalanul elt6volitani.
(a) A j6rmivezet(5 k<iteles a fiildftr6l szilird burkolatri ritra val6 r6hajtris elott a j6rmrivdrol a

r6tapadt sarat, szennyezod6st letakaritani.

15. A kiiztertiletek rendje

32.$

(1) A kciaeriiletek beszennyez6se tilos.
(2) A k<iztertilet igdnybevdtele esetdn, ha a koneriilet beszennyezodik, annak eloideziije

k6tel es a kriztenile tet azonnal me gti sztitani.
(3) Az ingatlan tulajdonosa kciteles megakad6lyozni minden olyan szennyezoddst, amely

ingatlanSr6l a teleptil6s szil6rd burkolatri ritjaira kertilhet. Azon ingatlan tulajdonosa, akinek
ingatlanrir6l a teleptilds szikird burkolatri ritjaira szennyezod6s kertl kciteles azt maradektalanul
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elt6volitani.
(4) A telepiil6s kcizteri.iletdn tilos jarmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenyseget

vegezni, amely szewryezod6st okoz. Az ingatlantulajdonosnak ingatlanin az ilyen munk6kat

fgy kell vegezni, hogy a szennyezod6s kdzteri.iletre ne kertljtin.
(5) A kdaeriileteteket, kdzutakat tiriildkkel szennyezni tilos. Az 6llati tiriildk eltakarit6s6r6l

az iilat tulajdonosa kciteles gondoskodni.

(6) Tilos 6llati tetemet kozteriileten elhagyni. A tetem elt6volit6sa a tulajdonos

kotelezetts6ge.

33 .$

(1) Kcizteriileten hirdetm6nyt, plak6tot csak az e cdlra rendszeresitett helyen szabad

elhelyezni. Tilos az 6ptileteket, 6pitm6nyeket, kerit6seket b6rmilyen felirattal megrong6lni. A
k<izszem6rmet 6s kozizlest s6rt6 feliratokat a tulajdonos nyolc 6r6n beli.il kdteles sajiit

kolts6g6n elt6volitani.
(2) Az idej6t mrilt hirdetm6nyt, plak6tot, az elhelyezo halad6ktalanul kdteles elt6volitani,

tov6bb6 kdteles az igy keletkezett hullad6k <isszegyrijt6s6r6l 6s elsztilitdsdr6l gondoskodni.

34.$

(1) Szemetet, hullad6kot k<izteriileten csak arra a ceha rendszeresitett 6s fel6llitott

hullad6kgytijto ed6nybe lehet elhelyezni.

(2) Aki koztertiletet, kir6ndul6 helyet valamint az itt elhelyezett felszerel6si, berendez6si

t6rgyakat beszennyezi, koteles annak megtisztit6s6r6l azonnal gondoskodni.

3s.$

Vrillalkoz6i tev6kenysdg elLitSsilhoz, magingazdiikod6shoz sziiksdges g6pek, j6rmrivek

t6rol6sa k6ztertileten- az 0nkorm6nyzat iital ki6llitdtt enged6ly hi6ny6ban - tilos.

36.S

Alkalmi jelleggel ig6nybe vett k<iztertilet 6s az ail kortilvevo tertilets6v tisztilntartirsa az

alkalmi haszn6l6 kdtelessege. Az 6rusit6sb6l keletkezo hullad6k gytijt6sdre zitthato edenyt kell

kihelyeznie, 6s azt a kotelezett saj6t kdlts6g6n kdteles elsz6llitani, valamint kciteles annak

i.irit6s6rol 6s tiszt6ntart6s6r6l is gondoskodni.

16. A ziildteriiletek, ziildfeliiletek fenntartisa, kezel6se

37.$

(l) A k6zs6g kozigazgat5si tertilet6n l6vo zoldtertiletek, zoldfeliiletek 6s nov6nyzet 6pol6s6t,

az ido szeri nov6nyv6del mi munk6l atokat a tul aj dono sok kdtele sek e lv6 gezni.

(2) Azonkormiinyzati tulajdonban l6vo tertiletek fenntart6s6r6l, gondoz6s6r6l - ha e rendelet

vagy m6s jogszab6ly eltdroen nem rendelkezik - az Onkormtnyzat kdteles gondoskodni.

(3) A kcizs6g k)zigazgatLisi teriilet6n l6vo erdok fenntart6s6r6l, iilaginak meg6v6s6r6l a
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tulajdonos kciteles gondoskodni a magasabb szintri jogszab6lyokban meghatarozott eloir6sok
betart6s6val.

(4) Tilos a kcizs6g tertilet6n elo fdra plak6t, hirdet6s kiragasztiisa 6s kiszegezdse, vagy 616

ndvdnyzet b6rmely m6s m6don val6 k6rosit6sa.

(5) Tilos kciztertileten, valamint termdszetvddelmi teriileteken az ott 616 6lcivil6g k6rosit6sa 6s

irtdsa.

(6) Az ingatlan telekhatrir6hoz csak olyan ncivdnyzet 6s csak olyan t6vols6gra telepitheto,
amely 6lettani sajrltossrigait figyelembe v6ve, a szomszddos ingatlan rendeltet6sszeni
haszn1,latitt nem akad6lyozza, abban k6rt nem okoz.

(7) Gondozott zoldteniletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni nem szabad.

17. A leveg6 v6delme

38.$

(1) Az egyedi ftit6ssel rendelkezo ingatlanokban csak megfeleloen karbantartott
ti.izeloberendez6sekben 6s csak azarra a berendez6sre engeddlyezetttizeloanyag 6getheto.

(2) A ftitoberendezdsben eg6szs6gre kdros dgdstermdket kibocs6t6 anyagot, kiilonosen ipari
hullad6kot, mrianyagot, gumit, vegyszert, fest6ket dgetni tilos.

3e.s

(l) Fozes 6s stitds c6ljrib6l szabadtdren ttizet gyrijtani 6s tiizeloberendez6st haszniilni csak
sz6lcsendes idoben, a k<irnyezet zavarilsa ndlktil lehet, 6s csak rigy, hogy az akomyezetre tiz-
vagy robbanilsveszdlyt ne j elentsen.

(2) A szabadban ti.izet 6s iizemeltetett tiizeloberendez6st 6rizetlentil hagyni nem szabad,
veszdly eset6n, vagy ha arra sziiksdg nincsen, atizet azorurral el kell oltani.

(3) A tiizel6s 6s a tiizeloberendez6s hasznl,latdnak helyszin6n olyan eszk<jz<jket 6s
felszerel6seket kell k6szenl6tben tartani, amelyekkel a t:irz terjed6se megakadrilyozhat6, illetve
a tiiz elolthat6.

40.s

(l) Beltertileti ingatlanokon az avar 6s kerti hullad6k (a tov6bbiakban egytrt: kerri hulladdk)
6rtalmatlanitiisa elsosorban hasznosit6ssal (komposzttlkissal) tcirt6nik, vagy elsziilitris6r6l

gondoskodni kell. A komposztdl6s soriin olyan technol6girit kell alkalmazni,hogy a hullad6k
erjed6se sor6n a btizos g6zok a szomsz6dos ingatlan haszn6l6it ne zavarjirk Amennyiben ez
valamely oknrll fogva igy nem lehets6ges, akkor a komposz6l6s nem alkalmazhat6.

(2) Kerti hulladdk 6get6s6re csak abban az esetben kertilhet sor, ha kezel6s e az (1)
bekezd6sben foglalt m6don nem lehets6ges. A fiistk6pzod6s cscikkent6se 6rdekdben a kerti
hullad6kot elozetesen szikkasztani, szirtani kell, elttizel6se folyamatosan, kis adagokban
tortdnhet.

(3) Nyers, megdzott avar 6s kerti hullad6k 6get6se tilos.
@) Az dgetds sor6n csak a helyben kelezkezettkerti hullad6k semmisitheto meg.

41.S

t2l t5
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Avar 6s kerti hullad6k nyiltt6ri 6get6se m6rcius 1-t6l november 30-ig - tinnepnapok

kiv6tel6vel -kizitr6lag p6nteki napokon 08.00 6s 18.00 6ra kdzdtt megengedett.

42.S

(l) A kerti hulladdk 6get6s6t sz6lcsendes idoben, kelloen szdraz kerti hulladdk eset6n szabad

vegezni az iitalinos ttizv6delmi szab6lyok szigoru betart6s6val. Tilos az avar 6s kerti hullad6k

6get6se a 41. $-ban enged6lyezett id6szakon kivtil, valamint piir6s, k<idtis, esos idoben.

(2) Az6get6st csak cselekv6k6pes szem6ly v5gezhetr.

(3) Egetni a lak6kcirnyezet leheto legkisebb zavarassa mellett csak megfeleloen kialakitott

tizrak6 helyen lehet, ahol az 6getds a szem6lyi 6s vagyonbiztons6got nem veszdlyezteti,

egdzs6giigyi 6s k6rnyezetikirt nem okoz.

(4) A tiz orzesdr6l, 6lland6 feliigyelet6r6l 6s vesz6ly esetdn annak elolt6s6r6l a t:drz gyilt6ia
koteles gondoskodni. A t:i'z helyszin6n olyan eszkozoket, illetve felszerel6seket kell

kdszenl6tben tartani, amelyekkel atizterjed6se megakad6lyozhato es atiz elolthat6.

(5) Az 6get6s befejez6sdvel a tiizet el kell oltani, a parizslilst vizzel, foldtakar6ssal vagy

egy6b alkalmas m6don meg kell megsztintetni.

(6) Azavar 6s kerti hullad6k kor6n kiviil eso hullad6k, igy ktildndsen kommun6lis, ipari vagy

6llati eredetri hulladdk, valamint vesz6lyes hulladdk sem tinmag6ban, sem a kerti hullad6kkal

egyiitt nem 6getheto.

(7) Az6g6s folyamatanak gyorsit6s6ra 6gheto folyad6k nem alkalmazhat6.

(8) L6bon 5116 novdnyzet,tarlo dget6se tilos.

43.$

Himesh6za kcizs6g kdzteri.iletein az avar 6s kerti hulladdk 6get6se tilos.

44.$

Az elrendelt rlltal6nos ttizgyrijt6si tilalom al61 e rendelet nem ad felment6st.

4s.$

(l) Aki atizgyijtasra, valamint az avar es kerti hullad6k dgetdsere vonatkoz6 el6ir6sokat

nem tartja be hullad6kgazd6lkod6si birs6ggal, valamint leveg6tisztas6g-v6delmi birs6ggal

srijthat6.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatdrozott birs6g osszegere a mindenkori vonatkoz6 hat6lyos

j ogszab5lyok rendelkez6sei ir6nyad6ak.

(3) A kiszabott birs6g nem mentesit az esetlegesen elkovetett srilyosabb jogszab6lysdrtes,

illetve a k6rt6rit6si feleloss6g al6l.

46.S

A k<izs6g kozigazgatiisi teriilet6n l6vo ingatlanon a tulajdonos koteles gondoskodni a

parlagfti, i.iromfti rendszeres irt6sAr6l.

13115
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18. Zajv 6delem szabf lyozfsa

47.$

(l) Az ingatlantulajdonosoknak napszakt6l fiiggetleniil tart6zkodni kell minden, a m6sok
nyugalm6t indokolatla nul zav ar o zaj o s magatartdst6 I 6 s tev6keny s6gt6l.

(2) A ktizsdg belteriilet6n b6rminemti, a mag6nszem6lyek hlilartisi ig6nyeit kiel6git6 zajjal
jdr6, zajt kelto tev6kenysdg, igy kiikincisen 6pitdsi, bontiisi, karbantart6si, javit6si, szereldsi
munka, kertmtiveldsi, zdldfeliilet-fenntartisi, favilgitsi, ftir6szel6si tevdkenys6g 6s az ezelchez
kapcsol6d6 elektromos 6s motoros g6pek haszniiata

a. h6tkdznap 06.00 6ra ds 20.00 6ra k<izott
b. szombaton 09.00 6ra 6s 20.00 6ra kciz<itt

v6gezheto.

(3) A (2) bekezd6sben meghatirozott idotartamon kivtil, valamint vas:irnap 6s iinnepnapokon
- rendkivtili krir- 6s balesetveszdly elh6ritrisrit kivdve - zajjal jiro, zajt kelto tev6kenysdget
folytatni tilos.

48.S

(l) Mag5ningatlanon 6piileten kivtili teriileten, ktil<jncisen kerthelyis6gben, teraszon, udvaron
hangosit6 berendez6st alkalmaz6, illetve el6zen6s nem tizletszerl 6s nem szolg6ltat6 jellegti
rendezv6ny- december 31. 18.00 6ra 6s a kovetkezo ev januir l. 06:00 6ra kclzritti idotartamot
kivdve -

a. hetkdznap da szombaton 08.00 es 22.00 6ra kcizdtt
b. vas6rnap 09.00 6s 20.00 6ra k<izrjtt

tarthat6.

(2) Venddgl6t6 egys6g teriiletdn hangosit6 berendez6st alkalmazdsa, illetue elozene
szolg|ltatds - december 31 . 18.00 6ra 6s a kdvetk ez6 6v janu6r I . 06:00 6ra k6z<itti id<itartamot
kiv6ve -

a. h6tkdznap 6s szombaton 08.00 es22.OO 6ra k<jzcjtt
b. vasiirnap 09.00 6s 20.00 6ra kcizcitt

megendgedett.

(3) Az (1) 6s (2) bekezd6sben meghat6rozott id<itartamon tril hangosit6 berendezds
alkalmaziisa, eloezene szolgiitatirs arra ir6nyul6 kdrelem eset6n enged6lyezheti;. Az enged6ly
irrinti kdrelmet legk6sobb a tervezett idopont elott 8 nappal kell benyrijtani. A k6relmet a
polg6rmester elozetes ir6sbeli hozztlitrulitsa alapjiin a jegyzo birrilja el.

4e.s

A jegyzb az engeddly n6lktili vagy az enged6lyben meghatiirozottakt6l elt6r6 zajkibocs6t6si
tevdkenys6get korliitozhatja, felfi.iggesaheti, besztintetheti 6s int6zkedhe t az egy6b
j o gkcivetkezmeny ek alkalmazisa ir int.

IV. Fejezet
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Zir6 rendelkez6sek

s0.$

(1) Jelen rendelet 2015. szeptember 1-j6n 16p hatillyba.
(2) Hatilyifi veszti Himeshilza K<izs6g Onkormanyzatdnak a koztisztasigi feladatok

ellititsitrll, a teleptil6si szilitrd hullad6kkal <isszeftigg6 helyi kozszolgiltat6sok k<itelez6

ig6nybev6tel6rol s26161212000. (XI. 3.) cinkorminyzati rendelete, valamint annak m6dositrlsai.

(3) A rendelet kihirdet6s6r6l - a helyben szok6sos m6don - a jegyzo gondoskodik.

Pataki P6ter

polg6rmester

Csatolm6nyok

Megnevez6s

8 2015 l.mell6klet

Tam6s D6vid

helyettes jegyzi|

Z{radEk

Jelen rendelet Himeshdzakozsegben kihirdetesre keriilt 2015.6v augusztus h6nap 31. napjrln.

Himeshiiza, 201 5. augusztus 3 1.

Tam6s D6vid

helyettes jegyzo

m6ret

111.16 KB
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1. mell6klet a 8/2015. (VIII. 31.) onkorm6nyzati rendelethez

A hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgdltatis dij a Himeshiza ktizs6gben

A ktizszolg6ltatrisi dij 350 db 6lland6 6s 21 db id6szakos 110-120 literes szabv6ny

hullad6ktriro 16 ed6ny haszn|lata es et6n :

204,-Ft+ Af'af egyszeri iirit6si dij alapj6n,

3 5 0 6l1and6 hdztartds fi gyelembev6tel6vel : 3 09. 3 9 8, -Ft+AfRnrO ;

2 1 iidiiloingatlan fi gyelembev6tel6vel : I 8. 5 64,-Ft+AFA/h6.


