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Kozfrmisleny viros k6pvisel6 testiilet6neklTl20l1 (VI.29.) 6nkorminyzati rendelete
a hullad6kgazdr{lkodfs 6s a kiiztisztas{g helyi szabilyair6l

Koziirmisleny V6ros Onkorm6nyzathnak K6pviseki-testtilete Magyarorszig Alapt}rvdnye
32' cikk (l) a) pontj6ban meghathrozott feladatkcir6ben elj6rva, a Magyarorsz6g helyi
onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. tdrvdnyben kapott felhatalmazishval6lve, a
hulladdkr6l sz6lo 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 35. g-a ds 88. g (4) bekezd6se alapjin a
telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6 hullad6kgazddlkod6si kozszolgiitatdsr6l az al6bbi
rendeletet alkoda:

I.Fejezet
Altalinos rendelkez6sek

l. A rendelet c6lja

l.$

A rendelet c6lja a telepiil6si hullad6khoz kapacsol6d6 hulladdkgazdilkodhsi k6zszolg6ltat6s
helyi szabdlyozisa, akoztisztas6g, a kozegdszs6gtigyi rendelkezdsek betart6s6nak biztosit6sa.
valamint az epitett 6s termdszeti ktirnyezet v6delme. A k<itelezo krizszolg 1ltathsra vonatkoz6
rendelkezdsek a tevdkenys69 kisz6mithat6, biztons6gos ell6tiis6t, a k6telezetts6gek
e llen6rizhetosdg6t cllozzhk.

2. A rendelet hatilya
2.$
(1) A rendelet tertileti hat|lya Koz6rmisleny vdros kdzigazgatrisi teriiletdre terjed ki.
(2) E rendelet szem6lyi hat|lya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasznil6ra
b) a kdzszolg6ltat6ra.

(3) E rendelet trirgyi hatiiyakiterjed a telepiildsi hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltatisra.
(4) E rendelet t6rgyi hattiyanem terjed ki

- a termel6si hullad6kra,
- ah|ztartitsi veszdlyes hullad6k kivdteldvel a vesz6lyes hullad6k gyiij t6sdre, 6w6tel6re,

sziillithsilr a 6s keze ld sdre,
- az illlati eredehi hulladdkra.
(5) A gazd6lkod6 szewezet

hasonl6 hulladdk rdszdt kepezo vegyes
igdnybev6tel6re.

3. lirtelmezd rendelkez6sek

3.$

Kozfrmisleny vfros k6pviselti testiilet6nek 17 l20ls (VI.29.)

ingatlanhaszn6l6 a hhztartilsi hulladdkhoz
hullad6k tekintetdben koteles a k6zszolg6ltat6s



Az e rendeletben haszn6lt fogalmakat a hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrv6ny Ht.
(a tov6bbiakban: Ht.) 6s v6grehajt6si rendeletei, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltatds vdgzdsdnek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII.31.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Hkr.) szerinti tartalommal kell alkalm azni, drtelmeznl

II.Fejezet
R6szletes rendelkez6sek

4. A hullad6kgazdilkodfsi kdzszolgiltatis

4.$

( 1 ) Koz6rmisleny V6ros Onkorm6nyz ata (a tov6bbiakban: Onkorm 6nyzat) kdzigazgathsi
teriiletdn a telepiil6si hulladdk gytijt6sdre, szilllitlsir4 illetve kdzszolg6ltatisi szerzoddsben
kijel6lt hulladdkkezel6ben tort6n6 6rtalommentes elhelyez6s6re (tov6bbiakban: helyi
hulladdkgazd6lkod6s) hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st szervez 6s tart fent. A helyi
hulladdkgazd6lkodist az dnkorm6nyzat Ddl-Kom Nonprofit Kft. (tov6bbiakban:
Kdzszolg6ltat6) ftj6n 16tja el.

(2) Az Onkorm6nyzat 6s a K<izszolg6ltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tevdkenys6g
ell6tis6r6l rdszletes kdzszolgiitatisi szerz6d6sben dllapodnak meg, amely tartalmazza a
tevdkenys6g ell6tds6nak hat6rnapjait 6s id6tartam6t is.

5. A hullad6kgazdflkod{si kiizszolgiltatis ig6nybev6tel6t
megalapoz6 j ogviszony l6trej iitte

s.$

(1) A teleptil6si hullad6khoz kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltat6s
ig6nybevdteldre vonatkoz6 szerzcid6ses jogviszony kezd6 idopontj6nak azt a napot kell
tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6s
igdnybevdtel6re kotele zette v 6lt.

(2) Hajogszab6ly, vagy joger6s bir6s6gi, vagy hat6s6gi hatirozat elt6r6en nem rendelkezik,
az (l) bekezd6s szerinti kezd6 id6pont:

a) tulajdonos eset6ben a tulajdonjog jogenis ingatlan-nyilv6ntart6sba tort6n6
bejegyz6s6nek napja;

b) birtokos esetdben az ingatlan birtokbavdteldnek napja;
c) vagyonkezel6 eset6ben a vagyonkezeloi szerz6d6s szerinti birtokbav6tel napja;

d) haszn6l6 esetdben azingatlantdnyleges haszn|latilnak els6 napja.
(3) A kdztizemi szerzod6s a kdzszolg6ltat6 6s az ingatlanhasznii6 k<izott az (I) bekezddsben

foglaltak hi6ny6ban akkor is l6trejcin, ha az ingatlanhaszndl6 a krlzszolgSltat6st igdnybe veszi,
vagy ha akizszolgilltaths r6sz6re rendelkez6sre 6ll. A rendelkez6sre 6ll6s meg6llapithat6, ha

az adott ingatlant aklzszolgfiltat6 begyijtdsi ritvonala 6rinti.
(4) Az ingatlanhaszn|lo a k0zszolg6ltat6val a kdzszolgilltaths igdnybev6tel6re az e

rendeletben foglalt esetben egyedi szerzoddst (a tov6bbiakban:kozizemi szerz6dds) kdt.



6. A Kiizszolgiitatil kiizszolgiltatfssal kapcsolatos jogai 6s kdtelezetts6gei

6.S

(l) A Kdzszolg|ltato kdteles a sz6llit6eszkdzeihez rendszeresftett gyiijt6eddnyben vegyesen
gyrijtOtt hintartilsi hullad6k hhzhoz men6 jirattal trirtdnd rendszeres begyiijt6sdre,
elsz6llit6s6ra, 6s kezel6s6re.

(2) A teleptil6si szil6rd hulladdk elhelyez6sdt, firtaLmatlanit6sft kizhr6lag a kdzszolg|ltato
jogszeni haszn6lat6ban l6vo hullad6k lerak6helyen lehet elv6gezni.

(3) A helyi kozszolg6ltat6s ldnyeges felt6teleiben tervezett viltoz6sokr6l a Kdzszolgdltat6
az ingatlantulajdonost - a v6ltoz6st megel6zoen legal6bb 15 nappal kor6bban - iriisban
6rtesiteni koteles. Ir6sbeli 6rtesit6s a megadott e-mail cimre kiilddtt elektronikus levdl is.

Emellett ezt az 6rtesit6s6t a Kozszolgilltat6 az intemetes honlapj6n keresztiil iskozzftesz|
(4) A K<lzszolgiltat6 akdzszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 tevdkenysdg6t mindenkor a vonatkoz6

hatflyos jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, kozeg6szsdgtigyi 6s egy6b felt6teleknek

megfelel6en kdteles ell6tni.
7.$

(1) A Krizszolg6ltat6 kdteles a gytijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, elv6rhat6 gondossiggal

vdgezni.
(2) A szabdlyszenien kihelyezett gytijtdeddny tiritdse sor6n esetleg keletkezett szennyezodds

takaritSs6r6l a szolg6ltat6 ktiteles gondoskodni.
(3) A gyrijt6ed6nyben okozott k6rt aKozszolgitltat6 tdrit6smentesen kdteles kijavitani, ha a

k6rokozfs neki felr6hat6 okb6l kovetkezett be. A szolg6ltat6 kdteles az ebbol eredS

karbantartisi munka, 6s javitis idej6re helyettesit6 gyijttied6nyt biztositani. Ha a k6rokozfs

nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a hasznilhatatlann6 v6lt gytijt6ed6ny javitisa, p6tl6sa, illetve

cser6j e az ingatlanhaszn6l6t terheli.
8.$

(1) A Kdzszolgilltato az alilbbi esetekben jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t

a) az onkormhnyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6r6 tSrol6eddnyek kihelyezlse
esetdn;

b) ha a t6rol6ed6nyben a teleptil6si (kommun6lis) hulladdk ktir6be nem tartoz6

anyagkeriilt elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pit6si tormel6k, illati tetem, mar6,

mdrgezo anyag, elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k,
gyuldkony vagy robban6 anyag, nagyobb terjedelmti, srilyri t6rgy), amely

veszllyezteti a hulladdkszdllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy
megrong6lhatja a gytijtSberendezdst, illetve furtalmatlanit6sa sor6n veszllyezteti a

krirnyezetet;
c) a hulladdk nem a szab6lyos, zhrt t6rol6ed6nyben, illefve nem a

Ko zszolgiltat6t6 I v6s 6ro lt j el zett zs6kb an kertil kihelyez 6 s re ;

d) a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a tSrol6ed6ny mozgathsakor a

kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll (nem lez6rt, illetve sdriilt ed6ny);

e) ha a t6rol6ed6ny kor0l szab6lyalanul, annak mozgatilst 6s tirit6st akadilyoz6
m6don tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre;



f) amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezetdsre keriil - a t6rol6ed6nvek
matric|j 6nak hi 6nya, i lletve s 6riil 6s e esetdn.

(2) Az (l) bekezd6sben emlitett esetekben a Kdzszolg6ltat6 az ingatlanhrlajdonost irasban
drtesiti a telepiil6si hulladdk elszilllitfusa megtagad6s6iak ok6r6l. 1z ingatiantulajdonos a
megtagadhsi okokat maga kdteles megsziintetni, vagy megsziintet6sdr6l gon-doskodni.

(3) A hullad6k elsz6llit6s6nak (l) bekezd6sben me;ghatLrozott okb6l trirt6n6 meglagad1sa az
ingatlanh as zn6l6 k}zszolgilltatisi dij fizetd s i kcite I ez Jts 6 g6t nem drinti.

7' Az ingatlanhasznil6 kiizszolgiltatissal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei

e.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 k<iteles a Ktlzszolg6ltat6 6ltal nyujtott kcizszolg6ltat6st ah6ztart6si
hulladdk vonatkoz6s6ban hetente egy. alkaloirmal igdnybe venni. A sz6llit6s pontos napj1t aKdzszolg6ltat6 honlapj6n 6s a telepuidsen helyben rrotiro, m6don kijzzlteszi.
--(2) Az ingatlanhasznillo a hhztarthsi hullad6k gyrijt6sdre, illetve elsz6llit6s6ra aKdzszolgilltat6 6ltal rendszeresiteff drvdnyes szabv6ny 

"rl.rinti 
gyrijttieddnyek valamelyikdt

kdteles ig6nybe uTli: 6s kizdr6lag azt hasznillni. A kozszolg1ltito attat rendszerbe 6llitottgyrijtcieddnyek 60, 80 6s 110 liter tirtartalmriak lehetnek.
(3) Az ingatlanhasznill6 a legkisebb rendszeresfteff tirtartalmri gytijt6eddnyndl kisebbtirtartalmir eddnyt nem haszndlhat.
(4) 60 literes eddny hasznillatdra a lak6ingatlant egyediil 6s dletvitelszenien haszn6l6ingatlanhas zndlo j ogosult az arilbbi feltdtelek tef estlds e Jsetdr, :

-rendelkezik a teleptil6si dnkormdnyzat riltal kiadott igazolhssal arr6l, hogy alak6ingatlant e gyedril ds dletvitelszeriien has zn6lj a,
-rendelkezik a megfelel6 m6rehi eddnnvel.
-a kisebb ed,enyzet hasznillatdra vinatkoz6 a lakoss6gi hulladdkgazd6lkod6si

szerz6d6s(m6dosit6s)t megkritcitte.
(5) 80 literes eddny hasznillatilra a lak6ingatlant egyedtil ds dletvitelszeriien hasznlloingatlanhaszn6l6 j ogos urt az al6bbi fe ltdte lek te ljesiildse Jsetdn :

-rendelkezik a telepi.ildsi <inkorminyzat 6ltal kiadott igazolkssal arr6l, hogy alak6ingatlanban 2 f6 lakik,
-rendelkezik a megfelel6 mdretri eddnnyel,
-a kisebb eddnyzet hasznillatdra vonatkoz6 a lakoss6gi hulladdkgazd6lkod6si

szerz6dds(m6dosit6s)t megkcitcitte.
(6) Azon ingatlanhasznill6k, akiknek ingatlan6n valamilyen okn6l fogva megncivekszik ahintarthsi hulladdk mennyisdge, - de annak eseti jellege vagy mennyisdge nem teszisziiks6gess6 rijabb gytijt6eddny beszerzdsdt, - kriteies t i.geriiiesk6nr a K;zszolg1ltato

szabv6nyosftott miianyag zsikjSt haszn6lni. A Krizszol gilltato i gyqt6zs6kot t6rit6s ellen6benbiztositja' Amennyiben a1<ibblet vegyes hulladdk elhellezdse n"- u jelz6ssel ell6tott zs6kbankeriil kihelyez6sre, irgy a kdzszolgiltat6 a tdbblethulladdk elszilllitksitmegtagaala.
(7) Az ingatlanhas zn6l6 kdteles tov6bb6.a hulladdk gytijtdse sor6n megfeleki gondoss6ggal

elj6rni annak drdekdben, hogy a hulladdk m6sok eGtit, testi 6ps6g6t, egdszs6g6t ds j6kdzerzet't ne vesz6lyeztesse, a kdzs6g 6pitett ds termdszetes k6myezetlt ne szennyezze, antiv6ny - 6s 6llatvil6got ne kdrositsa, a krizrendet 6s a kdzbiztons6goi ne zavarja.
(8) Az ingatlanhasznill6 alapvet6 kriteless6ge, hogy az ingatlan6n kepz6d6 hulladdk

mennyisdgdt alacsony szinten tartsa, tovibbd rdszt vegyen a kdzsdgben mtikrid6 szelektiv
hulladdkgyrijt6sben.



(9) Az ingatlanhasznill6 a szemdly6ben, szemdlyes adataiban, az ingatlan haszniilati
viszonyaiban, a gytijt6eddny m6ret6ben darabszfum6ban bekrivetkezo villtozilst, a v6ltozhst6l
sz6mitott 1 5 napon beliil a kdzszolgilltat6 tigyfdl szolgdlatfunbej elenti.

(10) Az ingatlanhasznillo bejelent6sdben foglaltak a Kdzszolg6ltat6 6ltal t6rt6n6 r0gzit6st
kdvet6 h6nap els5 tiritdsi napj6t6l ldpnek 6rvdnybe.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos koteles a gyrijtried6nyt a hullad6k elsz6llitfsa c6lj6b6l a
K<izszolg6ltat6 iital megjel6lt, id6ben, kdzteriileten, a gyiijt6st vegzo g6pj6rmtivel
megkdzelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A gyrijtoed6ny (kont6ner) nem
akad|lyozhatja aj6rmti- 6s gyalogos forgalmat 6s elhelyezdse egydbk6nt sem j1rhat 6aleset
vagy k6rokozhs veszdlydnek eltiid6z6sdvel, vagy m6sok j6 kdzdrzetenek a megzavar6s6val.

(2) A teleptildsi hullad6k gytijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell eljdrni, hogy a
hulladdk sem az ingatlanon, sem a kdzteriileten, sem a szilllit6larmriUe val6 tirit6skor ne
sz6r6djon sz6t.

(3) Ha a gffitoed6nyben olyan nedves telepril6si hullad6kot helyeztek el, amely az
eddnyben dsszetdmorodcitt vagy befagyott, illetve az eddnyben l6v6 hullad6kot 

- 
rigy

tisszeprdselt6k, hogy emiatt a gyijt<ied6nyt az eloirt m6don kitiriteni nem lehet, az
ingatlantulajdonos kdteles a gyrijt6ed6nyt iirithet6vd, illetve haszn6lhat6v6 tenni.

(4) A vegyesh6ztart6si hulladdk gytijtds6re szolg6l6 gyrijtrieddnybe nem helyezhetri el:
a) folydkony, mdrgeziS, tiiz- 6s robbaniisvesz6lyes anyag, vagy egydb olyan anyag,

amely vesz6lyeztetheti a gyrijtdst vegzi5 szem6lyek vagy m6so[ et.tet, testieps6g6t 
-

b) telepiildsi hulladdknak nem minrisiilo hullad6k. ktikinosen:
- 6pit6si 6s bont6si hullad6k,
- illlati tetem,
- hullad6kudvaron gyrijthetci elektromos, elektronikai 6s veszdlyes hulladdk.
- illlatiiirtil6k.

(5) Nem szabad a gyijt6eddnyben olyan anyagot elhelyezni telepiil6si hullad6kk6nt, amely
vesz|lyezteti a gyqtlssel ds sz6llit6ssal foglalkoz6k vagy mrisok 6letdt, testi dps6g 6t vagy
egdszsdgdt.

(6) Nem szabad a kozteriiletre kihelyezett gyitltled6nyt
eddny iirftdsdt lehetetlenn6 teszi vagy megnehiziti, illetve a
veszflyezteti.

(7) A g),rijtrieddnyt a gyijt6si 6s sz6llit6si napok kiv6tel6vel
a) az ingatlanon beliil kell elhelyezni 6s t6rolni;
b) koztertileten csak kcizteriilet-haszn6lati enged6ly alaplinlehet elhelyezni.

(8) Az ingatlanhasznilloja kdteles a k<izszolg6ltat6 6ltal meghatiro)ott tipusri gyrijt6ed6nyt
beszerezni' a hulladdk gytijtdsdhez azt haizn6lni, karbantart6s6r6l 6s tisztantart6s6r6l,
elhaszniil6d6s esetdn annak p6tl6s6r6l gondoskodni ds azt a K6zszolg6ltat6 6ltal
rendelkez6s6re bocs6tott matric6val ell6tni.

u.$

Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti hhztarthsi hulladdka keletkezik, de azingatlana egyidejtileg gazd6lkod6 szewezet cdgnyilv6ntart6sban bejegyzett sz6khelydtil,
telephelydiil vagy fi6ktelepdril is szolg6l, kdteGs a teleprilesi nutuaZl 6t a gazdalkod6
:zeyezetnek az ingatlanon folytatott gazdashgi tev6kenysege sor6n keletkezett h6ztart6si
hullad6khoz hasonl6 hulladdk6t6l elktilcinitetten gyijt.nl, 6, kriteles a krizszolg6ltat6st e

oly m6don rdgziteni, amely az
gyalogos 6s g6pjrlrmti forgalmat



rendelet szerint mind a mag6nszemdlynek, mind a gazd6lkod6 szervezetnek ki.ikjn-kiil<jn
igdnybe venni.

III.Fejezet
A k0zszolgr[Itatfs ell6tds6nak rendje

9. Elkiil0nitett hullad6kgyrfijt6s

12.$

(l) Kozdrmisleny v6ros kdzigazgatisi terulet6n az Onkormilnyzat a hulladdkgazd6lkod6si
k6zszolg6ltat6s keretdben elktildnftett hulladdkgyrijtdsi (tov6bbiakban: szelektiv
hulladdkgyrij tds) kdzszolg6ltat6st szerv ez ds tart fenn.

(2) A lakoss6g 6ltal ahintartilsokban szelektiven gytijtott hullad6kot
- az ingatlanhasznil6 a kdzszolgilltat6 6ltal izemeltett lakoss6gi hulladdkgfijt6

szigeten kOzvetleniil elhelyezheti, tov6bb6
- aKozszolg6ltat6, havi rendszeress6ggel hdzhoz men6 begyrijt6-jArattal szhllitja el.

(3) A sz6llit6s pontos napj6t a Kdzszolgilltat6 honlapj6n 6s a telepiil6sen helyben szok6sos
m6don kdzz|teszi.

(4) A szelektiv hullad6kgytijt6 szigetek helye: Alkotmdny t6r (Coop ABC parkol6ja), Petrifi
utca 361 I. el6tti parkol6.

(5) Az egyes hullad6k fajt6k gytijt6se az ingatlanok el6tti krizteriiletnil tort6n6 elszilllithsa az
al6bbiak szerint tOrtdnik:

a)Az ingatlanhasznill6k a hasznosithat6 hlztartisi hulladdkot a vegyes
hullad6kt6l elkiildnitetten - killon hulladdkgyrijtri zs6kban (6ttetszo szinti,
b eszerz6se ingatlanhas zn6lo kdtelezetts6ge) - kote le s ek gyrij teni

b)Az elktil<initett gyrijtds sordn a zs|kba hasznosithat6 papir-, mrianyag-, ds
fdmhulladdk gyrij thet6

c)Az elki,ildnitetten gyrijtritt hulladdk nem lehet dlelmiszerrel, olajjal, zsir::al
szennvezett.

13.S

(1) A szelektiv gytijtrizs6kokba 6s gyiijtdkont6nerekbe csak az azokon feltiintetett fart|jn
hullad6k keriilhet, tilos benni.ik rendeltet6st6l elt6r6, k<irnyezetre vagy emberi egdszsdgre
6rtalmas, vagy a gytijt6j6rmtivet rong6l6 hullad6kot elhelyezni.

(2) A 12. $ (4) bekezdds6nek hatilya alii nem tartoz6nak min6stil<i
a) palackokat (ktil6nb0z6 szinri ds vastagsdgri mos6szeres, oblit6s, fest6kes,

vegyszeres palack, stb.)

b) iivegeket (ablaktiveg, aut6iiveg, tiikor, vhza, stb.)

c) szennyezett papirt (mirelit 6telek dobozai, pizzhs doboz, tortis doboz, stb.)
a hhztarthsi hullad6k rlszflt kepezo vegyes hullad6k t6rol6s6t szolgdl6 ed6nyben kell

elhelyezni.
(3) A gyujt<izs6kokat az elszillit6s napj6n irgy kell kihelyezni, hogy az a forgalmat ne

zavarja. Kiszakadt zs6kot, kotegel6s ndlkiili papfrhullad6kot kihelyezni tilos. Amennyiben az

ingatlan tulajdonosa a szelektiv gytijt6zs6kokban vagy szelektiv gytijt6eddnyben nem az

azokon felttintetett fajt6jir hulladdkot helyezi el, abban az esetben Kozszolgitltat6 nem koteles



a hullad6kot a szelektiv hulladdkgyrijtds keretdben elszilllitani, azonban kdteles felsz6litani az
ingatlantulajdonost, hogy a hulladdkot ahhztartilsi hullad6k gytijt6s6nek napjfn helyezzeki,
vagy a rendeletnek megfelel6en csomagolja 6tvagy kotegelje.

14.$

Kozszolg6ltat6 t6j6koztatja az ingatlantulajdonosokat a h|zhoz men6 gytijt6si rendszer
szab6lyair6l 6s esetleges v6ltoz6sair6l. A thjekoztat6si kdtelezetts6gdnek eleget tehet az
Onkorm6nyzat hivatalos lapj6ban, az Onkorm-6nyzat honlapj6n, a helyi k6belteGvizibban, a
kdzizemi szfimIa mell6 csatolt sz6r6lappal. Emellett ezt a tdjlkoztatfust a Kozszolg 6ltat6 az
internetes honlapj 6n kere szttil is kozzeteszi.

10. Lomtalanftis, vesz6lyes- 6s kerti hullad6k gytijt6s

ls.$

(l) A nagydarabos h6ztart6si hulladdk (lom) - amely a rendszeresitett gyijt6eddnyben
mdrete miatt nem helyezhet6 el - gnijtds6r6l, szilllitisdr6l 6s 6rtalommentes ettreiyezeseiOt a
Kozszolg6ltat6 6vente egy alkalommal - kiiktn dij felsz6mitrlsa n6lktil -, lomtalanit6s
keretdben gondoskodik. A k<izszolg6ltat6s keretdben a Kozszolg 1ltato kizhr6lag a lakoss6gn6l
ahitztartisokban kdpz6d6tt, de a rendszeres hulladdkszilllithsrahaszn6latos gyijtOeaeny.lib.rt
el nem helyezheto nagydarabos, lom hullad6kot szilllitja el.

(2) Lomtalanit6s keret6ben kdztertiletre nem helyezhet6 ki:
a) 6pitdsi 6s bont6si hulladdk;
b) gumiabroncs hullad6k;
c) g6pj6rmti roncs;
d) az ipar, mezogazdas6g vagy szolgilltathsi tev6kenysdg sor6n k6pzodrjtt

hullad6k;
e) veszdlyes hullad6k;
f) h6ztartiisokban keletkezo vegyes hullad6k;
g) elkrilonitetten gytijtdtt papir, mtianyag 6s f6m hullad6k;
h) kerti hulladdk.

(3) A lomtalanit6s al6 tartoz6 hiztartilsi hullad6kot rigy kell elhelyeznie az
ingatlantulajdonosnak, hogy az a jhrmii- 6s gyalogos forgalmatne iavaqa, a z6ldteriileteket dsa ndv6nyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy kirokoz6s vesz6ly6nek
eloiddzds6vel.

(4) A lomtalanit6s pontos id6pontj6r6l annak megtezd6se elott legfeljebb 30, de legal6bb l5
nappal kor6bban a Kozszolg6ltat6 koteles az Onkorminyzat i1sete igazolhat6 m6don
ti$ekoztatilst nyfijtani. Az Onkorm6nyzat a lomtalanit6s idripontjdr6l lonlapj6n, helyi
irj s6gb an 6s hirdetm6nyb en t6j ekoztatja a lako s s 6got.

(5) Az Onkormfnyzat az ingatlanhasznill6 6ltal az ingatlan el6tti kcizteriiletre kihelyezett
kerti ziild hullad6kot (metszdsb6l, kasz6l6sb6l, kiskertb6l sz6rmaz6 hullad6kot; tt.ti
rendszeressdggel - csiitcirtOki napon - komposzt6l6s cdlj6b6l elsz6llitja.

(6) A zcild hulladdk kdzd kommun6lis hulladdkot elhelyez6se tilos. A zcild hullad6kkal
kev ert ko mmun6 I i s hu I I addk elsz|llitis Lt az 0 nkorm 6ny zat me gta gadj a.

11. A kiiztertileti hullad6k gyiijt6s6re
vonatkoz6 szabflyok

6s szdllit6sdra



16.$

(1) A kdzteriileti hullad6k vonatkozhshban a kdztertilet tulajdonosa, vagyonkezeloje krjteles
bejelenteni a Kcizszolgiltat6nak, ha a tulajdon6ban, vagyonkezel6s6ben l6vo kdzforgalmri ds
ztildter0leten telepiil6si hulladdk keletkezik.

(2) A Ktizszolg6ltat6 6s a krizteriilet tulajdonosa, vagyonkezellje a kozteriileti hulladdkhoz
kapcsol6d6 k0zszolg6ltat6s igdnybevdtel6re kiikin ir6sbeli szerz6d6st kot. A szerz6ddsben
meg kell hat6rozni ktikinrisen

a) a gyrijt6shez sziiks6ges gffitdeddny tipusdt (rirm6ret) 6s szilmfut,
b) kozszolg6ltat6s igdnybevdtele 6s teljesit6se szempontj6b6l a hulladdk

gyiijt6s6re 6s szdllit6s6ra vonatkoz6 felt6teleket (gytijtds id6pontja 6s gyakorisdga,
felek kritelezettsdgei, stb.),
c) a kdzszolg6ltatdsi dij megfizetdsdre vonatkoz6 kikritdseket.

(3) A ktizteriileti hulladdk gyrijtdsEhez, ahhztarthsi hullad6k gyijt6s6hez, illetve ahhztarthsi
hulladdkhoz hasonl6 hullad6k gyrijtds6hez igenybe vehet6 gytijt6ed6nyek, 120 literes
mrianyagzs6k - a r6juk ir6nyad6 rendelkezdsek megfelel5 alkalmazilsival - egyar6nt
alkalmazhat6ak.

13. A telepiil6si hullad6khoz kapcsol6d6
hullad6kgazdrilkodf si kiizszolg6ltatf s sziineteltet6se

17.$

(1) Sztineteltethet6 a szolg6ltat6s ig6nybev6tele - a kdzszolg6ltatAs ig6nybev6teldre eg6sz
dvben kotelezett ingatlanhasznill6 szimhra - a bejelentdst6l sz6mitott legfeljebb I 6v
idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli krizszolg6ltat6si szerz6ddssel
rendelkez6 ingatlanhasznill6 kdt napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem hasznilja,
6s az iiresedds vhrhat6 idtitartam6t - legk6sobb a sztineteltet6s megkezddsdt megel6zr! 30
nappal - a Kozszolg6ltat6 rdsz6re - az ene rendszeresitett formanyomtatv6ny kit<iltds6vel,
faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban bejelenti a Kcizszolg6ltat6nak. A hat6rid6 elmulasztisa
jogveszt<i.

(2) A bejelent6s megtdtel6re csak a Kdzszolgilltat6val szerz6d6ses viszonyban 6116, vagy a
meghatalmazott j ogosult.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a szilneteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 15
nappal a sziineteltet6s lej6rta el6tt - az erre rendszeresitett formanyomtatv6ny kitoltdsdvel,
faxon, lev6l vagy e-mail formdj6ban megism6telhet6. A hat6rid6 elmulaszt6sa jogveszto.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalmdt a Kcizszolgilltat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszeriitlen ig6nybev6tele eset6n a Kdzszolgilltat6 jogosult a sztineteltet6st
visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltetdsi id6tartam lej6rta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak tdnydt a
Krizszolg6ltat6val szerziSddtt fel, vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 15 nappal kor6bban
a Kdzszolg6ltat6nak irAsban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6j6ban
bejelenteni.

(6) Amennyiben a sziinetel6s id6tartama alatt az ingatlanon hulladdkkezel6si kdzszolg6ltatds
hatillya al6 tartoz6 hullad6k keriil kihelyezlsre, tryy az ingatlantulajdonos egyidejri 6rtesitdse
mellett a kdzszolg6ltat6 kdteles a hullad6kot elszdllitani, az ingatlantulajdonos pedig kdteles a
rendeletben meghat6ro zott k6zszolg6ltat6si dij at megfi zetni.



14. A kiizszolgdltatisi dijfizet6s

l8.s
(l) A hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai ds K6zmti-

szabiiyozhsi Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter rendeletben dllapitja meg.
(2) A telepiil6si hulladdkhoz kapcsol6d6 hulladdkgazd6lkoddsi krizszolg6ltatas

igdnybev6tel6drt az ingatlanfulajdonos a Kcizszolgitltat6 rdszdre kdzvetlentil k6zszolg6ltat6si
dijat kdteles fizetni.
(3) Az ingatlanhasznill6 a teljesitett kozszolg6ltat6s dij6t ut6lag, - negyed6vente - sz1mla

ellendben kdteles megfizetni. A k<izszolgrlltat6s dijht tartalmazo szbmla adataival, illetve
dsszegszer[isdg6vel kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Kozszolg6ltat6n6l kifog6st emelhet,
melynek a szfimla ki e gyenlit6s6vel kapcs olatban halaszt6 hatilly a nincs.
() Az irfsban tett kifog6sra, aK1zszolg6ltat6 30 napon beliil irdsban kdteles v6laszolni. Ha

a Kdzszolgilltat6 a ntlszitmlirz6ssal egyetdrt, atulszdmlilzott dsszeget 15 napon beltil ktiteles
visszafizetni.

(5) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kdzszolgilltatfs dij6nak megfizetdsdt, ha a
Krizszo I 96l tat6 kdzszolg6ltat6si kcitelezetts6gdnek nem tesz ele get.

(6) Nem tagadhat6 meg a kozszolgilltat6s dijinak megfizetdse az (5) bekezdds szerint, ha a
Kdzszolg6ltat6t a kozszolg6ltat6s nyfjt6s6ban az id6jirhs vagy m6s, a polg6ri T<irv6nykrinyv
szerinti elhfrithatatlan ok akadillyozta ds a Kdzszolg6ltat6 az akad6ly elhdrul6s6t krjvetoen a
lehet6 legrovidebb id6n beliil p6tolta mulaszt6s6t.

(7) Nem tagadhatja meg a k<izszolg6ltat6si dij megfizetdsdt az, aki a teleptl6si hullad6kkal
kapcsolatos k<itelezetts6geit nem teljesiti, feltdve, hogy a K6zszolg6ltat6 a k6zszolg6ltat6st
felaj6nlja, vagy akozszolgilltat6s teljesitds6re rendelkezdsre 611, uugy uteljesit6st igaiolja. Az
ingatlantulajdonos - e rendeletben a 18. $-ban (szi.ineteltet6s) meghatArozittkivdtellel - akkor
is kdteles kdzszolg6ltatilsi dijat ftzetni,ha aKdzszolgriltat6 igazoni tudja, hogy felajrinlotta az
ingatlantulajdonosnak a szolgilltat6s nytjt6sht vagy a szolgaltat6s nyuji6s6ia rendelkez6sre
6llt.

1e.$

(1) Az ingatlanhaszn|l6 szem6ly6ben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bek<ivetkezett
v|ltozitst a Kdzszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be keil jelenteni. A v6ltoz6s
bejelent6sdnek elmulasztilsa eset6n a bejelent6s megtdrtdnt6t kdveto tOnup l. napj6ig a
Kdzszolgilltat6s i dij at a kor6bb i ingatlanhas zn6l6 k<tteles megfi zetni

(2) Az ingatlantulajdonosnak nem kell kozszolgilltat6si dijat frzetni azokra a h6napokra,
amelyek sor6n a kdzszolg6ltatris igdnybev6tel6re vonatkoL6 kdtelezettsdge a lg. $ (1)
bekezd6se alapjin sztinetelt.

20.$

A hulladdkgazdillkodisi kcizszolgilltatis igdnybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhelj
dijh6tral6k es az aTll <isszefiiggdsben meg6llapitott k6sedelmi kairat, valamint a behajt6s
egydb kdlts6gei ad6k m6dj6ra behajtand6 koztartozisnak minrjsiilnek. Beszed6sdrril a
Kozszolgiiltat6 aHt. 52. g-ban foglaltak szerint gondoskodik.

15. A kiizszolgiltatissal iisszefiigg6 szem6lyes adatok kezel6se



21.$

A ktizszolg6ltat6ssal <isszefiigg6 szem6lyes adatokat a Kozszolgiitat6 kdteles zhrtan kezelni
a magasabb szintti jogszab6lyok rendelkez6sei szerint, 6s az adatbhzist kizhr6lag
k0zszolg6ltat6i tev6kenys6g6hez kapcsol6d6an haszn6lhada fel.

22.$

Az adat'vedelmi 6s az egyeb adatszolgiltat6sokra vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6sei
6ltal meghatdrozott keretek k6z6tt Koz6rmisleny V6ros Onkorm6nyzata kdteles 6tadni
Kozszolg6ltat6nak a k0zszolg6ltat6i kritelezettsdge hatdkony 6s folyamatos ellilthsdhoz
sztiks6ges, kezeldsdben l6v6 kOzdrdekti adatokat 6s informfci6kat.

23.$

A Kdzszolg6ltat6 kizdr6lag a kdzszolg|ltatis kialakit6sa ds fenntart6sa c6lj6b6l, a kdtelez6
kdzszolg6ltatis nyrijt6s6ra ir6nyul6 jogviszony idotartama alatt, valamint e jogviszony
megszrin6s6t kdvet6en a jogszab6lyokban el6irt iratmeg6rz6si kotelezetts6g id6tartama alatt
kezelheti a kiizszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghat6rozott 6s a

kdzszolg6ltat6s ell6t6s6hoz sziiks6ges szemdlyes adatokat. A KOzszolgilltat6jogosult egyes, a

kdzszolg6ltat6s ell6tds6hoz kapcsol6d6 r6szfeladatai tekintet6ben adatkezelot, adatfeldolgoz6t
megbizni, 6s a jogos ig6nyeinek 6rvdnyesitdse drdekdben az e bekezd6sben meghathrozott
szem6lyes adatokat hat6s6gi, bir6s6gi elj6r6sok lefolytat6sa c6lj6b6l harmadik szem6lynek
6tadni.

IV.FEJEZET

K0zteriiletek tisztintartf sdval iisszefii996 feladatok

24.$

A kozteriiletek rendszeres tisztintarthsdr6l, zrildteriiletek, parkok fenntart6s6r6l az

Onkorm 6n yzat 6s az lrintett in gatlantul aj dono s ok gondo s ko dnak

16. Ingatlanok, kiizteriiletek tisztin tartisa

2s.$

Az Onkorm6nyzat a jogszabitlyokban el6irtak alaplfun gondoskodik a helyi kozutak

6llapotrinak feliilvizsg6latfur6l 6s a sztiks6ges javit6sok elv6gzds1rol, j6rd6k l6tesit6s6rol,
javit6sir6l, az rittest 6s a jfurda krizdtti zrilds6vban l6vo 6rkok, csapad6kviz-elvezeto

rendszerek terv szerinti kialakit6s6r6l.

26.$

(l) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni:



a) az ingatlan el6tti j6rdaszakasz (risz6telek eset6n az fiprJ,let kciruli, j6rda
hi6ny6ban 1 mdter szdles teri.ilets6v), valamint az rittestig terjedri kdzteriilet
tiszthntartdsiir6l, a nyflt 6rkok folyamatos rendben tartfushr6l, tov6bbd
mtit6rgyainak tisztit6s6r6l, a csapad6kviz zavartalan lefoly6s6t akad6lyoz6
anyagok 6s hullad6kok elt6voli thshr6l;
b) a lak6sok 6s a nem lakds cdlj6ra szolg6l6 helyis6gek (kapualj, l6pcs6hhz,

folyos6, pince, padldstdr, stb.) valamint udvarok 6s kertek krirnyezet-eg6szsdgiigyi
(kciztisztas6gi-, telepiildsi kornyezet tisztas6gi) tisztdntartirsSr6l, rendszeres
takarit6s6r6l, rovar- 6s r6gcs6l6-mentesit6s6r6l.

(2) Tilos a csapad6kviz-elvezeto, szikkaszt6 6rkok betemet6se.
(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hullad6k t6rol6sa, mely veszllyezteti az emberi

eg6szs6get, szenrryezi a komyezetet 6s rontja a rendezett telepiildskdpet.

27.$

(I) Az ingatlan tulajdonosa t61i id6szakban, havazist kOvet<ien az ingatlan6t kdzvetleniil
hat6rol6 kOzteriileten l6v6 jhrd6r6l a havat, jeget haladdktalanul kOteles eltakaritani. a
s ikos srig-mentesitdst elv 6 gezni.

(2) A jardir6l letakaritott jeget, havat a kciait 6s a j6rda krizdtt rigy kell felhalmozni,hogy az
a csapad6kviz elfoly6s6t ne g6tolja, illetve oly m6don, hogy a gyalogos- 6s ktjzuti forgaiom
b iztons6ga es zav artalans 6ga b iztos itott I e gyen.
(3) Tilos az osszegytijt<itt h6 elhelyezdse gyalogos k<izlekeddsi irtvonalon,

ftkeresztezod6sben, rittorkolatban, a kapubej6r6 el6 annak sz6less6g6ben, a
tcimegkdzlekeddsre szolg6l6 j6rmti megdll6helydn, a t<imegk<tzleked6sre szolg6l6 Jar..i er u
jhrda kiizotti ter0leten, a kozizemi-, szolg6ltat6si-, felszerel6si t6rgyon 6s annak kriz6rdekti
ldtesitmdnyein.

(4) A h6eltakaritils ds a j6gmentesftds sor6n tilos k<irnyezetszennyezo anyagokat (pl.
konyhas6), darabos, s6nil6st okoz6 anyagokat, valamint boml6 6s szerves anyagoiat
haszn6lni.

(5) A jdgmentesit6sre homokot, hamut, ftir6szport, k6porlisztet kell sz6r6anyagk6nt
haszn6lni. A sz6t6anyag beszerzds6r6l a tisztfuntart6sra, sikoss6g-mentesit6sre k6telezettnek
kell gondoskodnia.

28.$
(1) Sz6rakoz6helyek, vend6gl6t6-ipari egysdgek, tizlethelyis6gek 6s m6s el6rusit6helyek

el6tti jrirdaszakaszt a nyitva tart6s ideje alatt az tizemelteto kdteles tiszthntartani, tekintet
n6lktil arra, hogy a szemdt saj6t tev6kenysdg6bol szilrmazlk-e vagy sem. A ziris elottk6teles
meggyozSdni az el6bb felsorolt helyis6gek elotti tertiletek tis;as6gdr6l. Az itru lerak6sa
ktivetkezt6ben keletkezett szemetet (hulladdkot) az rizemelteto k6teles M 6rusz6llit6st
kovet6en halad6ktalanul eltakaritani.

(2) Az ingatlan el6tti ds melletti jhrdht a tulajdonos, illetve azizletiizemeltetrlje k6teles az
iizlet nyitva tart6s ideje alatt folyamatos antiszthntartanimind a tdli, mind any[riiddszakban.

2e.$

( 1) Az utcai 6rus kdteles a reszdre kijeldlt helyet ds krjzvetlen k6rnydk6t tiszt6n tartani, az
6rusft6sb6l keletkezett hullad6kot <isszegyiijteni, ds elsz6llit6s6r6l gondtskodni.

(2) Kdzteriileten rendezett vdshr, sport- 6s egydb rendezvdny iart6sa idej6n a rendezvdny
szervezoje koteles gondoskodni a virhato forgalomnak megfelel<i izhmtt illemhely
biztosit6s6r6l, iizemeltet6s6rtil, valamint a rendezvdny alatt 6s azt k6vet6en a teriiletnek ds



kozvetlen kcirnyezet6nek tiszthntartis6r6l, tov6bb6 a teriilet eredeti Sllapotban tdrtdno
visszaad6s616l.

l7 . Az 6pfttet6, kivitelez6, kiizteriilet-hasznil6 felel6ss6ge

30.$

(1) Epitdsi teriileten 6s az 6pitkez6s kozvetlen krirnydkln az ingatlan tulajdonos6nak es az
dpitdst vegzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.
(2) Epit6si beruh6z6s esetdn a birtokbav6telt6l a kivitelezds megkezd6s6ig a beruh6z6nak

(bonyolit6nak), ezt kovetoen a kivitelez6s befejezds6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni az
|ltala elfoglalt teriilet tiszt6ntart6s6r6l.
(3) Epit6sn6l, felirjit6sn6l , vagy bont6sn6l a munk6latokat fgy kell v6gezni, az 6pitdsi 6s

bont6si anyagokat, a ki6sott fdldet rigy kell tSrolni, hogy por 6s egy6b szennyezodds ne
keletkezzen.
(4) Kozteri.ileten- a (6) bekezddsben foglalt kivdtelekkel-dpitdsi 6s egydb tdrmeldk csak

kontdnerben 6s legfeljebb 3 napig t6rolhat6, ezutin a Polg6rmester a mulaszt6 kcilts6gdre 6s

terhdre elrendelheti a jogtalanul t6rolt anyagok elsz6llft6s6t.
(5) Kdztertileten b6rminemri burkolat (rittest, jSrda stb.) felbontdsa csak a Polg6rmester, az

orsz6gos kdz;hthill6zatba tartoz6 utak tekintet6ben a k<jzrit kezelcijdnek hozzij6rul6s6val
lehets6ges.

(6) Tilos krizriton, ritpadk6n 6pit6si trjrmeldket, valamint b6rmilyen egy6b hulladdkot
elhelyezni.

I 8. K0zteriilet tisztintartisival iisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek

31.$

(1) A telepiil6s teriiletdn hullad6kot elsz6mi, eldobni, eg6szsdgre 6s kornyezetre 6rtalmas
anyagot 6s folyad6kot, szennyvizet kidnteni, kivezetni, vagy a kdrnyezetet b6rmilyen egy6b
m6don szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hullad6kkezeldsi kdtelezettsege a hulladdk tulajdonos6t, ha

annak szem6lye nem 6llapithat6 meg - ellenkez6 bizonyit6sig - az ingatlan tulajdonosit
terheli.

32.$

A telepiilds tertilet6n szewtyezo anyagot (hullad6kot, folyaddkot, stb.) csak olyan m6don

szabad szilllitani, hogy a szillliths sor6n por, elfoly6s, vagy egy6b szennyez6d6s ne

keletkezzen. Ha a sz6llit6s kcizben a kozteri.ilet szennyez6dik, a szenrryezodds el6iddzoje

koteles azt elt6volitani 6s a tov6bbi szennyez6d6s megakadillyozfshr6l gondoskodni.

33.S

(1) A krizter0let haszn6lata nem ronthatja a telepiil6sk6pet, nem vesz6lyeztetheti az 6let- 6s

vagyonbiztonsigot, nem akadillyozhatja a kdzleked6st, az intdzmdnyek 6s egy6b

l6tesitm6nyek (pl. kereskedelmi egys6gek, ttizcsapok, tol6zitrak, stb.) biztons6gos

megkdzelithet6s6g6t, a szomsz6dos ingatlanok rendeltetdsszerri hasznillatht.



(2) Szemdlyg6pkocsik 6s egy6b j6rmtivek eladrisra val6 felkinilisa krizteriileten tilos.
(3) Kdzteriileten tilos j6rmtivet mosni, olajcser6t, vagy m6s olyan tev6kenys6 get vdgezni,

amely szennyez6d6st okoz.

34.$

(1) Kciztertileten hirdetds (plak6t) csak az ene a c6lra kialakitott feltileteken, kiikin
rendeletb en me ghathr ozottak szerint he lyezhet6 el.
(2) Tilos az 6pitm6nyeket, kerit6seket, 616 f6kat, kozlekeddsi- 6s ritbai gazito t6bl6kat

b6rmilyen felirattal megrong6lni, feliiletiik6n plakitot, hirdetdst elhelyezni. A feliratokat,
plak6tokat, hirdetdseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az 6rdek6ben kihelyezt6k, a
Koz6rmislenyi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal felsz6lit6s6t kovetri 24 6r6n beltil kotiles saj6t
kdltsdgdn elt6volitani.
(3) Az engeddllyel kihelyezett hirdetdst az elhelyez6 az engedely id6tartaminaklejhrtit

ktjveto 24 6rin beliil koteles eltSvolitani, tov6bb 6 az igy keletkezeff hullad6k <isszegyrijt6sdr<il
ds elsz6llit6s6r6l gondoskodni.

3s.s

(l) Attati tetemet 6s minden olyan anyagot, amely a kdrnyezetet szennyezi, a lakossiig
eg6szsdg6t veszllyezteti, vagy 6ltisdiek szhmhrat6pot nyrijthat, sem kciz-, sem magrinteri.iletei
elhelyezni nem szabad.
(2) Elhullott 6llat tetemdt az 6llat tulajdonosa koteles elsz6llitani az hllati eredehi

hulladdkgytijt6 helyre. Az |llati tetemek kdzteriiletr6l t<irtdn6 elsz1llittatds6r6l - amennyiben
az 6llat tulajdonosa nem 6llapithat6 meg - az Onkorm ilnyzat a bejelent6st kovet6en azonnal
gondoskodik.

36.$

K<izteniletet fekrili6val 6s 6llati iiriil6kkel szennyezni tilos. A k6zteriileten s6t6ltatott
hhzi|llatokiiriildkdt az 6llat tulajdonosa azonnalk<jteles feltakaritani.

III. Fejezet

Zir6 rendelkez6sek

37.$

(l)Ez a rendelet 2015.jrilius 1. napj6n l6p hat6lyba.
(2) A rendelet kihirdetdsdrSl a jegyz6 a helyben szok6sos m6don gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hat6lybal6p6sdvel Kozrlrmisleny V6ros Onkormanyzat1nak Kdpvisel6-

testiilete a koztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilard hullad6kkai kapcsolatos helyi



kdzszolg6ltat6sr6l ds annak kdtelez6 ig6nybevdtel6r<il sz6l6 2012002. (X[.10.) 0k. sz.
rendelete hatilly 6t veszti.

dr. Bir6 K6rolv
Idik6

polg6rmester

dr. Korossy

Jegyzo

A rendelet kihirdetve:

Koz6rmisleny, 2015. jrinius 29. dr. Korossy
Ildik6 

jegyzo


