
MHK JogszabQly szolgQltatQs

LapSncsa Kdzs6g kdpviselo testtiletdnek 612014 (XI.28.) onkormdnyzati rendelete

akoztisztas6gr6l, valamint a telepiildsi szildrd hulladdkkal kapcsolatos helyi krizszolg6ltatdsr6l 6s

annak kdtelezo ig6nybev6teldrol

(m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetben)

Lapiincsa K<izs6g Onkormrinyzat(nak K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.

CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n

az Alaptorveny 32. cikk (l) a) pontj6ban leirt jogk6r6vel 6lve a ktivetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet c6lja, hatilya

1.$ E rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztositj6k
Lap6ncsa kozs6g kdztisztasrlgitt, a helyi hullad6kkezel6sikozszolgdltat6s tartalmrit, rendjdt 6s

m6dj6t.

2. $ A rendelet hattlya kiterjed Lap6ncsa krizs6g kozigazgat6si tertilet6n l6vo valamennyi
ingatlan tulaj donos6ra, melynek tev6kenys6ge sor6n telepiil6si hullad6k k6pz6dik.

2. Fogalmi meghatirozfsok

3. $ Fogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. tdrvdny 2. $ (1)
bekezd6s6ben foglaltak, valamint ahozzitkapcsol6d6 rendeletek aziritnyadoak.

3. A hullad6kgazdrilkodrisi ktizszolgiltatds tartalma

4.$ (l) Lap6ncsa Kdzs6g Onkorminyzata (a tovribbiakban: <jnkorminyzat) kdtelezoen
ell6tand6 k<izszolg6ltat6sk6nt a hullad6kgazdAlkod6si kcizszolg6ltat6s ellet6s6t a

kozszolgiltat6val kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgiitatisi szerzod6s ritj6n biaositja.

(2) A kdzszolg6ltatris ig6nybe vdtele Lap5ncsa kdzs6g kdzigazgatdsi teriiletdn l6vo
lak6ingatlan tulajdonosai rdsz6re egesz evben, az idolegesen haszn6lt ingatlanok eset6ben az

ingatlantulajdonosok r6sz6re a haszn6lati szezon idej6re kritelezo. A haszn6lati szezon a
haszn6lt ingatlanok eset6ben elore bejelentett idoszak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hullad6kgazdiikodirsi k<jzszolg6ltat6s ellititsithoz
sziiks6 ge s feltdte leket a kdzszolgitltat6 16 sz6re.

(4) Az ingatlantulajdonos koteles a keletkezett teleptil6si hullad6k elhelyez6serol a

hulladdkgazdrilkod6si kdzszolg6ltat6s kotelezo igdnybevdtel6vel gondoskodni.

(5) A gazdiikodo szervezet ingatlantulajdonos a hdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hulladdk
r6,szet kepezo elki.ilcinitetten gytijtdtt hulladdk kezel6sdrol a Ht. 39. $ (l) bekezd6seben

me ghatSr ozottak szerint gondo sko dik.
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felhalmozni, a gyrijt6s, begytijtds, sziillitas 6s lerak6s(6) Tilos hullad6kot elhagyni,
szabtLly aitol eltdro m6 don kezelni.

4. A hulla d6kgazdri lko df si kiizszo I gr{ I tatis ellf.tits 6n ak ren dj e

5 .$ (1) Lap6ncsa krizs6g kozigazgat6si tertlet6n a 4. $ (l) bekezd6s6ben meghat6rozott
hullad6kgazdrilkod6si krizszolg6ltat6st az dnkorm6nyzat altal kivdlasztott, az Orsz6gos
Hullad6kgazd6lkod6si Ugyn<iks6g ttltal minositett, valamint hullad6kgazd6lkodrisi
kozszolgiltatiisi enged6llyel rendelkezo gazdalkod6 szervezet (tov6bbiakban: kcizszolg6ltat6)
vegzi.

(2) A teleptil6si hulladdk rendszeres elsz6llit6s6r6l a kdzszol gitltato az ingatlan-
tulajdonosokt6l k6thetente egy alkalommal, meghat6rozott napon ds gytijt6eddnyben kiiteles
gondoskodni. A teleptildsi hullad6k elszilllit6si napj6nak esetleges viitozitsitr6l az

cinkorm6nyzat ahelyben szokiisos m6don kciteles azingatlantulajdonosokat t6j6koztatni.

(3) A teleptil6si sziliird hullad6kot csak a 9.$. (4) bekezdes6ben meghat6rozott
gytijtoed6nyben lehet, kizdr6lag a sziilitits napj6n az ingatlan bejfirata elotti kdzteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az akozszolg6ltat6 jrlrmrivdre konnyen felhelyezheto legyen.

5. A kiizszolgSltatfs r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

6. $ (l) A telepi.ildsi hullad6kot azingatlantulajdonos gyrijtoeddnyben kdteles gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoedenyt az ingatlanon beliil tartja, azt kiz6,r6lag tiritdsi

c d lb6 I a me ghatir ozott sztllit6si napokon hely e zheti ko ztertiletre.

(3) A gytijt6ed6ny rirtartalm6t meghalad6 tdbblet telepiildsi szil6rd hullad6k elsz6llittat6siira,

a k<izszolg6ltat6s ig6nybevdtel6re kotelezett ingatlantulajdonos a szolgiitato iital
rendszere s itett mtiany a g zsttk felhaszn6l6sSval is j o go sult.

7.9 (1) A kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgiitat6si szerzod6sben

meghatitrozottak szerint gondoskodik a kcizszolg6ltat6s folyamatos ell6t6sar6l.

(2) A hulladlkgazdalkod6si kdzszolg6ltat6s k<ir6be a teleptildsi hullad6k tartozik.

(3) A kozszolg6ltato a gytijtoed6ny kiiirit6s6t a tole elv6rhat6 gondossiiggal ktiteles vegezni.

Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy rij edenyzet biztosit6s6val koteles megt6riteni.

Amennyiben a meghibdsodiis a kdzszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a haszn6lhatatlan
gyrij toe d6ny j avit6sa, p6t16sa az ingatlantulaj dono s kote lezetts6 ge.

(4) A kozszolgiitat6 munkav5llal6i a gytijtoed6nyt kii.irit6s ut6n kotelesek az itfietel hely6re

visszahelyezni ds az tirit6s sor6n kihullott teleptilesi szil6rd hulladdkot osszetakaritani.

(5) A kozszolgitltat6 az alapszolg6ltat6son feltili mennyisdgri hi.ztartdsi hullad6kot nem

kriteles elsziillitani, ha az nem a kozszolgiitat6 6ltal rendszeresitett 6s biztositott mtianyag
zs6kban lett kihelyezve.
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(6) A kozszolgdltat6 a kotelezo kdzszolgiitat6s kcir6ben megtagadhatja a telepi.il6si szil6rd

hullad6k elsz6llit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatilrozott gytijtoed6nyben keri.il kihelyezlsre,
b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi szil6rd hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag kertilt

elhelyez6sre,

c) a hullad6k nem a szabvitnyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a k<izszolg6ltat6t6l vdsilrolt
j elzett zs6kban keriil kihel y ez6sr e,

d) a hullad6k olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trirol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenniill,

e) ha a t6rol6ed6ny kciriil szabiiytalanul, annak mozgatiist 6s tirit6st akadiiyozo m6don

tdbblethullad6k keriilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzese bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6jrlnak

hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

(7) A hullad6k sziilitoja, kereskedoje, krizvetitoje, kezeloje a Ht. 65. $ (2) bekezd6s6ben

foglalt szem6lyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghat6rozottak szerint jogosult.

8.$ (1) Az cinkormilnyzat ahiutartilsokban keletkezo lom elsz6llit6s6r6l a kcizszolg6ltat6val

kdtdtt ktikin meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrol az 6rintetteket

a helyben szok6sos m6don ti\ekoztatja.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek az (l) bekezdds6ben meghatdrozott lomtalanit6si akci6t nem

jogosultak ig6nybe venni.

6. H ullad6kgyiij t6 ed6nyzettel kapcs olatos el6irrlsok

9. $ (1) A gytijt6s idejdre a k<jzteriiletre tort6no kihelyezds, a gytijt6st k<ivet5en a gyrijt6ed6ny

saj 6t ingatlanra tcirt6no vi sszahel y ezese az ingatlantulaj dono s k<ite lezettse ge.

(2) Az ingatlantulajdonos k6teles a gyrijtoed6ny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, sziiks6g szerinti

fertotlenit6s6rol, elhas zniiodts esetdn p6tl6s6r61 gondoskodni.

(3) A gytijtoed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. mar6

hig, forr6 hamu, zsiraddk, gyril6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely vesz6lyezteti a

kozszolgitltato munkav6llal6inak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy megrong6lhatja a

kozszolg6ltat6 sziilit6 j6rmrivdt. E rendelkez6s megs6rtoi az okozott k6rt is kotelesek

megt6riteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyrijt6s6re az alapszolg6ltatds keret6ben az alitbbi

tirtartalmf, kcizszolg6ltat6 iital rendszeresitett tipusri szabv6nyeddnyzetet kotelesek ig6nybe

venni:

a) 70-80 literes edenyzet,

b) 110-120 literes edenyzet.

7. Akdzszolgfltatds dija, a dijfizet6s szabflyai
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10. $ (1) A szem6tszallitasi szolgiitatitsdrt az igenybevevok szolg6ltat6si dijat kotelesek
frzetni. 2016. rlprilis 1. napj6t6l az iilami hullad6kgazdrilkod6si kcizfeladatok ell6t6s6ra

ldtrehozott Koordin6l6 szerv szdmliuzakr a krizszolgriltatrlsi dijat 6s kezeli a kdzszolgiitatds
keret6ben keletkezo kintldvos6geket.

(2) A Koordin6l6 szerv a hullad6ksz6llit6si kdzszolgiltat6s kcilts6g6t a telepi.il6s eg6sz6re

vonatkoz6an, havonta kiszdmlizza az onkormdnyzat r€,szdre, mely dijat az rinkorminyzat a

kozszolgiitato rdszdre 6tutaliissal, a szitmla ellendben megfizet. A hulladdkszrillitrlsi
kdzszolgflltat6s kcilts6 get a magirnszemelyek iltal frzetend5 kommunrilis ad6 tartalmazza.

8. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgriltatfs al6 nem tartoz6 hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys69 elLltdsfnak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

11. S (1) A hullad6kgazdfllkodirs kdlts6geit az eredeti hullad6ktermel6, illetve a hulladdk
adott vagy korribbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszabrily (rdszben vagy
egdszben) a hullad6kot eredmdnyezo termdk gyart6jat forgalmazSjat is kotelezheti. Ezen
hullad6kfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l sz6l6 tcirv6nyben megjeldlt, a
hullad6k termeldj6re 6s birtokos6ra vonatkoz6 szabtiyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hullad6k kdpzodik, a hullad6k kezelds6rol a
hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eloiriisoknak megfeleloen gondoskodik.

(3) Hulladdkot csak kezel6sre vonatkoz6 hulladdkgazdrilkodrisi enged6llyel rendelkezo
gazdiiko do szer y ezet t6ro that.

@) Az 5rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kcitelezettseget a hullad6k termeloje,
birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghatSrozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasznosit6
elj6r6s, berendez6s, l6tesftm6ny alkalmazdsixal sajittmaga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelonek tortdno 6tadiissal, a
keze16s koltsdgeinek meghzetes6vel teljesiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjelolt hulladdkot az dnkorminyzat riltal kijelcilt, tov5bb6 egy6b,
kornyezetvddelmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre
a hullad6k termeloje, birtokosa, kiilon enged6ly n6lkiil maga is elszrillithatja.

(6) Az (1) bekezd6sben meghatitrozott hullad6k kdzszolg6ltatrison kiviili elszdllitfsdfrroz a
hullad6ksz6llft6si tev6kenysdgre feljogositott gazdirlkod6 szervezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezelo igenybevetele mellett tortdno sziilitds eseten a gazdiikod6
szerYezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hulladdk termeloje, birtokosa, illet6leg az
ingatlantulajdonos az tfivett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s 6sszet6tel6t - a ktilon
jogszabillyokban meghatinozott m6don 6s tartalommal - kdteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani 6s
errol a hat6s6goknak bejelentest tenni.

(8) A (6) bekezdesben el6irt kotelezettseg - aktilon jogszab:ilyokban meghatirozottak szerint
- mind a kijelolt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetojdt, mind pedig az egyeb furtalmatlanit6 hely
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tulaj dono srlt (tizeme ltetoj et, haszniioj6t) i s terhe li.

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyre

sziilitja, a hullad6k ifiadi.sixal egyidejtileg, szitmla ellen6ben 6rtalmatlanit6si dijat kciteles

fizetni a lerak6hely iizemeltetoje r6sz6re.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdiikod6 szervezet a k<izszolgriltat6s al6 nem

tartoz6 hullad6k elsz6llit6s6val a kozszolg6ltat6t bizza meg, a megrendelds, a szolgiitatits 6s a

dijfizetds feltdteleiben t6rt6n6 meg6llapod6suk alapj6n akozszolgiitat6 a megjelolt idopontra

vagy idotartamra a megjel<ilt mennyis6gri 6s 6sszet6tehi hullad6knak megfelel6 gytijtoeddnyt

rendelkez6sre bocs6tja, a hulladdk elsz6llit6s6t elvdgzi es gondoskodik a kijel6lt 6rtalmatlanit6

helyen tort6no elhelyez6s6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos es a gazditlkod6 szewezet 24 6rdn beltil ktlteles gondoskodni a

biol6giailag leboml6, eroteljes btizcis szagot iraszt6 hulladdk keletkez6se, illetve a gytijtoed6ny

telftoddse eset6n az elsziilittat6sr6l.

13. $. (1) A k6zszolg6ltat6s al6 nem tartozo hullad6k elszSllit6sa eset6n a hullad6k termeloje,

birtokosa, illetoleg az iitala sziilitdsra igenybe vett gazdiikod6 szervezet k<jteles a kciztertilet

tisztintartits 6ra vo natk o zo i o gszab 61y o k sze rint e lj rlrni.

(2) E fejezetben szab6lyozott egy6b telepiil6si szildrd hulladdk elsz6llit6sa eset6ben a sz6llitirs

id6pontj6ra, gyujtoed6ny kdzteriiletre t<irtdno elhelyez6s6re 6s kihelyez6s6re, a gytijtoed6nyben

elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkez6seit 6rtelemszenien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabflyok

14.$ (1) A kdzszolgiitato a tev6kenys6ge sor6n jogosult akozszolg6ltat6sban r6szt vevo

szem6lyek szemdlyes adatait 6s lakcimet kezelni. Szem6lyes adatokon 6rtend6: a ndv, sztilet6si

hely 6s ido, anyja neve 6s lakcim.

(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kiz6r6lag a szllird hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6ssal

kapcsolatos tev6kenys6g teljesit6 se, szerzoddskdt6s, h6traldkok behajt6sa 6rdek6ben lehet.

10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztintartfsa

15. $ A k1ztisztasdg fenntart6sa elsorendri kozeg6szsdgtigyi 6rdek, ezert annak

elomozditSs6ban minde nki kote le s hathat6 san kozremrikodni.

16. $ Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlan tulajdonosa, kezeloje, tart6s

haszn5l6ja, illetoleg haszon6lvezoje (tov6bbiakban egyi.itt: tulajdonos), mdsnak ahasznSlatilban

l6v6 ingatlannak (ingatlanr6szek, helyis6gek) ttsztdntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illetoleg a -
b6rleti jogviszonybol szirmazo kdtelezetts6ge szerint - a b6rlo (tov6bbiakban egyiitt: haszn6l6)

koteles gondoskodni.

Ezen beliil:
a.) a lak6 es az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s dpiiletek kdzos haszn6latri resz6nek
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(kapualj, l6pcs6h6z, stb.) tisztas6g6r6l, rendszeres takaritiisiir6l, a rovar 6s r6gcs6l6

mentesit6s6rol a tulaj donosnak,

b.) a lakrlsnak 6s a lak6s celjira haszn6lt m6s helyisdgnek, tov6bb6 a nem lak6s c6lj6ra
szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezel<hez tartozo teriileteknek a tisztasiryitr6l, rendszeres
takarit6s6r6l, rovar 6s r6gcsiil6 mentesit6s6rol pedig a haszn6l6nak kell gondoskodnia.

17. $ (1) A tiszt6ntartdsi k<itelezetts6g elsdsorban az ingatlantulajdonos6t terheli.

(2) Bontris vagy fehijit6s miatt tiresen 6116 ingatlan tiszt6ntart6sa a kivitelezo - mig a

szem6lyi tulajdonri ingatlan eset6ben - megbizott kivitelezo hirlnyriban - a tulajdonos feladat.

(3) Epit6snel, tatarczitsn6l, bontiisnfl, az rittest felbont6s6n6l a keletkezett por ds szenny
elterjed6sdnek megakadiiyozirsi:al kell elj6rni, aporkepzb anyagokat vizzel locsolni kell.

(4) Btizos anyagokat csak ldgmentesen lezirttartallyal felszerelt, vagy zirtrakteni jrlrmrivcin
szabad sziilitani.

(5) Pork6pzo vagy kcinnyen lesodr6d6 anyagokat csak zifi jirmiivdn vagy rdgzitett
ponyv6val letakarva szabad sziilitani.

(6) Ttizel6- , 6pito- 6s egy6b cimlesztett anyagot jdrdin, valamint a jdrda 6s az rittest kriz<jtti
tertileten 3 nap idotartamot meghalad6an csak kdzteriilet-haszniilati enged6ly birtok6ban
szabad t6rolni.

(7) Ha a koztertileten szrillitott anyagb6l a krizteriilet szennyezodik, a szennyezod6st eloid6zo
koteles nyomban gondoskodni a szennyezod6sek elt6volit6s6r6l. A lerak6s kdvetkezt6ben a
szennyezoddtt kdzteri.iletet az kdteles haladdktalanul megtisztitani, akinek resz:ere a szrillft6s
t6rt6nt.

18. $ (l) A kcizteriilet - ide6rtve a rajtuk l6v6 nyilt 6rkokat 6s ezek mrit6rgyait is - szervezett,
rendszeres tisztiintartiisa az ott keletkezett teleptildsi szilard hullad6kkal 6sszeftiggo
tevekenys6g ell6tris6r6l a 19.$.-ban, toviibb6 a 20.$.-ban emlitett esetek kiv6tel6vel az
iinkorm6ny zattak kell gondo sko dni.

(2) A kcizparkok, kcizkertek, setiinyok, j6tsz6terek, valamint az ezen keresztilvezetij
gyalogi6rd6k tisztit6sa, sikoss6g-mentesit6se, a keletkezo szem(t osszegytijtdse 6s elsziillitdsa
sztiks6ges, melyrol az rinkormiinyzat gondoskodik. Ennek keret6ben elvegzi:

a.) az utak, utc6k, terek ritburkolatainak 6s ezekheztartozojrird6k, l6pcs6k ds ezen
r6zstiinek atiszttrntartdsitt, az ott keletkezett szem6t dsszegyrijtdsdt 6s elsziillit6siit,

b-) az utcai hullad6kgytijto tart6lyok fekillit6s6t, fenntart6siit, rendszeres kitiritdsdt,
fertotlenit6s6t d s tisztintartdsifi ,

c.) a h6 eltakarit6s6t, sikossiig-mentesitds6t, a kcizlekeddsi feltdtelek biaositrisdt.

(3) Parkerdok 6s kir6ndul6helyek tisztdntartits6r6l a kezelonek kell gondoskodnia.

(4) A kozteri.iletet beszennyezni tilost Koztisztasdgunk megorzese 6rdekdben kcizteriileten
b6rminemti szemetet vagy elhasznitlt tirgyat (hullad6kot, papirt, gylimdlcshejat, gallyat)
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elsz6rni 6s dgetni tilos! Ugyszintentilos szennyviznek vagy egeszsdgre 6rtalmas folyad6knak a

kozteriiletre val6 ki<intdse, illetve kivezet6se vagy a kozteriiletnek egy6b m6don va16

beszennyez6se!

(5) Szemetet csak a kijelcilt szemdtlerak6 helyre lehet lerakni. A nem enged6lyezett helyre
lerakott hullad6kot annak lerak6ja tartozik elsz6llitani a kiszabott biintet6s terhe mellett.

(6) Ktizteriileten elhelyezett berendezdsi 6s felszerel6si tilrgyakat, frikat 6s a n<iv6nyzetet

beszenny ezni 6s megrong6lni tilos !

(7) Attati hull6t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a kornyezetet
szennyezheti, a szomsz6dos teri.ilet lak6inak egdszsdg6t veszllyezteti, sem kozteri.ileten, sem
mag6nteri.ileten elhagyni nem szabad.

19. $ (l) Ha a jogszabdly elt6r6en nem rendelkezik, a tulajdonos k<iteles gondoskodni:

a.) az ingatlan elotti jrlrdaszakasz Qarda hiany6ban egy m6ter sz6les teriilets6v,
illetoleg ha a jitrda mellett zrilds6v is van, az rittestig terjedo teljes tertilet),

b.) a j6rdaszakasz melletti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyai tiszt5ntart6s6r6l.

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

(2) Az orsziigos kdzutak beltertileti szakaszainak tisztintartdsa az utakr6l sz6l6 jogszabrllyok

vonatkoz6 rendelkez6seinek megfeleloen tcirt6nik.

20. $ (l) A j6rdar6l a szemetet, illetve aszennyezo anyagot akdzitra sdprirni tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa kdteles a jirddn felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa n6lktl
kiirtani 6s az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogj6r6 ter6be kinyril6 6gak, bokrok folyamatos
nyes6s6rol gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti koztertileti jirditt reggel 7 6riig pork6pz6s n6lkiil le kell tisztitani. Az
dsszes<iport szemetet ossze kell gyrijteni es a hflztartLlsi hullad6k trlrol6siira szolg6l6 ed6nybe

kell elhelyezni.

(4) Tilos a jirddn 16vo szemeteta jirdifiszegelyezo parksiivba yagy az irttestre seperni. Ha a
j6rda napkdzben tdbbszcir beszenrryezodik, szemetess6 v6lik, a tisztit6st meg kell ism6telni.

(5) A tulajdonos a jitrdithoz tartozo foly6knak h6t6l, jdgtol 6s a foly6st akadrllyozo egyeb

anyagt6 I val6 me gti s ilititsir ol kdtele s gondo sko dni.

21.$ A kozsdg koaer[letein szeszes ital fogyasztdsa tilos! A tilalom nem vonatkozik a

kcjzteri.ileten elhelyezett 6s a kcjzvetlen koztertiletre 6rusit6st vegzo boltok, tizletek kcirnydk6re,
valamint a maj6lis jellegri rendezv6nyek sor6n ideiglenesen kiteleptilt 6rusft6helyek
k6rnydk6re.

I 1. A kiiztisztasr{ggal iisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek
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22. $ (1) Elelmiszer- 6s vend6gliio izemekbe, tizletekbe, helyis6gekbe, szorakoz6helyekre,
jrltsz6terekre, egdszsdgiigyi int6zm6nyekbe; bOlcsod6kbe, 6vod6kba, iskol6kba ebet - az

iizemelteto 6ltal meghatirozotr felt6telek mellett a vakvezeto kutya kiv6tel6vel - m6g pSrbzon

sem szabad bevinni.

(2) Az ebek iiritdse k<izteri.ileten csak az ene kijeldlt helyen, tov6bbri a jfnda melletti

viznyelobe engedheto meg. B6rmilyen m6s helyen az iitaluk okozott szennyez6s eltakarit6silr6l

az eb setiitat6ja koteles gondoskodni.

(3) Ailatokat kozteriileten legeltetni csak a kijel<ilt helyen szabad.

12. Zir6 rendelkez6sek

23. S (l) E rendelet a kihirdetes napj6n l6p hat6lyba. Jelen rendelet hatrilyba l6p6sdvel

egyidejtileg hatiiyirt veszti a 612002. (XII.20.) <inkorm6nyzati rendelet es az azt m6dosit6

rendeletek.

Lapiincsa, 2014. november 27.

Nugy Levente

polg6rmester

Kihirdetdsre kertilt: 2016. augusztus 5-6n.

SzarkindiZita
jegyzo

SzarkhndtZita
jegyzo
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