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612002. (Xl I.20.) szdmir rcntlclctc

a tclcpiil6s tisztasdgf rril
a hclyi kiirnyczct vddchn6r6l, a l<tiztcriilctel< 6s ingatlanol< rcndj6r6l

(a nrddositf saival cgys6gcs szcrl<czctbcn)

Kislipp6 Kozseg Ortkorrndnyzaliltak Kipvisclo-tcstiilcte a helyi onkornrdnyzatokr6l sz6l6
rrr6dositott 1990. evi LXV. 'l'orveny 16, $ (l) bekezdiseben. az 1995. evi LIII. rv. 46. g (t)
bekezdes c) pontidbatt, is a hulladikgazddlkoddsrol sz6l6 2000, evi XLIll. rorveny 23, S es
3l. $ (2) bckezdesc alap.jan kapott fclhatalnrazds alap.jdn l..apdncsa krizseg tiszta. esztelikus
l<6pdnck, valarttittt a kolttyezet rend.ienek 6s tisztasdgdnak kialakftdsa, l'cnntartiisa is vdclelnie
erdckebcn, a hclyi kciriilrninyckct figyclernbe vivc, az al6bbi rendcletct alkotja.

I. Fcjezct
Altahinos rcntlcllcczdsel<

l.$

(l) A rendclet cilia, hogy Lap6nosa kdzseg kdzigazgatdsi teriileten a k6ztisztasdgot
f'cntttarlsa, a'z ezzel lcaltcsolatos feladatokat, k<jtclezcttsegeket is tilalnrakat a helyi
sa.j dtossdgok nak nrcgf'el cl oen rendczzc.
A rcndefet hatalya a kcizseg kdzigazgatdsi terUleten dlland6 vagy iclciglcnes jelleggcl
tart6zkodo. illetve tcvekcnyseget fblytat6 nragdnszrnrilyekrc,.jogi szrnr6lyekrc, valanrint
.iogi szcnielyiseggel trcnt retrdclkczo'egyeb szelvezctel<rc egyar'6nt kitcr.jecl. Nenr ter.jecl ki
a rendelet hatdlya a veszdlyes hulladekokra, a telcpiilesi fbly6kony hulladdkokra, is az
azokkal cisszefUggo tevikenysegre.
A koztisztasdg es a telcptilesi kdrnyczet fcnntarthsa elsorendrli lcozcgeszsegrigyi erdck,
ezdrr entrek elornozdftdsdban nrindenki koteles hathat6san korrerrltk,i,lni. a
szctttryezodist, fcrtozest erednrenyczo tcvekcnysigcktol, illetoleg nragatartdst6l
tart6zkodni,
Az egycs ingatlanok tisztiintaltdsarol az ingatlan tula.jclonosdnak. haszndl6.jdnak
(haszonilvczo.ienek, ttrasnak a haszndlatdban livo ingatlanok tisztdntart6sdr.6l p*dig ,
haszndlati .ioggal rendelkezo berlonek) gondoskoclni.
A telepiif es cgisz teriilcten a szewczell szenritszdllft6sr6l az 6nkorrndnyzat goncloskodik,

2. {i

(l ) tj lendelet allcalnrazdsdban:
a) u telapt)ld.si .s'zilrird hullacrdk; a lrdztartdsi hullaclek (szemet) es az egyeb sziliiLd

hulladel<,

D hcizturrri.ri hullucldk (.tzcntdt); a lakdsokban. valanrinr a lakds cil.idra lrirs:z,rrtilt cg.,.c:b
helyisegckben, valattrint a lakds kozcjs lraszndlatiira szolgdlo hclyi.segekbcri. .,s
teri.jlerteken kcletkezctt szildld hullaclik" fgy pl.: a salal< (beleiitve a lttiz4orrri 1iitisbril
keletkezett salakot is), a roltgy. sdpreclek. lranru. koronr. ecleny. csz;lttiz, ablaktivcg.
Papfr, konyhai htrlladek (idcertve a rn[ianyag konzervclobozt. tiveget), a kerti is
gazdas6gi hulladik. lirlonrb. n1'escdek, valaniinr a lalciisban Iblytatotr vrillalkgz,iisi

(2)

(3)

(4)

(s)
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tevikenysdg gyakorlds6birl keletkezett hulladek, ha a naponta kcjtclczo nrennyisigc
nenl halad.ia nrcg a r'endelet alkalmaz6sa szentponti6b6l szok6sosnak ntinosiilo
nrennyisdget, mely l5 liter.
nent heiztcrt'lti.si szemdl.'az enrberi tiriil6l<. az|llati hulla es trdgya. a.iig, a h6. a sdr. az
6ptilet vagy egyes reszeinek megron96lirddsdbirl. bontdsdb6l vagy .javit6s6bol
szdrmaz6 nagyobb mennyis6gti anyag, tovdbbd tfiz- vagy robbartdsveszdlyes,
ntdrgezo, illetve lbrtozo anyag, valamiut a nem lakds cilj6ra szolg6lir eptiletekben
(irod6kban, intizmenyekben, i.izemekben, iizletekben stb.) es a ltozzd]uk tartoz<i
tertileteu, tovdbbd a vegyes (riszben lakds, riszben egyib) celra szolgdlo iptiletekbcn
keletkezett hulladik, tekintet nelktil arra, hogy az a muk6desi tevikenysig gyakorldsa
sordn lceletkezett-e. vagy senl.
eg,dh szildrd hnllcrcldk; a lakdsban is az errrberi tartirzkod6sra szolgdlfr rnds

helyisegekben lelhalmozirdott szil6rd hulladek (nagyobb mertikti berendezisi tdrgy,

lorn, birtor, 6gybetet. hdztart6si berendezes es kesziilek stb.. valamint az azoldtoz
tartoz6 teri.ileteken, illetoleg kciztertileteken keletkezett hulladik. szenret) az ipari
tcv6kenysig sor6n keletkezo, a b) pontot meghalad6 mennyisegii hulladek, epilesi
tdrnrelek,
kiiztil;ztcrscigi .szolgdltutds: megbiz6s, illetve megrendeles alapj6n a kciztdr
tisztdntartdsa, a teleptilCsi szildrd hulladek kezelise.
tisztrintcu"td,r.'az egyes ingatlanol< is kdztertiletek reudszeres tisztftdsa, h6- es sikossdg
mentesftdse, illetoleg pornlentesftise,
kezeld.s: a teleptilisi szil6rd hulladik cisszegyu.it6se, 6tnreneti tdrol6sa es kiiclolt
leralcirhelyre val6 elsz6llitdsa.

II. Fcjczct
Az i n gatlanol< 6s ltiizterii lctclt ti szti ntn rt{sa

3.$

(l) A krizseg tertileten levo ingatlanok tisztdntartdsdrol az irtgatlarrok tula.idonosai, tinyleges

haszndl6i kotelesek gondosl<odni, tovdbbd kritelessegtik, hogy ingatlanukat ruegnrtiveliek,

rend ben tarts6k, gyo nrt(r l, gazt6l nr egti sztits6k.
(2) Az orrkormdnyzati tula.jdonir koztertiletek szervezett, rendszeres tisztdntartdsdr6l.

portalanit6s6rdrl, 6ltal6nos iellegtr takarit6s6rfrl, sikossdg-mentesites6rol, a szildrd

burkolatir utak tisztdntartdsdrirl, szenriltdrol6k kihelyeziserol, i.iritesdrol az riukornttn'ryzat
gondoskodik.

(3) Magdnszemdlyek, jogi szemilyek, .iogi szentilyiseggcl rendelkezo egyib szervezetek

tevikenysege kdvetkeztiben koztertileten keletkezett szennyezodes lllegsziintetese, a

szennyezodest okoz6 szerv, illetve sz.entely l'eladata,

(4) Koztisztasdgi szempontbtrl .idrddnak minostil az a gyalogos kdzlekedisre rendelt kiepitett

es kiipftetlen irttertilct, antely az ingatlan telekhatdr6'tol az irttest szileig (szegilyeig)

terjed.
(5) Az ilgatlan elotti .i6rda tisztdntartdsa az ingatlan tinyleges haszndlirjtinak. illetve

tgla.jclonos6nak kdtelessege. lntezminyek, kereskedehni es veudegl6t6-ipari egysegek 6s

mAs eldrusftfrhelyek elotti .i6rdaszakaszt a tenylcges haszn616nak kell tisztdtttartani

fiiggetleni.il attirl. hogy a szenrit i.izleti tcvekenysegcbol sz6rmazik-e. l;.2 a kotclezcttseg

kiterjecl a h(r'cltakaritdssal, a sfkossAg rnegsztintetdsevel kapr:solatos Ibladatokra is.

(6) A teiryleges haszrr6lir. illetve a tr.rla.jdonos kdtelessdge a.i6rda nrellett ucivo gaz l<iirtdsa, ii

j6rd6ra kinyirlfr 6gak es bokrok mcgl'elelo nyesesc.

c)

e)

/)
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(7) Onos esotol,.iegtol. hirtirl sikossd vdll.i6rddt a szi.iksigeshez kepest naponkint tribbsz<jr l'el
kell hinteni. A 1'elhint6sre bornlir, szerves anyagot nenr lartahtraztl sztirdanyagot (honrok,
halnu, ltirdszpor) kell haszn6lni. E celra tiizeles utdn visszarnaladt darabos. siriilist okozir
allyagot haszndlni uetrt szabad. A sz6riranyag beszcrz6sdrol a tiszt6ntartdsra k<jtclczettnek
kell gondoskodni.

(8) A .idrda es a kozirt sfkoss6g-rnentesitisit a tiszt6ntart6sra kotelezetteknek irgy kell
elvegezni, hogy abbol ne szdrnrazzon baleset.

(9) A .idrda es az itttest koze eso ingallan elotti teri.ilet rendben tartdsa az adolt ingatlan
ttrla.ldonos6ttak/haszndl6.jdnak a kotelessege. Az onkolnrrinyzat azal6bbi diiaz6s ellepcberr
vdllalia ezen tertiletek lunyirds6t:

0-50 nr2 200.- Ft
5l-200 rrt2 300.- Irt
201 nr2 l'elett 500,- l;t.

A l'tinyirds ir6nti iginyt sz<itrart vagy ir6sban a polg6rnresternil lehet be.jclentepi.r

4. {i

(l) A kozterlileten levo 6rkok, nyitott csatorndk, folydrk6k, dtereszek tisztiintartiisa, a
csapadekvfz akaddlytalan elfolydsdnak biztositdsa -- az ingatlal elotti szakaszra ter.iedoe'
-- az ingatlan tinyleges haszn6l6.i6nak, illetve tulajdonosdnak kcitelessige.

(2) Az irtgatlattott keletl<ezo csapadikviz sa.jdt tertiletep tortino elhelycziserol, illetoleg
kiepitett csapadekcsatorna esetin az abha tcjrteno bevezetisdrol * elozetes be.ielentei
al ap.i dn - az ingallan tu I a.j d onosa gond oskod i l<.

(3) A csapadel<elvezelo drolcba szennyezett (ola.jos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldttgtrlds vagy ron96lirdds okozds6ra alkalnras anyagot (szenretet, iszapot, papfrt,
tdrnref eket , rfiz- is robban6sveszilyes anyagot) a 

"sapidik 
viz-elvezeito drokba izfirni.

belesepenri, vagy bevezetni tilos!

s.$

(l) Epitesi tert'ileten es az epftkezes krjzvetlen kornyekin (az e1>itkezes elotti teri.ilete') az
epitist vegzo kivitelezonek ke ll biztositani a tisztasAgot.

(2) ISertrhdzdsok esetett a birtokbavetelt6l a l<ivitelezes nregkezd6seig a be*rh6zir'ak
(bonyolftirnak), ezt kcivetoen a kivitelezis belejezisiig a kivitelezonek kell go'doskodni
az titala el fo gl alt terii I et ti szt6ntartdsdr(r l.

(3) Epftisnel, bottttisndl vagy tatarozdsndl a rnunkdlatokat irgy kell vigezni, az ipit6,si es
bont6si atryagokat, a ki6sotl llOldet irgy kell tdrolni. hogy por es egyeU szennyezocl6s ne
keletkezzen.

(4) Kdzteri'iletetr ipitisi, bontdsi anyagot a polgdrnrester dltal kiadott krjztertilet-hasz'dlari
engeddlyben nregltat6rozott tertileten, az cnged6lyben nregielolt nrdrdo' is idotaflarrig
szabad tdrolni' Magdntertileten engedily nern szi.iksdges;, de csak olyal anyagot szabad
tdrolni. anrely kdzegeszsegi.igl,; szenrpontbirl veszclyteicn.

(5) Koztertileten birrnrirtcnrii burkolat (ilttcst..i6rda stb.) llelbontrisa csak a .iegyz6^ az orsz6gos
krizirth6lirzarba tarrozir 

'tak 
rekinteri_bc'a lccizirt kezelojinek hozzaiarJkidval lchersegJs.

(6) Anrennyiben a nrunkdlatok vigzise soriin ipftisi tornrelik, illetve hulladikaiyag
keletkezik, tgy azt 1'olyanrat<rsan. lcgkesobb a nrunka bel'b.iczesdtol sz6nrftott 4ti (lriin
beltil a kivitelezist vegzo szorvttel<. vagy szelnrllynel< el keli szdllftali, is a l<rjzrcr.tileter
helyre kell rillitani, illetolcg nieg kell tisztftani.

I A bekezdctst bcipitctte a 4i200t|.(lV .10.) sz..iinl<olrrrrinl,zati rcndclct. llatiil.yos; 200g.04.10-t6l
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(7) 'filos ktizfrtla, irtpadkdra salakot,dpitisi ttjrnreliket, illetve szemetet szirllftani es helyezni!
Kozteriiletre kihordott szen'letet vagy epitisi tiirnreleket az 6rintett ingatlan tula.idonosa
koteles lelszirlitdsra24 6rdn beltil saieit kdltsigin dsszelakarritani. illetve elszdllitani.

6.$

(l) Kcizteriileten szennyezo allyagot (szenretet, rongyot, egy6b hulladekot) csak olyatr nrodott
szabad szdllitani, hogy a szellitAsb6l semntiki ne hullion, por es cscpeges ne keletl<e'/,:z,en.

Ila a szdllitds kcizben a teriilet szennyezodnek, a szeunyezodes eloidezo.jcr kciteles az-t

el tdvol i tani es a tovdbb i szennyezodes megakaddl yozdsdrirl gondoskodni.
(2) I{a bdrmilyen szdllitmdny fbl- vagy lerak6s6rr6l. a kdz- vagy mag6nteriilet szennyezodilt, a

szeruryezodis eloidezo.jinek azt a fcl- vagy lerak|s elvegzese ut6n nyontban nreg kell
tisztitani.

7.$

(1) A kozseg koztertilet6n tilos.j6rmfrvet mosni, ola.jcseret vagy mds olyan tevikenyseget
vegezni. amely szenuyezodist okoz. I.,akirhdz-hoz L2vlozo udvarban ilyen nrunl<6kat ilgy
kell vegezni, hogy a szennyezodis koztertiletre ne kerirljon.

(2) A goudozott zdldteriiletre .j6rnt(rvel r6hnitani, azon parkolni, azt b6rnri m6dott k6rositani
tilos!

8.$

(l) Kdztertileten hirdetnrinyt, plakdtot csak a7- e celra rendszeresitett helyen szabad

elhelyezni. 'l'ilos az epftmenyeket, kelitdseket, eloldkat b6rmilyen felirattal megrottg6lni,
A kdzszenr6rnret 6s kozizlist sirto feliratokat a tulajdonos 24 drr6n beltil l<oteles sa.i6t

koltsigen eltdvol itani.
(2) Epiileten (kapun, ablakon stb.) egyeb letesitrrrenyben levo, ide.iit nrirlt Irirdetttriuyt az

elhelyezo kciteles eltrivolitani, legkisobb a fclhiv6s kdzhezvetelitol szdruitott 3 uapotr

beltil, kriteles tovdbb6 az igy keletkezett hullad6k cisszegyiiitesirol es elszdllftdsdrfrl is

gondoskodni.

e.$

(1) A kozterirletek, a sportolds cdli6ra szolgdlir tertilctek beszennyezesc tilos! A koztisz-tas6g

nreg6vdsa es a balesetek elkeliilise irdekeben az emlitett teriiletcn szenretet, hulladil<.ot

(iiveg, papil stb.), szennyezo vagy egeszsigre 6rtalnlas altyagot kitittteni, elszorni vagy

eldobni tilos.
(2) Szemetet, hullaclikot csak az a:.ra a cilra rendszeresi[ett es l'el6llitott szenrettart6barr ]ehet

elhelyezni.
(3) Aki kiiztertiletet, valanrint at itt elhelyezett iblszerelesi, berendez,isi tdrgyakat

beszennyezi, k6teles annak nlegtisztftesiir6l az,onnal gotrdoskodni.

(4) Allati lrull6t, valamint olyan auyagot, amely a kornydk levego.idt szeuuyezi, az egeszsiget

veszilyezteti. vagy elosdiek reszire t6ptala.it nyirithat, senl kdzteriileten. senl

nrag6rrterliletel elhelyezni vagy elhagyni llem szabad. Koz- vagy ntagdnteri.itictet

lbk6li6val (errrberi iiriildkkel) szenuyezni tilos!
(5) J11hullott 6llat tetemit a tula.jclonos koteles haladtilitalanul a rlogtcmetobc sz-hllitani.

l(cizirton tortint rillat clhLlllasrit -- lra annak tula.idonosa isrrreretleu -- a kor:icgyzdsegcn

azonnal be kell ielenteni.
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lf.$

(l) Vdllalkozoi tcvikenyseg elldtds6hoz, nragdngazd6lkoddshoz sziiksiges gdpek. .idrnri.ivek
tdrol6sa k<izteri.ileten tilos!

(2) Alkalnri ielleggel igdnybe vett kriztertilet es ztz azt kdriilvevo l0 nriteres teriilets6v
tiszldtrtart6sa az alkalnri haszn6lir kotelesscge, Az drusit6sbirl keletkezo hullaclik
gy(iitesere z6rhato edenyt kell kihelyezni es azt sai6t kdlts6gen elszdllitani.

il.$

(l) Az iptilet tula.idonosa gondoskodik arrol, hogy az ipiilet tetozetirol az esoviz. hirli a

.jarddra nc csorogjorr.
(2) A teleptilis teri.iletin levo holtdgakba, il6 vfzlblydsokba, belvfzelvezeto drkokba

risztitatlan szentryvizet, tr'6gyalevet levezetni, partiait szenrit vagy egyib hullaclek
leral<ds6val beszennyezni tilos!

12.$

(1) A.i6rddrol letakarftotl.ieget. Itavat a kdzirt is a.i6rcla kozott irgy kell elhelyezli. hogy se a
gyalogos, se a gep.jdrnrti forgahnat ne akaditlyozza.

(2) f ilos az osszerakott ho elhelyezese:
- a gyalogos kdzlekedesi irtvonalon,
- az irtkereszlezodesben,
- az irtlorl<olatban,
- a kapube.jdrat eli, annal< szeless6giben,
- a tdnregkcizlekedesre szolgdlir.idrmtinreg6llohelyenel, a.i6rrnti nregdllirhelye is a.iiu.da

kdzdtt"
- akdzfizoni, szll96ltat6si, l'elszerelesit6rgyon es annak kcjzirclekti letesitnrenyein,

(3) A .i6rddrirl a havat, ha sztil<seges, naponta trjbbszor is h6esds utiin azo''al el l<ell
takaritani.

IIl. Fejczet
A tclcpiil6si szil6rd hulladdt< l<czel6se, a l<iiztisztasigi szotgriltat6s

l3'{i

A h6ztartdsi es cgyibszefircl tdrol6s6ta, kezelesere az onlcornrdnyzat szelpetlcrakir Selyet 
'enrtart 1'ettll, a teleptilisi szil6rd hullaclek elszdllitdsdlirl. 6rtalrnatlanftdsdrirl k6zszolgdltathsi

szerzodis rhtjdn gondoskodik.

14. $

() 42 6.nkornrdnyzaL kdzigazgatilsi tertileten a tclepii!esi sziliircl hullaclel< cisszcgyiijtisc.
elsziillitdsa is rirtalonttttclttes elltelyezese az (inltorni intyzat dltal sze^, ezett -. DDMI.I(;
I)trna-i)rdva rnenti Ilrrlladekgazctdlkoddsi l(11. Szigerv6r. Szabadsdg u. l4 sz. alartiszikhcllyel rendell<ezo vdllalkozfr 6ltal vdgzeu - lciztisztasdgi kciiszolgdltattis irtjiin
tdrtenik. Az cisszegytiitcitt szildLd lrullaclik clliclyezese ,r.r'r.Iidi, alapiin. a selivei
hulladel<lerakirban r(irtenik.
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(2) A szolgeltat6 a hdztartdsi hulladik elszdllftds6t az rinkonridnyzattal kotott nreg6llapodds
szerinti gyakorisdggal - kithetente, z6rtrendszeni kukdsaut6val vegzi. az 1. szdntri

nrell6klet alapidn.
(3) l..omtalanit6sra evi egy alkalonrmal keriil sor, az cinkornr6nyzat 6s a szolg6ltat6st vegzo

szerv kdzott egyeztetett idopontban. amelyriil a lakoss6got el(izetcsen titiekoztatni kcll.
(4) A szolg6ltat6 valaluennyi ingatlantulajdonos tekintetiben rendszet'esen kciteles teljcsiteni.
(5) I-la a teljesitds a szolg6ltat6 hibdidb6l rnarad cl, kciteles a szenletet a kovetkezo

rnunkanapon elszdllf tani.

ls.$

(l) Az ingatlan haszndl6ia, illetve tr.rla.idonosa a hulladekot kciteles az ciukornrAnyzat 6ltal --

tiritis nelki.il -biztosftott kukdban, az ingatlau elott elhelyezni, oly m6don. hogy ilz
el szdll f that6 legyert.

(2) Minden sz6llit6s alkalm6val maxinrdlisan I db I l0 literes szabv6nynreretir kukdnak

nreglelelo gyujtoediny 6s 2 db - a szolgdltat6 dltal rendszeresitett - zs6k helyczhet(l cl az

ingatlan elott. A gyiijtoedinyek, illetve a zsdkok i.iritese a szolgdltatest vegzb l'eladata.

(3) A szemdtgyt'rjtoediny p6tldsa, iavit6sa, tisztdntartdsa. fcrtotlertitise 6s a ttjbbletszemdthez

a zsdkok beszerzdse a tulaidonos, illetve ltaszndl6 kotelessige.
(4) Szemetet I'elhalnrozni nem szabad. azt a ntegadott szerritszdllftdsi napoll (az 1. szdurit

rrrellekletben nregielolt napokon) elsz6llftds celj6bol, a szolgdltatdst vegzd szerv

rendelkezesdre kell bocsdtani.
(5) A szemitgyirjto edinybe nenr szabad mergezo, robban6, Iolyekony vagy egyeb olyan

anyagokat elhelyezni, amely veszelyezteti a szolg6lhtast vegzo dolgoz6k testi epsdget es

egeszsigdto vagy a szdllit6i6rtntibeu rong6l6ddst okozltat.
(6) IJa a szolg6ltatdst v6gzo szerv dolgozojatzt 6szleli. hogy a gyirltbedinybc vagy zs6kba

olyan tdrgyakat helyeztek el. alrrely nem rlinostil szdllithat6 szelnittrek, valatniut lia a

nyeseclek attniroie a 2 crn-t. kcitegelese a 7) x 40 cnr-t meghaladja. atrtrak sz6llftdsdt

nregtagadltatia.
(7) A szolg6ltatdst vegz('t dolgoz6knak a gyiritoedinyek nrcgrongdl6sa rrelki.il kell a

szemetsz6llftdssal kapcsolatos feladatokat ell6tni.

16.$

(I ) A szenrdtszdllit6si szolgdltat6s6rt szolgdltat6si diiat keil fizetni.

iZl n szolgdltatds ell6tdsdert a szolgdltat6t nregilleto diiat a kepviselo-testtilet 6llapitia Ineg. a

szol96ltatdst vegzo v6llalkoz6val tdrt6nt egyeztetist kovctden.
(3) A szolgelUt6si lij nrerteket e renclelet melftkletetartalltazza.2
(4) Az onkornrdnyzat a gyiritocdenycs (kuk6s) lakossir.gi szenietszdllitds sz.nlg6ltat6s dii6t

6tvdllalja.

l?.$

Az egyeb ltelr hdztarfirsi szeruit -- dsszegytijtesirol is sa.l6t koltsegen tcirtend

elszdllit6s6rdrl annak kell gondoskodui, akilel az kelctkezett,

A szolgdltatdsi szcrz$clesben meghat6rozott iogi szemelyekkel. jogi szemelyiseggel nenr

r.cndclkez(i szervczetekkel azegy6b-- nem h6ztartdsi -- szemit elsz6llit6sdra a szolgdltatrist

vigz6 szerv ki.ilorr nteg6llapocl6st kothet. Aki a szolgaltatdst vigzdvel szcrz.odest nem lti)t,

ar rlu ut dnkorm6nyzattal kotdtt nr e gir I la;rod6s az i rirnyacl 6'

(l)

(2)

2 A sz-iivcgczist nt6tklsitotta a 8/200?.(X1.29.) sz. tirtl<orntdn)'zati lcndclct. I lntiilyos: 2008'0 I '01-t6l'



(3) Az egyeb - nenr hdztartiisi - szenret gyiijt6sere szolgril6 tart6lyok lreszerzdse, .iavftdsa.
p6tldsa, elhelyezese, tisztdntartdsa cs i'crtdtlenitesc azt terheli, akinil a szemit keletkezik.

(4) A vegyes (riszben lak6s, reszben egyeb) cilra szolgdlo Cpiiletekben kcletkezert egyeb -
rlelr1 lt6ztartdsi - szernit gyiijtisirc szolgdki gyiiit6cdinyeket, zsdkokat dltaldban a
tula.idonos, haszn6lir 6ltal biztositott helyen. a hirztarrdsi szcmetgyrliitti rart6lyokkal egyiirl
kell elhelyezni.

(5) Akinil rothad6 vagy btizcis szem61, hulladek keletkezik, annak elszdllft6sdr6l is
rnegsenrrnisfteserol haladiktalanul gondoskodni kell.

IV. Fcjczet
Az avar 6s kerti hulladdl<oli nyilttdri 6get6se

18. $

(l) Avart es kerti lrulladikot csalci6l l<ialakitotttiizlerak6 helyen is relken szatrad igetni frgy,
llogy az az emberi egdszsiget is a kdrnyczetet ne kdrosftsa, es az 6get6s h6sugai.z6sa ltart
ne okozzon.

(2) Az egetendo kerti hulladek nenr tartalnrazhar ni6s konrnrupdlis, illetve ipari eredet1i
hulladikot (PVC, veszelyes hulladik).

(3) A szabadban ti.izet gyfijtani, tiize]obelendezest haszndlni csal< rigy lehet, hogy az a
kornyezetele tiiz- vagy robban6sveszilyt nc.jelentsen.

(4) A szabadbatt a tiizet es tizenreltetett tiizeloberenclez6st (irizetleurjl hagyni nenr szabacl, s
veszdly eset6n, vagy ha arra sziiksig nincs, a ti.izet azonnal el kell oltani.

(5) A trizelis. n tiizeloberendezes haszniilatdnak szfnlrelyin olyan eszkcizciker es
l'elszereliseket kell kiszenlitbe ltelyezni, anrelyekkt:l a tfiz terjedese nregakacl6lyozl-tato,
illetolcg a ttiz elolthat6.

(6) A kerti hulladdk elszdllftiis6r'a a szervezett is rueghircletisrc keriilo lonrtalapit6si akci6 is
iginybe veheto.

(7) A lrat6sdgilag elrendeh altaldnos tiizlcrakdsi tilalom alol a renclelet nem acl felme'tist.

le.$

A krizsigi k<lzterUlctek parl<fcnntarldsi fclaclata rrragdban lbglalia a k6zsig teri1leten livo
parlcok, .idtsz6terek. sorfril<, scivinyek gonclozdsdt.

V. Fejezet
A l<iiztisztasf gi rendcll<ezdsel< betartfis{nal< cllcniirz6se

20.$

(l) Aki a (2) lrekezdestren nreghatiirozott nragatartfrsi szabdlyokat, k<itelezeltsegeket c(s
tilalnrakat nregszegi -' atnettttyiben sirlyosabtrirak nriuosiild cselekr.peny 

'ern 
val6sul meg'- szabdlysirtest kdvet el. harnrincezer forintig rerjed(i pinzbfrsfggal siqithar6.

(2) Szabdlysirtistkrivetel az,sveleszenrb"r'tur-1,11i',et ,,l.Oerszeriirt-eli6ri,l.ut i

a) az titala haszndlt, illetve tula.idond.t lcepczil intriatlant nenr rntivcli nreg. ncm tar.(ja
lendbcn, gyonrt6l, gazt6l ncni tisztftia n.leg,
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b) szelnetet I'ellralmoz,
c) a szernitgytijto edenybe nrergezo. robban6, lblyekony vagy a szolgdltatdst vegzo

dol9oz6 testi epseget, egeszseget vagy a gepjdnniivet veszelye'zteto anyagot helyez el.

d) a szemetgyiijt6edeny es kdrnyekenek tisztdntartdsdr6l (takaritdsdr6l, f'crtotleniteserol)
nem gondoskodik,

e) az ingatlan es az ingatlan elotti jdrda tisztAntart6sdrdl (h6 eltakaritdsdr6l.
sikossdgmentesiteserol) nem gondoskodik.

0 az ingatlandn l<eletkezett csapad6kvizet nenl a sajdt tertlleten helyezi el. illetve azt

bejelentes nelki.il a kiepitett csapadekcsatorndba vezeti,
g) a j6rddr6l letakarftott havat a gyalogos, illetve jdnniikozlekedest akad6l1"oz6 ttr6don

lakja le.

h) a avat irtkeresztezodesben, frttorkolatban, kapubejdrat ele, tdnregkozlekedeshez
szol9616 jrirmii nregdllohelyen6l rak le,

i) gepkocsit tiltott helyen is rrr6dort ruos,
j) szennyvizet, eldugulds vagy rong6l6dds okozdsAra alkalmas anyagot a

csapadikvizlefbly6 utcai akndba, illetoleg a csapadekelvezeto drokba vezet, dttt.

k) az idejet nrirlt hirdetruenyt, plakdtot nem tAvolida el.

l) epitmenyeket, keriteseket, elof'dt bdrmilyen lblilattal ttregrongdl,
nr) kdzteriileten elhelyezett es dltala beszennyezett t'elszerelesi es beretrdezesi t6rgyakat

nem tisztitja ttteg,
n) a gondozott z6ldterliletre jdrmiivel rdhajt vagy azonpalkol,
o) kozirtra irtpadk6ra salakot vagy ipitesi tdrmeleket engedely nelktil sz6llit vagy

elhelyez,
p) vdllalkoz6i tevekenyseg elldtdsrihoz, mag6ngazddlkoddshoz sziikseges gepet,

gepj dlmtivet kdztertileten tArol,
q) alkalmi jelleggel igenybevett kdzteriiletelt es komyeken keletkezett hr-rlladekot nem

gytijti ossze, es elszdllitdsdr6l netu gondoskodik,

r) a teleptilesen l6vo belvfzelvezeto 6rokba tisztftatlan szennyvizet, trdgyalevet levezet,

parliait szenrit, vagy egyeb hulladek lerakAsdval beszentryezi,

s) u rott1uao bfizds szemit, lulladek elszdllitdsdr6l. ruegselttruisitesit'ol lraladektalanul

nem gondoskodik,

0 avar es ker.ti hulladek nyilt teretr tdrteno egeteset n'ent a lendeletben fbglaltak szeritlt

vegzi,
u) az epitesi tormeleket ne11 a kijel6lt 1e1ak6[elye1ftelyezi el.

(3) Az egyes szabdlyser-tesekrol sz6l6 21811999. (XII.28.) szamir l(ornr. rendelet szabdlyai

szerint kell eljdrni azzal szentben aki:

a) a l<iizteriiletet beszennyezi, es az dltala el6id e'zett:;zerntyezest nem lakaritja el-

b) az dltala alkalmi jelleggel igenybevett koztertileterr valanrint annak ktirrryiken az

igenybevetel sor6ii keielkezett hulladekot nem gyiiiti 6ssze es elszdliit6sdr6l trenr

gondoskodik,
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VI. Feiczct
Zhr(t rcndclkczdsck

21. $

t:z a rendelet 2003. janudr' 1-en lip hatdlyba, A rendelet lratdlyba lcpiscvel egyidejiileg
ftatdlyirt veszti az dnkolnr6nyzat telepi.ilisi szilirrd hulladik osszegytijtisire is
elszirlf itiisirra szervezell kcizsz<llgirltatiis ktitelezii igcnybevctelcril sz6lo. a 3ll()()().
(1v.02.) szirniir rendelcttelm6dositott 3llggg. (111.25,) szdrnir rendelere.

Kicfer Fcrcnc sL
polgdrmestcr

Szabri Jrinosn6 5[. .

l<iirjcgyzd

Ztuad6l<:

A rcndclct cgysdgcs szcrl<czctbe foglal6sa 2008. mriius 23-itn mcgttirtdnt.

Magyarb6ly, 2008. mrijus 23.

b"^J tt-* \<;C
Kalmf rrrd Diimsiidi Ivctt

l<6rjegyzd

/6I'n""'\'f ,#fu 
't)

Q"ry,*9
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Mcffdlrlct a 612002.(X1I.20.) sz. rcnclclcthcz3

Lapincsa l(iizs6g l(ilzigazgatdsi l'criilct6n n 2008. 6vrc
m cgri ltap itott szcm6t clszillitdsin a l< li.iizszol griltatf s i d ija

Szcm6tszillitds hdzta rtdson l<6nt 6s ltultinkdn t :

r)2,5,- Ft + 20 'h LItA, azazlll,- Ft/all<alonl

- l'61 6vi dij: 2.886,- nt
- 6vcs dij: 5.772,- Ft"

,r A rrrclfcklctcr rrrdclosirottaa 8/200?.X1.2().')sz..tinkolruanl'z-ati rcndclct. Ilatrilyos2008.0|.0I-tdl


