
MHK JogszabQly szolgQltatQs

Kisjakabfalva k<izs6g k6pviselo testiilet6nek 412015 (II.l6.) dnkorm6nyzati rendelete
A HELYI HULLADEKKEZELESI KOZSZOLGAIJTATAS NPNOTEROL, A TELEPULES
TISZTASAG EGYES KERDESEIROL

Kisjakabfalva Kcizsdg Onkorminyzatinak K6pviselo-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjin,
a Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny (a tovrlbbiakban:
Mtitv.) 13. $ (l) bekezdes6ben meghat6rozott feladatkiir6ben elj6rva a k<ivetkezoket rendeli el:

r. nnsz

AltaL[nos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja, hatflya

1.$

E rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a megiillapit6sa, amelyek biaositjrik
Kisjakabfalva Kcizsdg kciztisztas6gd/-, ahelyi hullad6kkezel6si kcizszolgilltatris tartalmtit, rendjdt
6s m6djtit.

2.$

(1) A rendelet hatilya kiterjed Kisjakabfalva kiszigaZgat6si tertilet6n ldvo valamennyi
ingatlan tulajdonos6ra, vagyonkezelljere, birtokos6ra 6s haszn6l6j ira (atovtibbiakban

egyiitt: ingatlantulaj donos).
(2) A rendelet trirgyi hatiiyakiterjed a teleptildsi hullad6kok allbbi fajtriira:

a.hilztartdsi hullad6k
b.hdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk (a)-b) egytitt: telepiil6si hulladdk)
c. elktikinitetten gytijtritt hullad6k
d. kdzteriileten elhagyott hulladdk

(3) Nem terjed ki a rendelet hatiilya a szennyvizre, €,s a vesz6lyes hullad6kra valamint a veltik
risszefiigg5 tev6kenys6gre.

3.$

A rendelet hatiiya kiterjed tovribb6 a k<iztertiletek rendjdre tisztiintartrls6ra is.

2. Fogalmi meghatr[rozisok

4.$

(1) E rendelet alkalmazisitban:
1. alapszolg6ltat6s: I db gytijtoed6ny jelen rendeletben meghat6rozott gyakoris6ggal t6rt6no

tiritese, melyet valamennyi ingatlantulaj donos kdteles ig6nybe venni.

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php

tl9 2018.03. 19.13:24



M HK JogszabQ ly szolgQltatQs

2. teleptilesi hullad6k:

a) hilztartdsi hullad6k: a hl^artiisokban kepzodo vegyes, elki.iltinitetten gyrijtott valamint

nagydarabos hullad6k, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a pihends, tidiilds clljina
hasm6lt helyis6gekben, valamint a lak6h6zak kozos haszn6latri helyis6geiben 6s teriiletein

kepzodo hullad6kot, 6s a

b) haztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elkiildnitetten gytijtott

hullad6k, amely a hitztartilsokon kiviil k6pzodik, 6s jellegdben, dsszetdteldben a hilnartdsi

hullad6khoz hasonl6;

3. nagydarabos hulladek: az ingatlantulajdonost6l a kozszolgiitat6 6ltal nem rendszeres

jelleggel 6tvett olyan hullad6k, amely a kozszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett gyrijtoed6ny

m6reteit meghaladja (lom);

4. vegyes hulladdk: a hdztartilsi 6s a hazitartlsi hullad6khoz hasonl6 hullad6knak az a

kiilonbcjzo fajt6jri 6s <isszetdtelti hullad6kot tartalmaz6 rdsze, amelyet az elki.il<initetten gyrijtott

hul lad6kt6 I eltdro kiil on gytij t6ed6nyben gytij tenek ;

5. vesz6lyes hulladdk: a Ht. 1. mell6klet6ben meghatirozott vesz6lyess6gi jellemzok legal6bb

egyikdvel rendelkezo hullad6k;

6. 6pitdsi-bont6si hullad6k: az epitett k6rnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6rol sz6l6 torv6ny

szerinti dpit6si tev6kenys6gbol sz6rmaz6 hulladdk;

7. biohullad6k: biol6giailag leboml6, parkokb6l szdrmazo vagy kerti hullad6k,

h6ztartasokban, dtkeztetokben 6s kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6 l6tesitm6nyekben

kepzodo 6lelmiszer- 6s konyhai hullad6k, valamint az ezeV,hez hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6

i.izemekben kepzo do hul lad6k ;

g. biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hullad6k, amely aerob vagy

anaerob fton biologiailag lebomlik vagy lebonthat6, idedrtve a biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hullad6ktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy amelynek a

hulladdk a birtok6ban van;

10. hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6s: akozszolgirltat6s kordbetartozo hullad6k 6tv6tel6t,

elsziilititst5-, kezel6set, valamint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltatdssal drintett

hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6s6t, iizemeltet6s6t biaosit6, ktltelezo jelleggel

igenybe veendo szolg6ltat6s;

11. gytijtoed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkezo hullad6kgyrijt6 edenyzet,

hulladdkgyujto zs6k, valamint az elkiilonitett hulladdkgyujt6s c6lj6b6l iizemeltetett eszkoz,

berendez6s;

12. gyujtohely: a hulladekgyrijto pont, a hullad6kgyujt6 udvar, az at-, illetve visszav6teli hely,

valamint a munkahelyi gyrijt6hely 6s azijzemi gyujtohely;

13. k6zszolg6ltat6: az ahullad6kgazd6lkod6si k<jzszolg6ltat6si engeddllyel rendelkezo 6s a

Ht. szerint minositett gazd6lkod6 szewezet, amely a telepiil6si onkorm6nyzattal kotott

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatisi szerzodds alapj6n hullad6kgazddlkod6si kozszolgilltat6st

l6t el;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa,

illetve haszn6l6ja, ideertve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje,

birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hullad6k termeloje, birtokosa;

15. idolegesen haszniilt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem tart6zkod6si

helyet nem ldtesitettek, sz6ll6shely iizemeltet6si tevekenyseget nem folytatnak 6s az

ingatlanban dletvitelszenien nem tart6zkodik senki ;

16. gazdiikod6 szervezel: ajogi szemdly, a jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasdgr

t6rsasdg, valamint az egyeni vtilalkoz6, ide nem erlve azt a kdlts6gvetdsi szervet, amelyet az

iilamhdztart6sr6l sz6l6 tdrv6ny szerint kozfeladat ell6t6s6ra hoztak l6tre;
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17. a kizszolgiitatas titrgya: az 4.5 (1) bekezd6s 2. pontj6ban meghatirozott telepiil6si
hullad6k;

18. hullad6kgytijt6 udvar (hullad6kudvar): az elki.ildnitetten (szelektiven) begytijthet6
teleptildsi szllitrd, valamint a kiilcin jogszab6lyban meghatixozottak szerint a veszdlyes
hullad6kok fitvdtelere es az elsz6llit6sig elkiilonitett m6don tcirt6n6 t6rol6s6ra szolg6l6,
feltigyelettel ell6tott, z6rt begyijtohely ;

19. hullad6kgytijt6 sziget (gyrijt6sziget): ahtntart6sokban keletkez5, hasznosit6sra alkalmas,
ktilonbcizrj fajtaji, elkiilcinitetten gyrijtcitt hL^artdsi hullad6k begyrijt6s6re szolg6l6,
lak6tivezetben, kcizteriileten kialakitott, feli.igyelet n6lkiili, folyamatosan rendelkez6,sre iilS
b e gyrij t6he ly, szabv itnyo s f tott ed6 nyzette I ;

20. lak6egys6g, iidi.iloegyseg: helyis6g, vagy egymrissal bels6 kapcsolatban rill6 fo- 6s
melldkhelyis6gek mtiszakilag is cjsszetartoz6 egyittese, amelynek a szabadb6l, vagy az 6piilet
kciz<js k<izlekeddj6bol nyil6 6n6ll6 bejirata van, meghatdrozott rendeltet6s celjira cinmagtlban
alkalmas;

(2)Egyeb alapfogalmak tekintet6ben a Ht. 2.9-a azirinyad6.

II. RESZ

A hullad6kgazdr{lkodf si kiizszolg{ltatr{s

1. A hullad6kgazdilkod:{si kiizszolgr{ltatds tartalma

s.$

(1) Kisjakabfalva Kcizs6g Onkormiinyzata (a tov6bbiakban: cinkorm6nyzat) kcitelez6en
ell6tand6 kdzszolgiitatrisk6nt a hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg5ltat6s ell6tris6t a
kcizszolgriltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si k)zszolgiitatdsi szerz<id6s ftjtln biaositja.

(2) A kcizszolg6ltatiis ig6nybe v6tele a Kisjakabfalva kdzigazgatisi teriilet6n l6vo
lak6ingatlan tulajdonosai r6sz6re egesz 6vben, az idolegesen haszniilt ingatlanok eset6ben az
in g at I antul aj dono s o k r e szdr e a haszniiati szezon i dej d re k<ite I e zo.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hulladdkgazdiikoditsi kdzszolgiltatis ellititsithoz
s ztiks6 ge s felt6te leket a kozszolgirltat6 16 sz6re.

(4) Az ingatlantulajdonos kriteles a keletkezett teleptildsi hullad6k elhelyez6s6r6l a
hulladdkgazdrilkodrisi kozszolgiitat6s kotelezo igenybevdtel6vel gondoskodni.

(5) A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos a hiutartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k
reszdt kepez6 elktilcinitetten gyrijtcitt hulladdk kezeldsdrol a Ht. 31. $ (1) bekezd6sdben
meghatitrozottak szerint gondoskodik. A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos a hiztartdsi
hulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszdt kepezo vegyes hulladdkot a kcizszolg6ltat6nak koteles
6tadni.

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gyrijt6s, begyrijt6s, sz6llit6s 6s lerak6s
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szabily aitol elt6r6 m6don kezelni.

2. A hultad6kgazdrllkodfsi kiizszolgfltatfs
ellftis{nak rendje

6.S

(1) Kisjakabfalva Krjzsegkozigazgat6si teri.ilet6n az 5. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6st a ,,D61-Kom" D61-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6

Korl6tolt Feleloss6gri T5rsas6g. (a tov6bbiakban: kozszolg6ltat6) vegzi az dnkormdnyzattal

tort6nS meg6llapod6s alapj6n 2023'jrilius 31. napj6ig.

(2) A teleptil6si hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a kcizszol g6ltat6 az ingatlan-

tulajdonosokt6l az onkorm6nyzattal megkotott szeruod6sben rogzitett gyakoris6ggal, napokon

6s gyrijtoed6nyben k<iteles gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elsz6llit6si napj6nak esetleges viitozisfur6l az dnkorminyzat a helyben

szok6so s m6don k<jtele s az ingatlantulaj dono sokat t6j 6koztatni.

(3) A teleptil6si szil6rd hulladdkot csak az 4.$. (1) bekezdds 11. pontj6ban meghatirozott

gyujtoed6nyben lehet, kizirolag a szilllitits napj6n az ingatlan b€lirata elotti koztertiletre

kihelyezni oly m6don, hogy az akozszolgiifa6jrirmtivdre konnyen felhelyezheto legyen.

3. A kiizszolgiltatris r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$

(1) A telepi.ildsi hultadekotazingatlantulajdonos gytijtoeddnyben koteles gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoedenyt az ingatlanon beliil tartja, azt kizir6lag iirit6si

c6 lb6l a me ghat6r ozott sziilit6si napokon helyezheti k6zteriiletre.

(3) A hullad6kgazd6lkoddsi kozszolg6ltat6s6rt a termdszetes szemdly ingatlantulajdonost

terhelo dijat az onkormanyzat ftzetr meg a kozszolg6ltat6nak a kciatik l6trejott meg6llapod6s

szerint.

(4) A gyrijtoeddny - 110-120 liter - tirtartalm6t meghalad6 tcibblet teleptil6si szil6rd hullad6k

elsziilittatits6ra a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<itelezett ingatlantulajdonos a szolg6ltat6

6ltal rendszeresitett mtianyag zs6k felhaszniiitsixal is jogosult.

(5) Az ingatlantulajdonos tdlen - sziiks6g esetdn - az ingatlan bej6rata elotti koderiilet 6s az

irttest kcizott legal6bb 1 m6ter sz6les atjdr6t kciteles l6tesiteni, azt a h6t6l megtisztitani,

sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gyrijtoeddny iirit6se, illetve a mrianyag zs6k

elsz6llit6sa akad6lytalanul, balesetmentesen tcirt6nhessen.

8.$
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(l) A kozszolgiitato a hulladdkgazd6lkodrisi krizszolgriltatdsi szerzod6sben meghatarozottak
szerint gondoskodik a kcizszolg6ltatris folyamatos ell6t6s6r6l.

(2) Akozszolgiitat6 a gytijtoed6ny kitirit6s6t a t6le elviirhat6 gondoss6ggal kciteles vegezni.
Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy rij eddnyzet biztosittisrlval kciteles megt6riteni.
Amennyiben a meghib6sodils a kdzszolgriltat6nak nem r6hat6 fel, a hasznrilhatatlan
gytij t6 e d6ny j av it6sa, p 6tki s a az ingatlantul aj do no s k<ite I e zetts d g e.

(3) A kdzszolgiitat6 munkav6llal6i a gyrijt6ed6nyt kiiirit6s ut6n kcitelesek az Stvetel hely6re
visszahelyezni 6s az iirit6s sor6n kihullott teleptil6si szilird hullad6kot <isszetakaritani.

(4) A kozszolg6ltat6 az alapszolgitltat6son feli.ili mennyis6gti hlztartdsi hulladdkot nem
kciteles elsz5llftani, ha az nem a kozszolgiitatb 6,ltal rendszeresitett 6s biztositott mtianyag
zsiikban lett kihelyezve.

(5) A kdzszolgiitat6 a k<jtelezo kdzszolgilltat6s kor6ben megtagadhatja a telepiil6si szikird
hul laddk elsziilitdsitt, ha

a) nem az e rendeletben meghat6rozott gytijt6ed6nyben kertil kihelyez6,sre,
b) ha a trirol6ed6nyben a teleptil6si szilird hullad6k k<ir6be nem tartozo anyag kertilt

elhelyezdsre,

c) a hullad6k nem a szabvSnyos, zdrt t6rol6eddnyben, illetve nem a kozszolgitltat6t6l viis6rolt
jelzett zs6kban keriil kihel y ez6,sre,

d) a hullad6k olyan m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgatisakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenniill,

e) ha a trirol6ed6ny ktiriil szabitlytalanul, annak mozgatdst 6s tirit6st akadiiyoz6 m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyezdsre,

f) amennyiben a ttirol6eddnyek jelz6se bevezetdsre kertil - a tiirol6eddnyek matric6jrinak
hiirny a, illetve sdriil6se eset6n.

(6) A hulladdk sziilitoja, kereskedoje, kcizvetitoje, kezeloje a Ht. 65. g (2) bekezd6s6ben
foglalt szem6lyes adatok kezeldsdre, a Ht.-ben meghatfurozottak szerint jogosult.

e.$

(1) Az cinkorm6nyzat a h6ztart6sokban keletkezo lom elszilllitiis6r6l a
kdtott meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrol
helyben szok6sos m6don titjekortatja.

kdzszolgiitat6val
az d,rrntetteket a

(2) A gazdrilkod6 szervezetek az (l) bekezddsdben meghatirozott lomtalanit6si akci6t nem
jogosultak igenybe venni.

(3) Az cinkormSnyzat az elktilcinitetten gyrijtdtt hullad6k - papir, mrianyag, iiveg
elsziilititsir6l a kozszolg6ltat6val kdtott meg6llapod6s alapjrin havonta egy alkalommal
gondoskodik, melyrol az 6rintetteket a helyben szok6sos m6don tifiekonatja.

@) Az cinkorm6nyzat a hiutartiisokban keletkezo vesz6lyes hulladdk elsziilitdsitr6l ig6ny
eset6n gondoskodik, melyrol az erintetteket a helyben szok6sos m6don tilekoztatja.
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(6) Ha a koztertileten elhagyott hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a hullad6k

elszellitAsi kcitelezetts6gdnek nem tesz eleget, az elsziLllitilsrol az onkorm6nyzat gondoskodik.

4. Hutlad6kgyiiit6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irisok

10.$

(l) A gyrijt6s idej6re a k<izteri.iletre t<irt6n6 kihelyez6s, a gyujt6st k<ivet6en a gytijtoed6ny

saj6t ingatlanra tdrt6no visszahelyezese azingatlantulajdonos kdtelezetts6ge.

(2) Azingatlantulajdonos koteles a gyujtoeddny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, szi.ikseg szerinti

fertotlenitds6rol, elhas znii6d6s eset6n p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gyrijtoed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl' mar6

lirg, forr6 hamu, zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely veszllyezteti a

kdzszolg6ltat6 munkav6llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a

kozszolg6ltat6 sz6llit6 j6rmriv6t. E rendelkez6s megs6rtoi az okozott kirt is kotelesek

megtdriteni.

@) Azingatlantulajdonos a hullad6k gyujtds6re az alapszolg6ltat6s keret6ben 110-120 literes

ed6nyzetn6l nem nagyobb urtartalmir, kozszolgfultat6 iital rendszeresitett tipusri szabv6ny

ed6nyzetet kotelesek ig6nybe venni.

(5) A kozszolgiitato az ingatlantulajdonos nyilatkozat6n alapul6, sz6llitrisi t6rfogatnak

megfelelo azonosit6 matric6t biztosit a szolg6ltat6st igenybe vevSnek, amelyet az

ingatlantulajdonos a hullad6kgytijt6 ed6nyre j6l l6that6 m6don fehagaszt'

5. A kiizszolgfttatis dija, a dijfizet6s szab6lyai

11.S

(1) A hulladdkgazdiikoditsi kozszolg6ltat6si dij m6rt6k6t a Ht. 46-48. $-ai 6s 91. $-a

szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter 6llapitja meg.

(2) Az (l) bekezdesben foglaltak figyelembev6tel6vel Kisjakabfalva Kdzs6gben a

hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s dij6t az onkorminyzat fizeti meg a kozszolg6ltat6nak a

kdztiik l6trejott meg6llapod6s szerint.

(3) A (2) bekezd6stol elt6roen a nem term6szetes szemdly ingatlantulajdonos kozvetlentil kot

szerzo d6 st a kozszolgitltat6val 6 s vi seli a szo I giiltat6s kti lts6 geit.

6. A helyi hulad6kkezel6si kiizszolg:iltatr{s al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys6g ellitisfnak rendj6re vonatkoz6 el6irrlsok
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12.S

(l) Akinek tevdkenys6ge soriin hullad6k k6pzodik, a hullad6k kezel6s6rol
hulladdkbirtokosra vonatkoz6 eloiriisoknak megfeleloen gondoskodik.

(2) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si enged6llyel rendelkez6
gazdrilkod6 szerv ezet tSro lhat.

(3) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznositSsra vonatkoz6 kdtelezettsEget a hullad6k termeloje,
birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghatitrozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanito vagy hasznosit6
eljar6s, berendezds,l6tesitm6ny alkalmaz6siival sajSt magateljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelonek tort6n6 6tadiissal, a
kezel6s kcilts6geinek me gfizetds6vel telj esiti.

(4) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdiikodo szervezet a k6zszolg6ltat6s al6 nem tartozo
hullad6k elszrillit6s6val a kozszolgiitatot bizza meg, a megrendel6s, a szolg6ltatiis 6s a
dijfizetds feltdteleiben t<irt6no meg6llapod6suk alapjrln akdzszolgriltat6 a megjelcilt idopontra
vagy id6tartamra a megjeliilt meruryisdgti 6s risszetdtehi hulladdknak megfelelo gytijtoeddnyt
rendelkez6sre bocs6tja, a hulladdk elszillititsirt elv6,gzi 6s gondoskodik a kijel<ilt 6rtalmatlanit6
helyen t6rt6no elhelyez6sdrol.

(5) Az ingatlantulajdonos es a gazd6,lkod6 szervezet 24 6rin beliil kdteles gondoskodni a
biol6giailag leboml6, eroteljes btiz<js szagot 6raszt6 hullad6k keletkez6se, illetve a gyrijtSed6ny
telitod6se eset6n az elsz6,llittat6sr6l.

(6) A kcizszolg6ltatis al6 nem tartoz6 hulladdk elsz6llitrisa eset6n a hullad6k termeloje,
birtokosa, illetoleg az iitala sziillit6sra ig6nybe vett gazdilkod6 szervezet kriteles a k<jaer[let
tisztitntartits ara vonatk oz5 j o gszab 6l y o k sze ri nt e lj rirni.

III. RESZ

Kiizteriiletek rendje

I . Kiizteriiletek tisztintartisa, takaritdsa 6s

t6li h6 eltakaritdsi, sfkossdg mentesit6si feladatok elldtfsa

13.$

(l) A teleptilds kdztisztasiigrlnak megorzdse 6rdek6ben mindenki kdteles hat6konyan
kcizremrikodni 6s tart6zkodni minden olyan tev6kenys6gtol, magatartiist6l, mellyel a telepiil6si
kdrnyezete t szenrry ezne, fertozne.

(2) Az dnkormtrnyzati utak (helyi kcizutak) tisilimtartilsiir6l, a h6 6s sikoss6g elleni
vedekez6s6rol az dnkormiinyzat gondoskodik. Az rittartozekot kepezo rit5rok d,s az rittest

7t9 2018. 03. 19.13:24



MHK JogszabQly szolgQltatQs http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh3 eg2ed9drSeo I dt4ee I e...

csapad6kelvezet6s6nek folyamatos biztosites6r6l a helyi koait tulajdonosa az cinkorminyzat

koteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanok (6pit6si telkek, dpiiletek) elotti jirdaszakasz tiszt6ntart6s6r6l a

jSrdaszakaszok melletti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyai (kidpitett beton vagy egy6b 6tereszek,)

valamint a jirddhoz tartoz6 foly6k6knak 6s viznyelo r6csoknak folyamatos tisztitntartits6r6l,

ide6rtve a h6 6s sikoss6g elleni v6dekez6st is, azingatlantulajdonos koteles gondoskodni.

@) Azi.izletek 6s int6zmdnyek elotti jdrdaszakaszt elsosorbanazingatlan haszn6l6ja, b6rloje,

ezek hi6ny6ban tulajdonosa koteles trsztdntartani es az ott keletkezett hulladdkot elt6volitani

(5) Az ingatlantulajdonos koteles az ingatlan elotti, melletti jitrdin a felburjinzott zold

novdnyzetet (gazt) a burkolat rong6l6sa n6lkiil kiirtani. K<jteles az ingatlatrdrol az irttest vagy

gyalogj6rda ter6be benyril6 6gak, cserjdk 6s egy6b ntiv6nyzet nyes6s6rol viry6s6rol

gondoskodni. Koztertileti f6k (bokrok) nyes6s6r6l a kdztertilet tulajdonosa kiiteles

gondoskodni.

2. Kiizteriileten kiiliin biiz6 tev6kenys 6 get v 6gz6k kiitelezetts6gei

14.S

(l) Az utcai 6rusok kdtelesek a r6sziikre kijelcilt helyet 6s annak k<jzvetlen kornyezet6t

trsztdn tartani, az iirusit6sb6l keletkezett hullad6kot cisszegyrijteni, 6s elsz6llit6s6r6l,

elsziilittatds 616 I g ondo s ko dn i .

(2) A szorakoztato, vend6gl6t6 egys6gek, 6rusit6 helyek, iizletek elotti, kdriili

jirdaszakaszt kciztertileti rdsd a tulajdonos, i.izemelteto (haszn6l6, b6rl6) az idojirdsi

viszonyokt6l fiigg6en koteles a nyitva tart6s ideje alatt tisilin tartani, nyit6s elott 6s z6r6s

ut6n feltakaritani.

(3) Az alkalmi v6s6rok, kirakod6sok, bucsrik 6s egy6b kdzteriiletet ig6nybe vevo

rendezv6nyek ideje alatt ds ut6n - ha a felek m6sk6nt nem 6llapodnak meg - a kdzteriilet

rendben tart6s6t, takarit6s6t azaztengedelyezo k<iteles elofrni 6s a v6grehajt6st ellenorizni.

(4) K<iztertileten gdpj6rmrivek javit6sa, szereldse 6s mos6sa tilos, kiveve a hirtelen

fell6po 6s halaszt6st nem turo hib6k elh6rit6s6t c6126 javit6st.

IV.RESZ

A szem6lyes adatok kezel6s6nek rendje

1s.s

1. A kozszolg6ltat6 azingatlantulajdonosok szem6lyes adatait jogosult nyilv6ntartani.
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2. Akdzszolg6ltat6 a (1) bekezd6s szerinti adatokat kizar6lag akozszolgitltat6si feladatai
ell6t6s6val kapcsolatban haszniilhada fel, jogosulatlannak nem adhatja ifi.

3. Akozszolgriltat6si k<itelezetts6g megsztindsdt kiivetoenakozszolg6ltat6nak 5 napon beliil
t<irdlnie kell nyilvrintart6s6b6l a szem6lyes adatokat.

V. RESZ

Zfr6 rendelkez6sek

16.$

(1) E rendelet a kihirdetds6t kdvet6 napon l6p hatrilyba.

(2) Ezzel egyidejrileg Kisjakabfalva Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek a
kciztisztas6gr6l 6s a teleptil6si sziltird hulladdkkal kapcsolatos hullad6kkezeldsi helyi
kozszolgilltat6sr6l s26161412011. (IX.13.) szirmudnkorm6nyzati rendelete hat6ly6t veszti.
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