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ak6ztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgSltatfsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Ivfnbattyf n Ktizs6g Onkorm ilnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 / 2013 .(V[I.20.) ii nko rm 6 ny zati ren delete
a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szildrd hulladdkkal kapcsolatos helyi

kiizszolg6ltatisr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l
Iv6nbatty6n Kozs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6

2012. CLXXXV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezddsdben kapott
felhatalmazds alapjdn az Alaptdrvdny 32. cikk (l) a) pontj6ban leirt jogkor6vel
6lve a kdvetkez6ket rendeli el:

ELS6 RESZ
Altalinos rendelkez6sek
I. Fejezet
1. A rendelet c6lja, hatdtya
1. $ E rendelet celja azok'nak a helyi szab6lyoknak a meg6llap itdsa, amelyek

biztositj6k Iv6nbatty6n kcizs6g koztisztasilgdt, a helyi trullad6kk.r.i6ri
kriz s zo I g6ltat6s tartalmht, rendj 6t 6 s m6dj 6t.

2. $ A rendelet hatillya kiterjed Iv6nbatty6n kcizs6g kozigazgatdsi teriiletdn ldvo
valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, melynek tevdkenysdge sor6n telepiildsi hullad6k
k6pzodik.

2. Fogalmi meghatirozfsok
4.$ (1) E rendelet alkalmaz6s6ban:
l. alapszolg6ltat6s: 1 db gyrijt6ed6ny jelen rendeletben meghat6rozott

gyakoris6ggal tdrt6n6 iiritdse, melyet valamennyi ingatlantulajdonos kciteles
igdnybe venni.

2. telepiildsi hullad6k:
a) hhztart6si hulladdk: a hhztartdsokban kepzodl vegyes, elktilonitetten gytijt<itt

valamint nagydarabos hulladdk, idedrtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a
pihends, iidiilds celjdra haszn6lt helyisdgekben, valamint a laiohdzak koz6s
haszn6latu helyis6geiben 6s teriiletein kepzodo hulladdkot, 6s a

b) hintart6si hulladdkhoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elkiilonitetten
gytijtdtt hulladdk, amely a h6ztart6sokon kiviil kdpz6dik, 6s jelleg6ben,
ci s szetdte I 6b en a h6ztart6si hu I lad6khoz hasonl6 :

3. nagydarabos hullad6k: az ingatlanfulajdonost6l a kozszolgdltato 6\tal nem
rendszeres jelleggel 6tvett olyan hulladdk, amely a kozszolg1ltatds keret6ben
rendszeres itett gyrij t6ed6ny mdreteit meghaladj a (lom) ;



4. vegyes hullad6k: ahintartbsi 6s a hiztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6knak
az a ktil<inbozo fajt6jf 6s dsszetdtehi hullad6kot tartalmaz6 rdsze, amelyet az

elkiilcinitetten gyfijtdtt hullad6kt6l elt6r6 ktilon gyrijt6ed6nyben gyfijtenek;

5. veszdlyes hulladdk: a Ht. 1. mell6kletdben meghat6rozott veszdlyess6gi
jellemz6k legal6bb egyik6vel rendelkez6 hullad6k;

6. dpit6si-bontdsi hullad6k: az lpitett kornyezet alakitSsfur6l 6s v6delm6r6l sz6l6

torv6ny szerinti 6p it6 s i tev6kenys6 gb 61 szhrmazo hullad6k;

7. biohullad6k: biol6giailag 1ebom16, parkokb6l szdrmaz6 vagy kerti hullad6k,
hiztartisokban, 6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tevdkenys6get folytat6
l6tesitm6nyekben k6pz6d6 6lelmiszer- 6s konyhai hu11ad6k, valamint az ezekhez

hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 tizemekben k6pz6d6 hullad6k;

8. biol6giailag 1ebom16 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, amely

aerob vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a

biohulladdkot is;

9. hulladdkbirtokos: a hullad6ktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy

amelynek a hulladdk a birtok6ban van;

10. hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s: a kozszolg6ltat6s kor6be tartoz6

hullad6k 6wdtel6t, e\sz6llit6s6t, kezel6sdt, valamint a hulladdkgazd6lkod6si

kozszolghltatSssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6s6t,

i.izemeltet6sdt biztosit6, kcitelez6 jelleggel igdnybe veend6 szolg6ltat6s;

11. gyrijt6ed6ny: szabvbnyositott mdrettel rendelkez6 hullad6kgytijt6 edlnyzet,

hullad6kgyujt6 zsdk, valamint az elktil<initett hullad6kgytijt6s c61j6b6l tizemeltetett

eszkoz, berendez6s;

12. gytijtohely: a hulladdkgfijt6 pont, a hullad6kgytijt6 udvar, az 6t-, illetve

visszav6teli hely, valamint a munkahelyi gytijt6hely 6s aziizemi gytijt6hely;

13. kozszolgilltat6: az a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6si engeddllyel

rendelkez6 6s a Ht. szerint minositett gazd6lkod6 szewezet, amely a telepiildsi

onkorm6nyzattal kotdtt hullad6kgazdillkodhsi kozszolg6ltat6si szerz6dds alapjdn

hu I 1 ad6k g azdillko dds i koz szo I g 6ltat6st l6t el1,

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az rngatlan tulajdonosa, vagyonkezeldje,

birtokosa, illefve haszn6l6ja, ide6rtve azt az esetet is, amikor az ingatlan

tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa, illetve hasznhl6ja egyben a hulladdk

termel6je, birtokosa;
15. id6legesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem

tart6zkoddsi helyet nem l6tesitettek, sz5116she1y tizemeltet6si tevdkenysdget nem

folytatnak 6s az ingatlanban dleWitelszeriien nem tart6zkodik senki;

16. gazd6lkod6 szervezet: a jogi szem6ly, a jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

gazdasilgit6rsas6g, valamint az egyeniv6llalkozo, ide nem 6rtve azt a kolts6gvet6si

izervet, amelyet az illlanhintartilsr6l sz6l6 torv6ny szerint kozfeladat ellfithsdra

hoztak l6tre;
17. a k6zszolg6ltat6s tdrgya: az 4.$ (1) bekezdds 2. pontj6ban meghat5rozott

telepiil6si hulladdk;
18. hutlad6kgyrijt6 udvar (hulladdkudvar): az elkiilonitetten (szelektiven)

begyijthet6 telepiil6si szil6rd, valamint a kiilon jogszabillyban meghat6rozottak



szerint a veszdlyes hulladdkok 6tv6tel6re 6s az elsz6llft6sig elkiildnftett m6don
tort6n 6 tdr ol6s 6r a szolg6l6, fe lugye I ette I e I I 6to u, zdrt b e gyrij tcih e ly ;

19. hulladdkgyujt6 sziget (gnijt6sziget): a hdztartilsokban keletkez6,
hasznosit6sra alkalmas, kiilonboz6 fajtdju, elkiilonitetten gyrijtou hfuztarthsi
hulladdk begffit6s6re szolg6l6, lak6ovezetben, kdztertileten kialakftott, feliigyelet
ndlkiili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begffit6hely, szabv6nyositott eddnyzettel;

20. lak6egys6g, iidtiloegys6g: helyisdg, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatb an dllo
f6- 6s melldkhelyis6gek mriszakilag is cisszetartoz6 egyiittese, amelynek a
szabadb6l, vagy az 6pi.ilet koztis krizlekedoj6b6l nyil6 cin6ll6 bejhrata van,
meghat6rozott rendeltet6s celjfxa onmag6ban alkalmas ;

(2) Egy6b alapfogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV.
tcirvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a az irdnyad6.
uAsonrK RESZ
A h ullad6kgazd flkodisi kozszolgdltatis
II. Fejezet
3. A h ulla dfikgazdhlko d6 si k6zszolg6ltat6s tartalm a
5'$ (1) IvrlnbattySn Kozsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: cinkorm5nyzat)

kotelez6en ell6tand6 kcizszolg6ltat6sk dnt a hulladdkg azd6lkod6si k6zszo Weitatas
ell6tds6t akozszolgilltat6val kdtott hulladdkg azddlkodisi kozszol gdltat1si szerz6d6s
ftj6n biztosftja.

(2) A kiizszolgilltat6s igdnybe v6tele Iv6nbatty6n kcizs6g kiizigazgat6si teriiletdn
l6v6 lak6ingatlan tulajdonosai reszdre egesz dvben, 1z iA[te!'esen hasznillt
ingatlanok esetdben az ingatlantulajdonosok r6sz6re a haszn 6lati szezon idej6re
kotelez6. A hasznillati szezon a haszn6lt ingatlanok esetdben el6re bejelentett
idoszak.
(3) Az ingatlantulajdonos biztosida a hulladdkgazd6lkoddsi k6zszolg6ltat6s

el I 6t6s Shoz sziiksdge s felt6teleket a klzszolgdltat6 r 6sz6r e.

@) Az ingatlantulajdonos ktiteles a keletkezett telepril6si hullad6k elhelye zeser6l
a hulladdkgazdfikod6si kcizszolg6ltat6s kritelez6 igdnybev6teldvel gondoskodni, s a
kdzszolgdltat6s ellStdsdert hullad6kg azddlkodilsi krizsiol g1ltatdsi dljat fizetni.

(5) A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos ahdztart6si trutUOeproz hasonl6
hulladdk tdszltkepezo elkiilcinitetten gyrijtritr hullad6k kezel6s6r6l a Ht. 31. $ (1)
b ekezd6s 6ben megh atSr ozottak szerint gondo sko dik.

(6) Tilos hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gytijt6s, begyiijt6s, sz6llitds 6s
lerak6s szabillyait6l elt6r6 m6don kezelni.

4. A hulla d6kgazditlkodf si kilzszolghltatis
ell6t6sdnak rendje
6'$ (l) Ivdnbattyhn ktizs6g kdzigazgat6si tertiletln az 5. $ (1) bekezddsdben

meghatirozott hulladdkgazd6lkodds_i kiizszolgdltat6st az onkorm6nyzat dltal
kivSlasztott, az orsz6gos Hulladdkgazd6lkoJ6si Ugynoks6 g- ita min6sitett,
valamint hullad6kgazdillkoddsi kcizszolg6ltat6si engeddllyel rendelk ez6 gazd6lkod6
szew ezet (tov 6bb i akb an : kci z s zolgilltato) v e gzi.



(2) A telepilldsi hullad6k rendszeres e1sz611it6s6r61 a kozszolgfiltat6 az ingatlan-
tulajdonosokt6l e rendelet 2. mell6kletdben meghat6rozott gyakoris6ggal, napokon
6s gffi t6eddnyben kciteles gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elsz5llit6si napj6nak esetlegesv6ltozhs6r6l az onkorminyzat
a helyben szok6sos m6don koteles az ingatlantulajdonosokat t6jdkoztatm.

(3) A teleptildsi szil6rd hullad6kot csak az 4.$. (1) bekezdds 11. pontj6ban

meghat6rozott gyfijt6ed6nyben lehet, kizilr6lag a sz6llit5s napj6n az ingatlan

bejdrata el6tti kriztertletre kihelyezni oly m6don, hogy az a kcizszolg6ltat6
j 6rmriv6re konnyen felhelyezhet6 legyen.

5. A ktizszolgSltaths r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei
7. $ (1) A telepiil6si hulladdkot az ingatlantulajdonos gyrijt6ed6nyben kciteles

gyrijteni.
(2) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddnyt az ingatlanon beltil tartia, aztkizhrolag

i.irit6si c61b6l a meghat6rozott sz6llit6si napokon helyezheti kozteriiletre.
(3) Az ingatlantulaj donos a hulladdk gazdhlkod6si kozszolg6ltat6s6rt koteles dij at

ftzetni.
(4) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re

kritelezett - nem tagadhatja meg a kozszolgilltat6si dij megfizet6sdt arra tekintettel,

hogy a kozszolg6ttatdst nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kozszolgilltat6 szfimhra a

koiszolgilltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolgilltat6s teljesit6sdre vonatkoz6

rendelkezdsre 6116s6t igazolla.
(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a telepiil6si szilfurd hulladdkkal kapcsolatos

kozszolgilltat6si dijat negyed6vente ut61ag, illetve e rendelet szerinti szerzod6sben

meghat6rozott id6pontban - szhmlaellen6ben - jogosult a kozszolgilltat6 beszedni.

A fizetdsre kcitelezett a szolg 6ltat6 6ltal megkiildcitt sz6mla alapj6n meg6llapitott

hat6rid6ben kciteles azt kiegyenliteni. Kdsedelmes fizetds eset6n a szolg6ltat6

k6s edelmi kamatot j o go sult felszimitani.
(6) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekovetkezett villtozds esetdn az itj

tuiajdonos nev6nek 6s el6rhetdsdgi cim6nek a krizszolghltat6hoz tort6nS bejelentdse

napj6ig ah1ztartfusi szil6rd hullad6k elsz6llit6sa ut6n eseddkes kdzszolgilltat6si dijat

u regi tulajdonos koteles megfizetni. 0rok16s eset6ben a kozszolg6ltat6si dij

megfizetd sdr e az orokdsok egyetemlegesen kotelezettek.

(7) A hullad6kkezel6si kozszolgilltat6s ig6nybev6tel66rt az tngatlantulajdonost

teitLel6 dijh tralek, kdsedelmi kamat, tov6bb6 a behajtils egy6b ktilts6gei ad6k

m6 dj 6ra b ehaj tand6 ko ztarto zilsnak min 6 siilnek.

(Si A gnijt6ed6ny rirtartalm6t meghalad6 tobblet telepiil6si szilSrd hullad6k

elsz6llittat 6s6ra a kdzszol gilltaths ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlantulajdonos a

szolg61tat6 6ltal rendszererit.U mrianyag zs6k felhaszn6l6s6val is jogosult.

el M ingatlantulajdonos tdlen - sziiksdg esetdn - az ingatlan bej6rata el6tti

koztertilet 6s azriuesikozott legal6bb 1 m6ter sz6les fitjhr6tkdteles ldtesiteni, azt a

h6t6l megtisztitani, sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyfijt6ed6ny

iirit6se, illeWe a mrianyag zsdk elsz6llit6sa akadillytalanul, balesetmentesen

tcirt6nhessen.



8.$ (l) A kdzszolgilltat6 a hullad6kgazdilIkoddsi kdzszolgdltathsi szerzSddsben
meghat6rozottak szerint gondoskodik a kozszolgdltatds folyamatos ell6t6sdr6l.

(2) A hullad6kgazddlkoddsi kcizszolg6ltat6s kor6be a teleptildsi hullad6k tartozik.
(3) A k1zszolgLltat6 a gnijt6ed6ny kiiirit6s6t a t6le elv6rhat6 gondoss6ggal

koteles v|gezni. Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy uj edenyzet biztosft6s6val
koteles megt6riteni. Amennyiben a meghib6sod6s a kozszolg6ltat6nak nem r6hat6
fel, a hasznhlhatatlan gyrijt6eddny javitdsa, p6t16sa az ingatlantulajdonos
kotelezetts6ge.

(4) A kdzszolgilltat6 munkav6llal6i a gytijt6eddnyt kiiiritds utiin k6telesek az
ifivetel helydre visszahelyezni 6s az iiritds sor6n kihullott telepilldsi szil6rd
hul I ad6kot ci s szetak aritani.

(5) A kozszolg|ltat6 az alapszolg6ltat6son feliili mennyis6giihilztart6si hulladdkot
nem ktiteles elszillitanl ha az nem a kdzszolgiiltat6 6ltal rendszeresitett 6s
biztositott mrianyag zs6kban lett kihely ezv e.

(6) A kdzszolgilltato a kdtelez6 kozszolgdltat6s kcirdben megtagadhatja a
telepiildsi szil6rd hulladdk elsz6llit6s 6t. ha

a) nem az e tendeletben meghat6rozott gyQt6eddnyben keriil kihelyez6sre,
b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si sziliird hulladdk kcir6be nem tartoz6

keriilt elhelvezdsre.
c) a hullad6k nem a szabv6nyos, zSrt t6rol6eddnyben, illetve nem a

kd zszol gdltat6 t6 I v 6 s 6ro lt j e lzett zsdkban kerii I kih e lyez6 sre,
d) a hullad6k olyan m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed dny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fennSll,
e) ha a t6rol6eddny kdrtil szab|lytalanul, annak mozgathst 6s tirft6st akad1lyozo

m6don tribblethullad6k ker0lt kihelyezdsre,
D amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezetdsre kertil - a t6rol6ed6nvek

matr icdjinak hi6nya, illetve s 6riil6 s e e s et6n.
(7) A hullad6k sz6llit6ja, kereskeddje, kctzvetit6je, kezeldje a Ht. 65. $ (2)

bekezd6sdben foglalt szemdlyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghat1roioiak
szerint jogosult.

9.$ (l) Az dnkorm6nyzat a hdztartdsokban keletkez6 lom elsz6llit6srlr6l a
kdzszolgdltat6val kdtdtt ktikin meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal
gondoskodik, melyrill az drintetteket a helyben szok6sos m6don tdj1lioztatja.

(2) A gazd6lkod6 szeruezetek az (l) bekezddsdben meghat6roaott lomtalanit6si
akci6t nem jogosultak igdnybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6ir6sok
10. $ (l) A gffit6s idejdre a kcizteriiletre tcirt6n6 kihelyezds, a gytijt6st kcivet6en agytijt6eddny saj6t ingatlanra t<irt6n6 visszahely"r8r. az 

"niatlantulajdonos
kotelezetts6ge.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gnijt6eddny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l,
sztiksdg szerinti fert6tlenit6sdr6l, elhaszn6l6das eset3n poiasar6l gondoskodni.

(3) A gnijt6ed6nyben tilos veszdlyes hullad6kot illerve olyan alyagot elhelyezri
(pl. mar6 hig, fon6 hamu, zsirad6k, gyuldkony vagy robban6 unyui, stb.) amely

anyag



veszelyezteti a kozszolgilltat6 munkav6llal6inak eg6szs6gdt, testi 6ps6g6t, vagy
megrong6lhada a kozszolgilltat6 szilllito j6rmriv6t. E rendelkez6s megsertoi az

okozott k6rt is kotelesek megt6riteni.
($ Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyfijt6s6re az alapszolg6ltat6s keret6ben az

al6bbi rirtartalmri, kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett tipusri szabv6nyeddnyzetet

kdtelesek ig6nybe venni:
a) 70-80 literes ed|nyzet,
b) 110-120 literes ed6nyzet.

7. A kiizszolgfiltatils dija, a dijfizet6s szabilyai
1 1. $ (1) A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij m6rt6kdt a Ht. 47 . $-a 6s 91 .

$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter

illlapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybaldp6s6ig a kozszolgilltat6 a 2012.

december 3l-6n akalmazott brutt6 dijhoz k6pest legfeljebb 4,2o/o-kal megemelt

mdrtdkti dij at alkalmazhat.
(2) Az id6legesen haszn6lt ingatlan tulajdonosa a kozszolg6ltat6 fel6 tett

bejelentdse alapj6n az ingatlanhaszndhatival ar6nyos dij megfizet6s6re kdteles.

(3) Mentesiil az ingatlantulajdonos a kozszolg6ltat6si dij megfizet6se al61:

a) mindaddig, amig ingatlan6n semmilyen emberi tart6zkodds celjhta alkalmas

fel6pitm6ny nincs elhelyezve,
b) ha a kozszol g6ltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghatdrozottak szerinti

kdzszolgilltat6si kotelezettsdgdnek.

12.g lv6nb altyinkozigazgat6si tertiletdn az ingatlantulajdonosok kdzszolg6ltat6si

dij fizet6s6re nem kotelezeltek, annak megfizet6s6t az onkorm6nyzat maghra

v6llalja.
8. A helyi hultad6kkezel6si kilzszolgitltatds al6 nem tartozil hullad6kkal

kapcsolatos tev6kenys6g ellitisinak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

f :.S (f) A hullad6kgazd6lkod6s k<ilts6gett az eredeti hullad6ktermel6, illetve a

hullad6k adott vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszab6ly

(rdszben vagy egdizben) a hullad6kot eredm6nyez6 termdk gyirt6j6t, foryalmaz|jfit

is kotelezh.ti. Er.tr hulladdkfajt6k eset6b en az ingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l

sz6l6 torv6nyben megjekilt, a hullad6k termeloj6re 6s birtokos6ra vonatkoz6

szab6lyok szerint kell elj6rnia.
(2) Akinek tevdkenys6ge sor6n hullad6k k6pz6dik, a hulladdk kezel6sdr6l a

hullad{kbirtokosra vonatkoz6 el6ir6soknak megfelel6en gondoskodik.

(3) Hulladdkot csak kezel6sre vonatkoz6 hulladdkgazd6lkod6si engeddllyel

rendelkez o gazdilkod6 szerv ezet tir olhat.

@) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezefis6gdt a hulladdk

termel6je, birtokosa
a) a jogszab6lyokban meghat6rozott felteteleknek megfelel6 6rtalmatlanit6 vagy

t urrno.ito elj6i6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmazSs|val saj6t maga teljesiti,

vagy
il u, "o" 

feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hulladdkkezelonek tort6no

6tad6ssal, a kezel6s koltsdgeinek megfizet6sdvel telj esiti.



(5) Az (1) bekezddsben megjelcilt hulladdkot az iittkormfunyzat 6ltaI kijelcilt,
tov6bb6 egy6b, kcimyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezl Srtalmatlanit6
helyre vagy hasznosit6 helyre a hullad6k termeldje, birtokosa, ktilcin engeddly
n6lki.il maga is elsz6llithada.
(6) Az (1) bekezddsben meghatdrozott hulladdk kcizszolg6ltat6son kivtili

elsz6llit6sdhoz a hullad6ksz6llit6si tevdkenysdgre feljogositott gazd6lkod6
szewezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hulladdkkezel6 ig6nybevdtele mellett tort6n6 szhllitils esetdn a
gazd6lkod6 szewezet, saj6t szillliths esetdn pedig a hulladdk termeldje, birtokosa,
illet6leg az ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve Stadott hullad6k mennyis6g6t 6s

osszetdtelet - a kiilon jogszab6lyokban meghat6rozoff m6don 6s tartalommal -
kdteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani 6s err6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni.
(8) A (6) bekezd6sben el6irt kotelezetts6g - a ktildn jogszab6lyokban

meghat6rozottak szerint - mind a kijekilt firtalmatlanit6 hely iizemeltetoj6t, mind
pedig az egyeb firtalmatlanit6 hely tulajdonosdt (izemeltetdj6t, hasznSl6jSt) is
terheli.

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijeldlt
firtalmatlanit6 helyre szilllitja, a hulladdk 5tad6s6val egyidejrileg, szitmla ellendben
6rtalmatlanit6si dijat kciteles fizetni a lerak6hely iizemeltet6je rdsz6re.

14.$ (l) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akdzszolgilltat6s
al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6val akozszolgilltat6t bizza ffiog, a megrendel6s,
a szolg6ltat6s 6s a dijfizet6s felt6teleiben tcirt6no meg6llapodSsuk alapjfin a
kdzszolgdltat6 a megjeldlt id6pontra vagy idotartamra a megjelolt mennyisdgri 6s

osszet6tehi hullad6knak megfelel6 gytijt6ed6nyt rendelkez6sre bocs6tja, a hulladdk
elsz6llit6s6t elvegzi 6s gondoskodik a kijeldlt furtalmatlanit6 helyen tortdno
elhelyezds6r6l.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkod6 szewezet 24 6r6n beliil koteles
gondoskodni a biol6giailag leboml6, er6teljes brizcls szagot 6raszt6 hulladdk
keletkez6se, illetve a gyrijt6ed6ny telit6ddse esetdn az elsz6llittat6sr6l.

15. $. (1) A kozszolghltat6s al6 nem @rto26 hullad6k elsz6llit6sa esetdn a hulladdk
termeldje, birtokosa, illet6leg az illtala szillitisra ig6nybe vett gazd6lkod6 szewezet
kriteles a kcizteriil et tisztdntartisfira vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabhlyozott egy6b telepiil6si szil6rd hullad6k elsz6llit6sa
esetdben a szillliths id6pond6ra, gyrijt6eddny kcizteriiletre trirtdn6 elhelyez6sdre 6s

kihelyezds6re, a gyrijt6eddnyben elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkez6seit
drtelemszertien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozil szabflyok
16.$ (1) A kcizszolgilltat6 a tev6kenysdge sor6n jogosult a kcizszolg6ltat6sban

rdszt vevo szemdlyek szemdlyes adatait kezelni. Szemdlyes adatokon 6rtend6: a

n6v, sziilet6si hely 6s id6, anyja neve 6s lakcim.
(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kiz6r6lag a szil6rd hullad6kkezeldsi

klzszolgilltat6ssal kapcsolatos tev6kenys6g teljesitdse, szerzlddskdt6s, h6tral6kok
behajt6sa 6rdek6ben lehet.

HARMADIK RESZ



Kiiztisztasdgi rendelkez6sek
III.fejezet
17. $ A ktiztisztas6g fenntart6sa els6rendti kozegdszs6giigyi 6rdek, ezdrt annak

el6mozdit6s6ban mindenki kdteles hathat6san kcizremtikodni.

10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztSntartfsa

18.$ (l) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni:

a. aztngatlan el6tti jdrdaQdrdahi6ny6ban: 1 m6ter sz6les teriilets6v, illetcileg
ha a jfuda mellett z61ds6v is van, az rittestig terjed6 teljes tertilet, tov6bb6 a
jdrda 6s az rit kcizotti ki6pitett, vagy ki6pitetlen teriilet gondoz6s6r6l,
tisztdntarthsilr6l, a szemdt risszeszedds6r6l 6s gyom-mentesit6s6r6l, a h6
eltakarit6sr6l 6s a sikoss6g-mentess6gr6l.

b. a be6pitetlen telekingatlan tiszt6ntart6s6r6l 6s gyom-mentesitds6r6l.
c. a telekingatlanr6l a jfirddra 6s az rittest ftil6 nyul6 6gak 6s bokrok megfeleki

nyesds6r6l.

(2)Az iizletek ds egydb el6rusit6 helyek, vend6gl6t6 egys6gek, int6zmdnyek 6s

szolghltat6 egys6gek el6tti jfurdaszakaszt, illet6leg ha a jirda mellett zolds6v is van,
az rittestig terjed6 tertiletet - a nyitva tart6s ideje alatt a tulajdonos, bdrl6, illetoleg
hasznillatijog jogosultja kdteles tiszt6n tartani,6s a teriiletet gondozni.

(3)A kozteriilet rendeltet6s6t6l elt6rci cdlra (6rusit6s, 6pit6si, szerel6si munka, stb.
c6lj6ra) tort6n6 hasznilIata eset6n a haszn6lattal drintett teriilet kcizvetlen
kornyezet 6t a haszn6l6 kotele s tiszt6ntartani.

19.$ (l) Az dpitdsi 6s bont6si, valamint fehijit6si munk6latok helyet - a sziiksdg
esetdn - a krirnyezlkozterilett6l el kell z6rni.

(2) Tilos a helyis6gek 6s teriilets6vok feltakarit6s6b6l, felmos6s6b6l keletkezett
szenrryezoddst, szennyvizet a csapad6k-elvezet6 rendszerbe beleseperni, i11et61eg

beleonteni.
(3) Mindennemti anyag szilllithsin6l iigyelni kell arra, hogy a koztertilet be ne

szernyezldjdk. Ha b6rmilyen sz6llitm6ny fel- vagy lerak6sdn6l vagy sz6llit6s
alatt a kciztertilet beszennyezldik, a szilllito koteles azt a fel vagy lerak6s
elv6gz6se ut6n, illetSleg a szilllitds sor6n nyomban megtisztitani.

(a) Epit6si munk6latokn6l, illet6leg egydb kozteriilet hasznillata sor6n a f6kat,
valamint a kozteriileti l6tesitmdnyeket v6d6burkolattal kell k<iriilvenni. A
rong6l6d6sb6 I keletk ezett k6rt annak okoz6j a koteles megtdrf teni.

(5) Koztertileten a gdpj6rmrivek mos6sa - effe alkalmas helyen - csak
mos6szer hasznhlata n6lkiil, i11et61eg a kcirnyezetre nem k6ros mos6szerrel
v6gezhet6. A|vtrz mos6s tilos.
A mos6ssal okozott szennyezldest a csfsz6svesz6lyt haladdktalanul meg kell

szilntetni. Tdmegkcizlekeddsi ritvonalakon ds az ttfronalak mentdn g6pj6rmrivek
mos6sa tilos !



(6) Kcizteriileten - sportp6lya kcirnydke kiv6tel6vel - tokmag, valamint
napraforg6 mag 6rusit6sa tilos !

(7) Sport 6s egy6b rendezv6nyek tart6sa idej6n a rendezvdny szervezojekdteles
gondoskodni a rendezvdny alatt 6s azt kovet6en a teriilet tisztSntart6s6r6l.

(8) Uttestet, jirdit 6s egydb kciztertiletet b6rmifdle szemdttel (szennyvizzel,
vizelettel, emberi ds rillati tiriildkkel) beszennyeznitilos !

(9) Az ebek 6ltal okozott szennyezes eltakarithsixol az eb s6t6ltat6ja
halad6ktalanul koteles gondoskodni.

(10) Az ingatlan tulajdonosa kciteles az ingatlan el6tt h6t6l, j6gt6l 6s 6nos es6t6l
sikoss6 v6lt jfirdaszakaszt (sziiksdg esetdn naponta tcibbszrir is) sikossdgt6l
mentesiteni.

(11) H6 lerak6st tilos elhelyezni:
- ritkeresztezSd6sben,
- ritburkolati j eleken,
- a t<imegkcizleked6sre szolg6l6 j6rmri megdll6helydndl,
- kozszolg6ltat6si felszerel6si tfurgyra (vizelzfr6 csap, g6z 6s egy6b

kcizldtesitmdny, pl. l6mpaoszlop, hirdet6 oszlop, stb. k6r6),
- a kapubejhratele, annak sz6less6g6ben.
(12) Sikoss6g elleni vddekez6shez a krimyezetkimdlci anyagokon kiviil (homok,

salak) klorid tartalmri (pl. konyhas6) fagy6scsokkento szer hasznillata csak rigy
alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttat6s mdrt6ke 40 gm2-n6l tctbb nL
legyen. Ezeknek az anyagoknak a t6ror6sa t6rol6 ed6nyekben,
kdrnye zet szenny ez6s t kiz 616 m6 don tcirt6nh et.

(13) Klorid tartalmri vegyszerek haszn6lata zold teri.ileteken 6s azok krizvetlen
kdrny6kdn tilos!

(14) A kciztertilet felszerel6si 6s berendez6si t6rgyainak beszennyezdse, illet6leg
megrong6kisa tilos!

(15) Kdzteriileten 16vo novdnyek (fak, diszcserj6k, stb.) rongdldsa, csonkit6sa,
leszakit6sa tilos!

(16) A kcizteriileten a f6k gallyazSsdr6l, sztiks6g szerinti csonkit6s6r6l val6
gondoskod6s az cinkorm6nyzat feladata. Fakiv6g6s koztertileten a jegyzo
engeddlyd v el v egezhetS.

(17) A parkositott 6s flives tertileteket rendeltetdsellenesen haszn6lni tilos !

(18) Gyermekj6tsz6tereken, az ilyen jellegri parkokban ebeket sdt6ltatni m6g
p6rdzon is tilos !

(19) F6kon, kcizteriileteken 6116 6pitmdnyeken, dpiiletek faldn, keritdsen - a
rendeltetdsszeriien hirdet6sre szolg6l6 berendezdsek kivdtel6vel - hirdetni,
falragasztvagy rekl6mot engeddly ndlkiil elhelyezni tilos !

(20) A falragaszok ki nem jelolt helyeken tort6n6 felragaszt1s1ert az e
tevdkenysdget vdgezo es a megrendelci - felel6ssdgtik megafapit6sa eset6n
egyetemlegesen felelnek.

12. Zir6 rendelkez6sek
20. $ (1) E rendelet a kihirdetds6t k6vet6 napon l6p hat6lyba.



(2) Hat6ly6t veszti azlvdnbaryilr- Kcizs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiiletdnek
a tdbbszdr m6dositott a kdztisztasilgr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos helyi kdzszolgdltat6sr6l 6s annak kotelezo ig6nybev6tel6r6l sz6l6

2 12003 .(il.3.) dnkormdnyzati rendelete.
Czigler Regina
polg6rmester

A rendeletet a k6pvisel6-testiilet a 2013.
Kihirdet6sre kertilt 2013. augusztus 20-6n.

Sp6nnd Csalos. Beita,

Jegyzo
augusztus 12-i iil6s6n fogadta el.

Sp6nn6 Csalos Be6ta


