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Kisharsiny K0zs6gi Onko r mfny zat
Kis h ars 6ny Kiizs 6gi On ko r miny zat ll I 2013.(XII. I 6.) ii n ko rmi ny zati
rendelete a kilztisztasigr6l, valamint a telepiil6si sziklrd hullad6kkal

kapcsolatos helyi kozszolgirltatdsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tet6r6l

Szerk

Kisharsr{ny Ktizs6gi Onkor milnyzat
ll 12013.(XU.16.) iinkormdnyzati rendelete

a kdztisztasfgr6l, valamint a telepiil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos hetyi
kiizszolgriltatdsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Kishars6ny Kcizsdgi Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete a hullad6kr6l sz6l6
2012. CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6sdben kapott
felhatalmazhs alapjfun az Alaptorvdny 32. cikk (l) a) pontj6ban leirr jogkcirSvel
6lve a kovetkez6ket rendeli el:

ELSO RESZ
Altalinos rendelkez6sek
I. Fejezet
1. A rendelet c6lja, hatdlya
1. $ E rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llap itisa, amelyek

biztosid6k Kishars6ny kcizsdg kdztisztasdgifi, a helyl huilad6kkezel6si
kd zszol ghl tat6 s tartalmilt, ren dj dt d s m6 dj 6t.

2. $ A rendelet hatiiya kiterjed Kisharsrlny kcizs6g kiizigazgat6si teriilet6n ldvri
valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, melynek tevdkenysdge sorrln telepiil6si hulladdk
kdpzodik.

2. Fogalmi meghatirozfsok
3. $ (l) E rendelet alkalmaz6s6ban:
l. alapszolgilltat6s: 1 db gytijtrieddny jelen rendeletben meghat6rozott

gyakoris6ggal tcirtdn6 tiritdse, melyet valamennyi ingatlantulajdonos kciteles
igdnybe venni.

2. teleptildsi hullad6k:
a) hhztatt6si hullad6k: a hhztartfusokban kdpzi5d6 vegyes, elkiilonitetten gyrijtritt

valamint nagydarabos hulladdk, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlunokbun, a
pihends, ridtlds celjdra haszn6lt helyisdgekben, valamint a lakohgzak kcizris
hasznrilatri helyis6geiben 6s teriiletein kepzod6 hulladdkot, 6s a

b) hilztart6si hulladel<hoz hasonl6 hulladdk: az a vegyes, illetve elktil6nitetten
gytijtcitt hullad6k, amely a haztart6sokon kiviil l6pz6dik, 6s jellegdben,
cj s szetdtel6b en a hdztartdsi hul I ad6kh oz has on 16 ;

3. nagydarabos hullad6k: az ingatlantulajdonost6l a kozszolgilltato 6ltal nem
rendszeres jelleggel 6fvett olyan hulladdk, amely a kozszot{anatas keret6ben
rendszeresitett gyrijt6eddny mdreteit meghaladja (lom) ;
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4. vegyes hullad6k: a hilztartdsi ds a hhztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdknak
az a kiilonboz6 fajtfijt 6s risszetdtehi hullad6kot tartalmaz6 r6sze, amelyet az
elktilcinitetten gffitdtt hulladdkt6l eltdr6 kiilcin gyrijt6ed6nyben gyfijtenek;
5. vesz6lyes hulladdk: a Ht. l. melldklet6ben meghatdrozott veszdlyess6gi

jellemz6k legal6bb egyik6vel rendelkez6 hullad6k;
6. 6pitdsi-bontdsi hullad6k: az lpitett kcirnyezet alakitilsdr6l 6s v6delm6r6l sz6l6

torvdny szerinti 6pit6si tev6kenys6gb6l sz6rmaz6 hullad6k;
7. biohullad6k: biol6giailag leboml6, parkokbol sz6rmaz6 vagy kerti hullad6k,

hhztartdsokban, dtkeztet6kben ds kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6
l6tesitm6nyekben kepzldo 6lelmiszer- 6s konyhai hullad6k, valamint az ezekhez
hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 tizemekben kdpzod6 hullad6k;

8. biol6giailag leboml6 hulladdk: minden szervesanyag-tartalmir hullad6k, amely
aerob vagy anaerob irton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a

biohulladdkot is;

9. hullad6kbirtokos: a hullad6ktermelo, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy
amelynek a hulladdk a birtok6ban van;

10. hullad6kgazd6lkod6si ki)zszolg6ltat6s: a kozszolgilltat6s kor6be tartoz6
hulladdk 6tvdtel6t, elszilllitilsht, kezel6sdt, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
klzszolgilltat6ssal drintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6s6t,
tizemeltetds6t biztosit6, kotelez6 jelleggel ig6nybe veend6 szolg6ltat6s;

11. gfijt6ed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkez6 hulladdkgyrijt6 eddnyzet,
hullad6kgyujt6 zsfuk, valamint az elkiilonitett hullad6kgfijt6s c61j6b6l iizemeltetett
eszkoz, berendezds;

12. gyqt6hely: a hu11ad6kgffit6 pont, a hullad6kgfijt6 udvar, az 6t-, illewe
visszav6teli hely, valamint a munkahelyi gnijtohely 6s az tizemi gytijt6hely;

13. kozszolgilltat6: az a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgitltat6si enged6llyel
rendelkezci 6s a Ht. szerint min6sitett gazd6lkod6 szervezet, amely a teleptil6si
onkorm6nyzattal kdtott hulladdkgazdilIkodilsi kozszolg6ltat6si szerzodds alapjhn

hullad6kg azdilko d6s i kcizszo lg6ltat6st l6t e I ;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az rngatlan tulajdonosa, vagyonkezel6je,
birtokosa, illefve haszn6l6ja. ide6rtve azt az esetet is, amikor az ingatlan

tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa, illetve hasznilloja egyben a hulladdk
termeldje, birtokosa;

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

tart6zkod6si helyet nem ldtesitettek, sz6ll6shely i.izemeltet6si tev6kenys6get nem

folytatnak 6s az ingatlanban dletvitelszenien nem tart6zkodik senki;

16. gazd6tkod6 szewezet: a jogi szem6ly, a jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo

gazdasilgi t6rsas6g, valamint az egyeni v6llalkoz6, ide nem 6rfve azt a ktilts6gvetdsi

szervet, amelyet az illlamhhztartilsrol sz6l6 torv6ny szerint kozfeladat elliltishra
hoztak l6tre;

17. a kozszolgilltat6s tirgya: az 4.$ (1) bekezdds 2. pontj6ban meghat6rozott

telepi.ildsi hullad6k;
18. hullad6kgyujt6 udvar (hullad6kudvar): az elktilonitetten (szelektiven)

begytijthet6 telepiildsi szil6rd, valamint a ki.il6n jogszab6lyban meghat6rozottak



szerint a vesz6lyes hullad6kok Stv6tel6re 6s az elsz6llit6sig elkiilcinitett m6don
tcirtdn6 tirolilstra szoIg6l6, feliigyelettel ell6tott, zdrtbegyrijt6hely;

19. hullad6kgyujt6 sziget (gyrijt6sziget): a hdztartilsokban keletkez6,
hasznosit6sra alkalmas, kiilcinboz6 fajtdji', elkiilcinftetten gytijtcitt hiutarthsi
hullad6k begytijt6s6re szolg6l6, lak66vezetben, kcizteriileten kialakitott, feliigyelet
n6lktili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyrijt6hely, szabv6nyositott ed6nyzettel;

20. lak6egysdg, iidtil6egysdg: helyiseg, vagy egym6ssal belso kapcsolatban 6116
f6- 6s mell6khelyis6gek mtiszakilag is cisszetartoz6 egytittese, amelynek a
szabadb6l, vagy az 6piilet kozcis kozlekeddjdb6l nyfl6 on6l16 bejirata van,
meghat6rozott rendeltet6s celjhra onmag6ban alkalmas;

(2) Egy6b alapfogalmak tekintetdben a hu11ad6kr61 sz6l6 2012. dvi CLXXXV.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a az ir6nyad6.

TUASOITK RESZ
A hullad6kgazdilkoddsi kiizszotgfltatfs
II. Fejezet
3. A h u ll a d,fikgazdill ko d 6 si kdzszolgfrltatis tartalm a
4.$ (1) Kishars6ny Kcizs6gi Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkorm6nyzat)

kciteleztien ellStand6 kozszolg6ltat6sklnt a hulladdkgazdfikoddsi k6zszolghitat1s
ell6t6s6t a kdzszolgilltatoval kdtott hulladdkgazditlkodhsi k6zszolg6ltat6si szerz6des
ftj6n biztosida.

(2) A kiizszolgilltat6s ig6nybe vdtele Kishars6ny kozs6g kiizigazgat6si teriiletdn
l6v6 lak6ingatlan tulajdonosai reszdre eg6sz 6vben, az id6legesen haszn1lt
ingatlanok eset6ben az ingatlantulajdonosok rdszdre a haszn1lati-szezon idej6re
kcitelezo. A haszn6lati szezon a haszn6lt ingatlanok eset6ben el6re bejelentett
idoszak.
(3) Az ingatlantulajdonos biztosida a hullad6kgazd6lkod6si k1zszolghltat6s

el l6tds6hoz sziiks 69 es feltdteleket a kozszolgilltat6 rdsz6re.

@) Az ingatlantulajdonos kciteles a keletkezett telepiil6si hullad6k elhelye zeser6l
a hulladdkgazdilIkod6si kozszolg6ltat6s kdtelez6 ig6nybev6tel6vel gondos{odni.

(5) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos a hdztart1si hulladdkhoz hasonl6
hullad6k rdszltkepez6 ellaildnitetten gyfijtdtt hullad6k kezelds6r6l a Ht. 31. $ (1)
b ekezdds db en me gh atdr ozottak szerint gondo skodik.

(6) Tilos hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gyrijt6s, begyrijt6s, sz6llftris 6s
lerak6s szabillyait6l elt6r6 m6don kezelni.

4. A h u lla d,fikgazdftlko d d si kiizszolgdltatd s

elldtdsdnak rendje
5 .$ (l) Kishars6ny ktizsdg kozigazgat6si tertileten a 4. $ (l) bekezdds6ben

meghat6rozoff hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltat6st az cinkorm6nyzat 6ltal
kivillasztott, az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Ugynciksdg 6ltal mincisitett,
valamint hulladdkgazd|Ikoddsi kozszolg6ltat6si enged6liyel ren-delk ezo gazd6lkod6
szew ezet ( tov 6bb i akb an: ko zszo I g 6ltat6 ) v e gzi,

(2) A telepiildsi hulladdk rendszeres elsz6llit6s6r6l
tulajdonosokt6l heti egy alkalommal, meghatfirozott
kriteles gondoskodni.

a kcizszolgilltat6 az ingatlan-
napokon 6s gytijt6eddnyben



A telepiil6si hulladdk elsz6llit6si napj6nak esetlegesvhltozhs6r6l az cinkormbnyzat
a helyben szok6sos m6don koteles az tngatlantulajdonosokat thjekoztatni.

(3) A telepiildsi szil6rd hullad6kot csak az 4.$. (1) bekezdds 11. pontj6ban
meghat6rozott gnijt6ed6nyben lehet, kizdr6lag a sz611it6s napj6n az ingatlan
bejfuata el6tti kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az a kozszolg6ltat6
j 6rmrivdre konnyen felhelyezhet6 legyen.

5. A ktizszolgiitatils r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei
6. $ (1) A telepiildsi hulladekot az ingatlantulajdonos gyrijt6ed6nyben kciteles

gytijteni.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6edlnyt az ingatlanon beliil tartja, aztktzhrolag

iirit6si c6lb6l a meghat6rozott szilllitilsi napokon helyezheti kcizteriiletre.
(3) A gyrijt6eddny rirtartalm6t meghalad6 tribblet telepiil6si szil6rd hullad6k

elszilllittathsfura a kozszolg6ltat6s igdnybev6teldre kotelezett ingatlantulajdonos a

szolg6ltato 6ltal rendszeresitett miianyag zs6k felhaszn6lSs6val is jogosult.

7.$ (1) A kozszolg6ltat6 a hullad6kgazdillkoddsi kdzszolgilltathsi szerzoddsben

meghat6rozottak szerint gondoskodik a kozszolgilltat6s folyamatos e116t6sdr61.

(2) Ahullad6kgazd6lkod6si kdzszolgilltaths kor6be a telepi,il6si hullad6k tartozik.

(3) A kdzszolgilltat6 a gytijt6eddny kitirit6s6t a t61e elv6rhat6 gondoss6ggal

koteles v6gezni. Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy il edenyzet biztosit6s6val
koteles megt6riteni. Amennyiben a meghib6sod6s a kozszolg6ltat6nak nem r6hat6

fel, a haszn6lhatatlan gyfijt6eddny javit6sa, p6t16sa az ingatlantulajdonos

kdtelezetts6ge.
(4) A kozszolgdltat6 munkav6lla16i a gyfijtoed6nyt kitiritds ut6n kotelesek az

6tvdtel hely6re visszahelyezni 6s az tirit6s sor6n kihullott telepiil6si szil6rd

hulladdkot osszetakaritani.
(5) A kozszolg6ltat6 az alapszolg6ltat6son feliili mennyis6gihhztart6si hulladdkot

nem koteles elsz6llitani, ha az nem a kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett 6s

b izto sitott mrianyag zs6kb an lett kihely ezY e.

(6) A kozszolgiltat6 a kcitelezo kozszolgiltat6s kcir6ben megtagadhada a

telepiil6 s i szilfur d hul lad6k elsz6llit6s 6t, ha

a) nem az e rendeletben meghat6rozott gyijt6eddnyben keriil kihelyez6sre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepi.ildsi szil6rd hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyezdsre,

c) a hullad6k nem a szabv6nyos, zhrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

kozszolg6ltat6t6 I v 6s 6ro lt j e lzett zs 6kban keriil kihe ly ez6 s re,

d) a hullad6k olyan m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll,
e) ha a t6rol6ed6ny kciriil szabillytalanul, annak mozgathst 6s iirit6st akadillyozo

m6don tobblethulladdk keriilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nyek

matricdjfunak hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.



(7) A hullad6k sz6llit6ja, kereskedoje, kcizvetit<ije, kezel6je a Ht. 65. $ (2)
bekezd6s6ben foglalt szem6lyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghatfurozottak
szerint jogosult.

8.$ (1) Az onkorm6nyzat a hhztartbsokban keletkez6 lom e1sz6l1it6s6r61 a
kozszolgilltat6val kotdtt ktilcin meg6llapod6s alaplfin 6vente egy alkalommal
gondoskodik, melyr6l az 6rintetteket a helyben szok6sos m6don tfijekoztatja.

(2) A gazdSlkod6 szewezetek az (1) bekezdds6ben meghat6rozott lomtalanit6si
akci6t nem jogosultak igdnybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irisok
9. $ (1) A gytijtds idejdre a ktiztertletre tdrtdno kihelyezds, a gyfijt6st kovet6en a

gytijt6ed6ny saj6t ingatlanra tdrt6no visszahelyez6se az ingatlantulajdonos
kdtelezettsdge.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gyfijt6ed6ny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l,
szi.iksdg szerinti fert6tlenit6s6r6l, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gytijt6ed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni
(pl. mar6 hig, forr6 hamu, zsiraddk, gyul6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely
veszdlyezteti a kozszolgflltat6 munkav6llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy
megrongSlhada a kcizszolgilltato szilllito j6rmriv6t. E rendelkezds megsertSi az
okozott k6rt is kotelesek megt6riteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hulladdk gffit6sdre az alapszolg6ltat6s keretlben az
al6bbi iirtartalmri, kozszolgilltat6 61tal rendszeresitett tipusri szabv6nyeddnyzetet
kdtelesek igdnybe venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,
b) 110-120 literes eddnyzet.

7. A kiizszolgiitatils dija, a dijfizet6s szabrilyai
10. $ (1) A hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dij m6rt6k6t a Ht. 47. g-a 6s 91.

$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter
ilIlapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybal6pds6ig a kozszolg6ltat6 a 2012.
december 3l-6n alkalmazott brutt6 dijhoz kdpest legfeljebb 4,2o/o-kal megemelt
m6rt6kri dij at alkal mazhat.

(2) Az onkorm6nyzat a kdltsdgek egyidejri 6w6llal6sdval az ingatlanhaszndlo
szhmfir a telj es dij mentessdget biztosit.
8. A helyi hullad6kkezeldsi kiizszolgfltatfs al6 nem tartozf hullad6kkal

kapcsolatos tev6kenys6g ell6t6sfnak rendj6re vonatkoz6 el6fr6sok

11. $ (1) A hulladdkgazdilIkodils koltsdgett az eredeti hullad6ktermel6, illefve a
hullad6k adott vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6sdre jogszabilly
(r6szben vagy eg6szben) a hullad6kot eredm6nyezo term6k gytrt6j6t, forgalmazojdt
is kotelezheti. Ezen hullad6kfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hulladdkr6l
sz6l6 torv6nyben megjeldlt, a hulladdk termeldj6re 6s birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tevdkenys6ge sor6n hullad6k kdpz6dik, a hul1ad6k kezel6s6r6l a
hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eloir6soknak megfelel6en gondoskodik.



(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si engeddllyel
rendelkez o gazd6kod6 szerv ezet t6r olhat.

@) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettsdgdt a hullad6k
termel6je, birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghat6rozott felteteleknek megfelel6 furtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitmdny alkalmazis|val saj6t maga teljesiti,
vagy
b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek tcirt6n6

6tad6ssal, a kezel6s koltsdgeinek megfizetds6vel teljesiti.
(5) Az (l) bekezd6sben megjelcilt hullad6kot az onkormdnyzat 6ltal kijelcilt,

tov6bb6 egy6b, kornyezetv6delmi hat6sdgi enged6llye1 rendelkezo irtalmatlanit6
helyre vagy hasznosit6 helyre a hulladdk termeldje, birtokosa, ktilcin enged6ly
n6lktil maga is elsz6llithatja.
(6) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott hullad6k kozszolghltat6son kiviili

elszdllitSsdhoz a hullad6ksz6llit6si tev6kenysdgre feljogositott gazdhkod6
szewezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezel6 igdnybev6tele mellett tcirt6n6 sz6l1it6s esetdn a

gazdilkod6 szewezet, saj6t szillliths esetdn pedig a hullad6k termeloje, birtokosa,
illet6leg az ingatlantulajdonos az 6wett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s

osszet6telet - a ktilon jogszab6lyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal -
kciteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani 6s errcil a hat6s6goknak bejelent6st tenni.
(8) A (6) bekezd6sben el6irt kotelezettsdg - a kiilcin jogszab6lyokban

meghat6rozottak szerint - mind a kijelcilt firtalmatlanit6 hely iizemeltetdjdt, mind
pedig az egy6b furtalmatlanit6 hely tulajdonosdt (izemeltetdjdt, haszn6l6j6t) is
terheli.

(9) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kueldlt
6rtalmatlanit6 helyre szilllitja, a hulladdk 6tad6sdval egyidejtileg, sz6mla ellendben
6rtalmatlanit6si dijat kdteles frzetni a lerak6hely iizemeltetoje rdsz6re.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akozszolgSltat6s
a16 nem tartoz6 hulladdk elsz6llit6shval akdzszolgilltat6t bizza ffi€g, a megrendelds,
a szolg6ltat6s 6s a dijfizetds felt6teleiben tort6no meg6llapod6suk alapj6n a

kozszolgdltat6 a megjelolt id6pontra vagy id6tartamra a megjelolt mennyisdgti ds

osszet6telti hulladdknak megfelel6 gyrijt6ed6nyt rendelkez6sre bocs6tja, a hulladdk
elsz6llit6s6t elvegzi 6s gondoskodik a kijelolt firtalmatlanit6 helyen tdrt6no
elhelyezdsdr6l.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazd6lkod6 szervezet 24 6r5n beli.il kciteles
gondoskodni a biol6giailag leboml6, er6teljes brizos szagot 6raszt6 hulladdk
keletkezdse, illefve a gyrijt6ed6ny telit6d6se esetdn az elsz6llittat6sr6l.

13. $. (1) A krizszolg6ltatils al|nem tartoz6 hulladdk elsz6llit6sa eset6n a hullad6k
termel6je, birtokosa, i11et61eg az ilItala szilllitdsra igdnybe vett gazdLlkod6 szewezet
kdteles a koztertilet tiszt6ntartilsdra vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabillyozott egy6b teleptil6si szilfird hullad6k elsz6llit6sa
eset6ben a szilllitis id6pontjdra, gffit6eddny kozteriiletre tortdn6 elhelyez6sdre 6s



kihelyezds6re, a gytijt6eddnyben elhelyezh eto anyagokra e rendelet rendelkezdseit
drtelemszerfien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozf szabflyok
14.$ (1) A kozszolgilltat6 a tev6kenysdge sor6n jogosult a kozszolg6ltat6sban

rdszt vev6 szem6lyek szem6lyes adatart kezelni. Szemdlyes adatokon 6rtend6: a
ndv, sztlet6si hely 6s ido, anyja neve 6s lakcim.

(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kizdrlIag a szil6rd hulladdkkezel6si
kiizszolgdltat6ssal kapcsolatos tevdkenysdg teljesit6se, szerzod,6skrit6s, h6traldkok
behajt6sa drdekdben lehet.

HARMADIK RESZ
Ktztisztas 6 gi ren d elkez6 s ek
III.fejezet
15. $ A kciztisztas6g fenntart6sa els6rendri kozeg6szs6giigyi 6rdek, ez6rt annak

el6mozdit6s6ban mindenki koteles hathat6san kozremrikcidni.
10. Az ingatlanok 6s kiiztertletek tiszt6ntartfsa
16. $ Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlan tulajdonosa, kezeldje,

tart6s haszn6l6ja, illet6leg haszon6lvezoje (tov6bbiakban egyiitt: tulajdonoi),
m6snak a hasznillatitban l6vo ingatlannak (ingatlanrdszek, helyis6gek)
tisztdntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illet61eg a - b6rleti jogviszonyb6l szdrmaz6
kotelezetts6ge szerint a b6rl6 (tov6bbiakban egyiitt: haszn6l6) koteles
gondoskodni.

Ezen behil:
a.)a lak6 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s 6piiletek kcizcis hasmfulati

r6szdnek (kapualj, lepcsohilz, stb.) tisztasdgir6l, rendszeres takaritishr6l, a
rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6s6r6l a tulajdonosnak,

b.)a lak6snak 6s a lak6s celjdrahaszn6lt m6s helyis6gnek, tov6bb6 a nem lak6s
celjdra szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezel<hez tartoz6 teriileteknek a tisztasdgdr6l,
rendszeres takarit6s6r6l, rovar 6s r6gcs5l6 mentesftdsdr6l pedig a haszn6l6nak
kell gondoskodnia.

17. $ (l) A tiszt6ntart6si kotelezetts6g els6sorban az ingatlan tulajdonos6t terheli.
(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen 6116 ingatlan tiszt6ntartfusa a kivitelez6 -

mig a szem6lyi
tulajdonri ingatlan esetdben - megbizott kivitelezS hi6ny6ban - a tulajdonos

feladat.
(3) Epit6sndl, tatarozhsn6l, bont6sn6l, az irttest felbont6s6n6l a keletkezettpor ds

szenny elterjed6sdnek megakad6|yozds|val kell elj6rni, a porkepzii anyagokat
vizzel locsolni kell.

(4) Btizds anyagokat csak ldgmentesen lezirt tartdllyal felszerelt, vagy zdrt
rakteni j 6rmrivon szab ad szilllitani.

(5)Pork6pzo vagy konnyen lesodr6d6 anyagokat csak zdrt jirmrivcin vagy
r 6 gzitett p onyv 6v al I etakarv a s zab ad szilllitani.



(6) Tiizel6-, 6pit6- 6s egy6b omlesztett anyagot jird6n, valamint a jdrda 6s az

irttest kdzotti teriileten 3 nap idotartamot meghalad6an csak kozteriilet-hasznillati
engeddly binok6ban szabad t6rolni.

(7)Ha a koztertileten sz6llitott anyagb6l a koztertilet szennyez6dik, a

szennyez6d6st ellidSzo kriteles nyomban gondoskodni a szewtyezod6sek
elt6vo1it6s6r61. A lerak6s kovetkezt6ben a szennyez6d<itt koztertiletet az koteles
halad6ktalanul megtisztitani, akinek r6sz6re a szilllitis tdrt6nt.

18. $ (1) A kozteri.ilet - ide6rwe a rajtuk 16vo nyilt 6rkokat 6s ezek mitdrgyait is -
szewezett, rendszeres tiszt6ntart6sa az ott keletkezett teleptil6si szil6rd hulladdkkal
osszefiigg6 tevdkenysdg ell5t6s6r61 a 19.$.-ban, tov6bb6 a 20.$.-ban emlitett esetek
kiv6tel6ve I az onkorm 6ny zatnak ke l1 gondo skodni.
(2)A kdzparkok, kcizkertek, s6t6nyok, j6tsz6terek, valamint az ezen

kereszttilvezet6 gyalogj6rdilk tisztit6sa, sikoss6g-mentesit6se, a keletkezl szem5t
cisszegyfijt6se 6s elsz6llit6sa sziiks6ges, melyrll az <inkorm6nyzat gondoskodik.
Ennek keretdben elv 6gzi:

a.)az utak, utc6k, terek ritburkolatainak 6s ezel<hez tartoz6 jbrd6k,
l6pcs6k 6s ezen r6zsriinek a tisztilntartSsdt, az ott keletkezett szem6t
dsszegyiij t6s6t 6s elszilllitilsilt,

b.)az utcai hulladdkgytijt6 tart6lyok fe161lit6s6t, fenntart6s6t, rendszeres
k ii,iritd s 6t, fert6tl enitd s 6t 6 s tisztfuntarthsilt,

c.)a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesitdsdt, a kozleked6si felt6telek
biztosit6s6t.

(3)Parkerd6k 6s kir6ndul6helyek tiszt6ntart6s6r6l a kezel6nek kell gondoskodnia.
(4) A kozteriiletet beszennyezni tilos! Koztisztas6gunk meg6rzdse 6rdek6ben

kozteriileten b6rminemti szemetet vagy elhaszn6lt tdrgyat (hullad6kot, papirt,
gytimolcshdjat, gallyat) elsz6rni 6s 6getni tilos! Ugyszintdn tilos szewryviznek vagy
egdszs6gre Srtalmas folyad6knak a kdzteriiletre va16 kiont6se, illetve kivezetdse
vagy a kcizteriiletnek egy6b m6don val6 beszennyezdse!
(5) Szemetet csak a kijelolt szemdtlerak6 helyre lehet lerakni. A nem

enged6lyezett helyre lerakott hulladdkot annak lerak6ja tartozik elsz6llitani a

kiszabott biintet6s terhe mellett.
(6) Kozteriileten elhelyezeff berendezdsi 6s felszerel6si t6rgyakat, fakat 6s a

nov6nyzetet beszennyezni 6s megrong6lni tilos!
(7) Allati hu116t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a

kornyezetet szennyezheti, a szomszddos teriilet lak6inak eg6szs6gdt vesz6lyezteti,
sem ktiztertileten, sem mag6nteriileten elhagyni nem szabad.

19. $ (1) Ha a jogszab6ly elt6r6en nem rendelkezik, a tulajdonos ktiteles
gondoskodni:

a.)az ingatlan el5tti jhrdaszakasz (6rda hi6ny6ban egy mdter sz6les
tertilets6v, illet6leg ha a jdrda mellett z<ilds6v is van, az irttestig terjed6 teljes

tertilet),
b.)a j6rdaszakaszmelletti nyilt 6rok 6s ennek mitfirgyai tisztdntart6s6r6l.

Ez a k<itelezetts6g a be nem 6pitett, illet6leg haszn6laton kivtili ingatlanok
tulajdonosaira is kiterjed.



(2) Az orsz6gos kozutak belteriileti szakaszainak tisztfuntartilsa az utak,r6l s2616
jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelelSen tcirtdnik.

20. $ (1) A jdrdhr6l a szemetet, illetve a szennyezo anyagot a kdzritra sciporni
tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles a j6rd6n felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa
ndlkiil kiirtani 6s az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogtr6r6 ter6be kinyul6 6gak,
bokrok folyamatos nyesds6r6l gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti kcizteriileti jfurdht reggel 7 or6ig porkdpz6s ndlkiil le kell
tisztitani. Az dsszesdpdrt szemetet 6ssze kell gyrijteni 6s a hintartilsi hulladdk
tdrolilshra szolg6l6 eddnybe kell elhelyezni.

(4) Tilos a jhrdhn l6vo szemetet a jdrdht szeg6lyez6 parks6vba vagy az fttestre
seperni. Ha a j6rda napkcizben tdbbszcir beszennyezodik, szemetess6 v61ik, a
tisztit6st meg kell ism6telni.

(5) A tulajdonos a jdrddhoz tartoz6 foly6knak h6t61, j6gt6l 6s a foly6st akad6lyoz6
egydb anyagt6l va16 megt isztithsdr ol kciteles gondoskodni.

21.$ A kdzsdg kcizteriiletein szeszes ital fogyaszt6sa tilos! A tilalom nem
vonatkozik a kciztertileten elhelyezett 6s a kdzvetlen kdzteriiletre rirusitilst v6gz6
boltok, tizletek korny6k6re, valamint a maj6lis jellegri rendezv6nyek sor6n
ideiglenesen kitelepiilt 6rusit6helyek k6rny6k6re.

11. A kiiztisztasfggal tisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek
22. $ (l) Elelmiszer- 6s venddgl6t6 iizemekbe, iizletekbe, helyisdgekbe,

szorakoz6helyekre, j6tsz6terekre, eg6szsdgtigyi intdzmdnyekbe, bcilcsdd{kbe,
6vod6kba, iskol6kba ebet - az izemeltet6 6ltal meghatirozott felt6telek mellett a
vakvezet6 kutya kiv6tel6vel - m6g porhzon sem szabad bevinni.

(2) Az ebek tirit6se koztertileten csak az erre kijelcilt helyen, tov6bb6 a jdrda
melletti viznyelobe engedhet6 meg. B6rmilyen m6s helyen az 6ltaluk okozott
szenrLyezes eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja koteles gondoskodni.

(3) Ailatokat kcizteriileten legeltetni csak a kijeloit helyen szabad,.

12. Zhr6 rendelkez6sek
23. $ (1) E rendelet a kihirdetds6t kovetd napon 16p hat6lyba.

L6ber G6bor
polg6rmester

A rendeletet a kdpviselo-testtilet a20I3. december l3-fn
Kihirdet6sre keriilt: 2013. december l9-en.

SzarkhndiZita
jegyz6

fogadta el.

Szarkdndi Zita
jegyzo


