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rcrNynnvrrrrltn6r

Lotlrrird l(ozseg Onkorntdnyzattntak l(epviselo-testtilete a helyi onkormiinyzatokrol sz6lo
1990. evi LXV. Tdrveny (Otv.) 16.$ (l) bekezdesdben. valamint a hulladekgazddlkodasrol
szolo 2000, evi XLIII. Torveny (l-lgt.) 23.$-dban kapott felhatalmazris alapjdn kiikjnos
figyelerrrnrel a242/2000. (XII. 23.) I(ornr. rendeletben, valanrint a213/2001. (XI.l4.) I(orm.
rendeletben fbglaltakra az aliibbi rendeletet alkotia:

I. Iio.lnznr

A I tn trinos rcndcll<cz6sel<

r.$

(l) Jef en rendeletcelja, hogy Lothrird kdzseg kdzigazgatiisi tertileten a lakossdg egeszsegenek
vedelnte. valamint Lothrird ktizseg ternreszeti es epftett kdrnyezetenek nregovdsa
erdekeben a teleptilesi sziliird hulladekra vonatkozo kozszolgiiltatiist es annak kotelezo
igenybevetelet biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat is hatdskrjroket.
jogokat es kdtelezettsegeket, tilalntakat es jogkdvetkeznrenyeket a helyi sajiitossiigoknak
nregl'eleloen rendezze.

(2) A rendelet hatrilya Lothiird kcizseg kdzigazgatiisi tertileten beltil a rendszeres
hulladikszdllftdsba bevont, helyi kcizszolgdltatiissal elldtott ingatlanok tulajdonosairlr.
birtol<osaira vagy haszniiloira (tovdbbiakban egyritt: ..ingatlantulajdonos") terjed ki.

(3) A kcizszolgiiltatiis az ingatlantulajdonos dltal a kcizszolgdltato sziillit6eszkozeil.rcz
rendszeresitett gyiirjtoedenyben, vagy a rendeletben rner:jeldlt egyeb rl6don az ingatlar:orr
osszegyiijtott is a kozszolgilltato rendelkezesere bocsiitott telepiilesi sziliird hulladek
begyiijtisere is rendszeres, illetve alkalnri elszrillftdsrir^; az ingatlanon dsszegytijt6tt
lonrtalanftiis korebe vont teleptilesi sziliird hulladik - a kdzszolgdltato iiltal rneghatiirozott
idopontban es helyen ttirteno - begytijtesere es a kozszolgdltat6 dltali elszrillitiisiira:
htrlladekkezelo telepek, hulladeklerakok es a hulladek iirtalmatlanftiisiit szolgril6
letesf tnrenyek letesftesere, miikodtetesere e s tizemeltetesere; valanrint a tent
ntegltatdrozottal< szerint gyfrjtOtt, begyirjtott es elsziillitott telepiilesi szililrd hulladek
drtal nratlan f tdsiira terj ed ki.



1

2.$

(l) A rendszeres hulladikszdllitdsba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a
rendeletbert ntegltatiirozottak szerint jogosult is krjteles iginybe venni a
kdzszolgiiltatiist.

(2) Gazdrilkod6 szevezet akkor kcjteles a helyi kdzszolgiiltatiis igenybevetelire, ha a
gazdasdgi tevdkenysegdvel dsszefiiggesben keletkezett telepi.ilisi szikird hulladikrinak
kezeldserol (hasznosftelsdr6l vagy drtalmatlanftdsd16l) a FIgt. li.$-dban foglaltaknak
megfeleloer) nenl gondoskodik.

(3) A helyi kcitelezo k6zszolgriltatdsra vonatkoz6 kcizszolgdltatiisi szerzodis litrejcin a
kozszolgdltatiis elso iginybevitelevel.

II. Fc;nzltr'

A kiizszolgriItat:is cll:itrisrinal< rcndjc

3.$

( I ) Lothdrd kozsig onkormdrtyzatilnak kepviselo testiilete a teleprilesi szildrd hulladik
tekintetdben fenniill6. a hulladdkkezelisi kozszolgdltatds megszervezesire es I'enntartdsdra
irrinyul6 kdtelezettsige teljesitisinek erdekiben rjndll6 krizszolgiiltatdst szervez.

(2) Lothdrd kcizseg kozigazgatrisi teri.iletin a hulladikkezelisi kozszolgfitatiis teljesitdsire
kiziir6lagosan jogosult hulladikkezelo a Dil-l(om l(ft. (jelen rendelerben:
I(6zszolgdltat6).

(3) Teleptilesi szilard hulladekot csak az erre a cilra kijeldlt es legiilisan mtikodtetett
hulladeklerak6 telepen - jelenleg a l(cikinyi I-lulladiklerak6ban, hulladek udvarban, vagy
a l<6zszolgdltat6 iiltal alkalmazott egyib, jogszabrilyban megengedett m6don, a vonatl<oz6
iizerneltetisi szabdlyok es elofrdsok szigorfr betartiisiival szabad elhelyezni.

Q) Az onkormdnyzat sziiksdg esetin gondoskodik a kcjzszolgdltat6 javaslata alapjdn a

gytijtopontok, valamint a lerak6hely kijeldleserol. a litesftmenyek rnegval6sftiisiir6l is
mrikcidtetiserol a kdzszolgiiltat6 rhdiin, valanrint biztosftja a kcjzteriilet haszniilatiit az
indokolt ntennyisegti gytiitoediny kihelyezisihez. tdroliisiihozes megkdzelftesehez.

jelen
helyi
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4.S

(l) A hulladekszdllftdsi kcizszolgdltatds igenybevitele heti I alkalommalkcjtelezo.

(2) A szervezett kcizszolgiiltatiist iginybevevok szdmdra a szabviinyos tilrol6edenyek
haszniilata kcitelezo.

s.$

A kozszolgdltat6 a teleptildsi szildrd hulladikot heti I alkalomrnal koteles elsziillftani. A
szilllftds m6djdr6l es idejerol az ingatlantulajdonost a kcizszolgdltat6 - bel6tdsa szeript -
f riis ban v agy kdzzeti tel t'r t j dn t dj dko ztat j a.

III. Fa.lrznr

Az ingntlantulajdonosolc j ogni 6s l<iitclczctts6gci

6.$

( I ) Az ingatlantulajdonos kcjteles a Lothrird kozsig cinkorpdnyzata riltal szervezett
kcizszolgdltatiis igenybevitelere: az ingatlanrin keletkezo teleptiiesi sziliird hulladik e
rendeletben eloirtak szerinti gyrijtisire, valamint a szdllitiisi napokon elsziillftds celjdb6l a
kozszolgdltat6nak tcjrteno iitadiisdra.

Q) Az ingatlanttrlajdonos az ingatlaniin keletkezo vagy birtokriba keriilt telepiildsi szildrd
hulladekot a k6rnyezet szentryeziset megelozo, kdrosftdsdt kizrir6 nr6dop k6ieles gyrijteni,
es ahhoz a klzszolgLiltat6 szrillit6eszkozeltez rendszeresftett tdrol6edepyt kriteles igiitybe
venui.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladik gyrijtise soriin nregfelelii gondossdggal kell eljrirnia
at:nak erdekiben, hogy a hulladik rniisok eletdt, testi dpsigit, egdszsegit-is j6 k1z[rzetet
rre veszilyeztesse, a termdszetes es ipftett kornyezetet ne szeltrTyezze. a nciviny- es
dllatvildgot ne kiirosftsa, a kcizrendet is a kozbiztonsrigot ne zavarja. ds az ingatianrin
keletkezo hulladik mennyiseget alacso'y szinten tar.tsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tiirol6edinyben az ingatlanon szokiisosan keletkezo hulladikot
tcjrtrorites nilkiil rhgy helyezheti el. hogy annak fedele zinltat6 legye'. valamint az a
hulladikszdllftds sorein a kcizszolgdltat6 alkalmazottainak egiszsigdt"ne veszilyezresse, a
gdpi iirftest ne akaddlyozza, az tirit6 berendezist ne kdrositsa.

(5) A tdrol6ediny melld hulladikot elhelyezni csak a kozszolgiiltat6t6l viisiirolt, jelzdssel
ellritott zsiikban lehet, A ielzett zsiik iira tartahnazza a teleptiiisi hglladek elszrlllitdsrinak,
kezelisinek es drtalmatlanftdsdnak kciltsisit.
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(6) LIa a tdrol6edeny olyan nedves hulladekot tartalmaz. amely dsszetdmcjroddtt vagy
belagyott. vagy a benne levo hulladikot rigy dsszepriseltek. hogy emiatt a tdrol6edinyt az
elofrt rn6don kiiiriteni nem lehet, a tula.jdonos kciteles a visszamaradt hulladekot l'ellazftani
es a tiirol6edenyt haszniilhat6vd tenni.

7.$

(l) A tdrol6edenyben tilos olyan atlyagot elhelyezni (li:rr6 hamu. mar6-. rrrergezo anyag,
dllati hulla. Iblyikony vagy belagyott zsiradek. gyrilikony vagy robban6 arlyag, ko ds

ipiilettcirmelik. na-uyobb terjedelmri, srilyri tdrgy. stb.). amely veszilyezteti a

hulladekszdllitdssal foglalkoz6 alkalmazott egiszsegit. nregrongrilhada a

gyiijtoberendezest, drtalmatlanitiisa soriin veszilveztetheti a kornyezetit. a telepiilisi
szikird hulladikkal egytitt egydb okb6l nem gyirjtheto. illetve nenl minostil teleptilisi
sziklrd hulladeknak.

(?) I-la a kdzszolgriltat6 alkalmazottai nre-qiillapitjdk. hogy a hulladik nenl a kcizsz.olgdltat6

sziillft6eszkozeltez rendszeresitett is a kdzszolgdltat6t6l iitvett tdrol6edinyben vagy nids
gytijtoeszkozben l<eriilt kihelyez.esrel illetve a kihelyezett tdrol6ediny a kozszolgrlltat6
dltal alkalmazott gepi tiritisi m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak lblrohat6 okb6l - nenl

tirftfreto: vagy a tdrol6edenyben az (l) bekezdisben nregjelolt anyagot. tiirgyat helyeztek
el: illetve az tfltdltott, a kiiirftist is a hulladik elszdllitrlsdt jogosultak megtagadni. A
kii.irftes cs a hulladik elszdllitdsrinak megta-uadiisrir6l a kozszolgiiltat6 az ok l'eltiintetesevel
irtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szillftott hulladik elszdllftdsii16l az

i n-qat I an t u I a. j d o no s kcj te I es go rr d o s k o d n i .

8.{i

A tdrol6edinyel<et szi.ilisig szerint. de legakibb ivente 2 alkalommal ki kell tisztftani es

f'ertotleniteni. A trlrol6edinyek rendszeres tisztitiisa is fertotlenitese az ingatlantulajdonos

lbladata. annak koltseqei az inqatlantulaidonosokat terheli,

e.$

(l) Az ingatlantulajdonos kcjteles a tiirol6edinyeket a hulladek elsziillftasa ciljdb6l a

kozszolgaltat6 dltal megjelcilt idopontban. a begyrijtist vegzo gipjdrmtivel megkdzelftheto

is iiritisre alkalmas helyen elhelyezni. A tdrol6edinyt leglbljebb a szdllftdsi n'dpot

megelozo napon 18.00 6rdt6l lehet kihelyezni a koztertiletre. kivive a tart6sall

engedelyezett elhelyezdst.

(2) Azokon a teriileteken. ahol a tiirol6edinyeket a kozszolgiiltat6nak val6 atadds vi-qett

kcjzteri.iletre - a lbrgalonr akadrilyozisa. illetve vdroskipi okokb6l - tlenl lehet kihelyezni.

ott a triroloedenyek kihelyezeserol az ingatlantulajdoltos, vagy ktilcjn rnegdllapodds

alapjirn. dij ellendben a kcjzszolgdltat6 gondoskodik.
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10. $

(l) Az ingatlantulajdonos a tdrol6edenyeket az ingatlan teriiletin bettil, illetve ziirhato
frelyisegben vagy zirhato tilrol6ban kcjteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen
szemdlyek ds dllatok ne ferjenek ltozzit. A tdrol6eddnyeket csak a 9.$ (l) bekezddsben
megieldlt idotartamban lehet kdztertileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a tdrol6edenyek elokeszfto-. tiirol6 helyet tisztiin tartani,
telen a h6t6l nregtisztitani. A begyiijtis alkalmdval szennyezett koztertilet tisztftiisrir6l a
k6zszolgilltat6 kcjteles gondoskodni.

(3 ) Tilos a tdrol6edenyek kdmydket, nregk0zelitesi ftvonakit tdrgyak elhelyezdsevel vagy
parkold gipjdrmtivekkel oly nt6don elzdrni, anrely a tiirol6edenyeknek a gyakorlatban
kiaIakult nrddon tdlteno tirfteset akaditlvozza.

IV. Ira;rzar

A l<iizszolg:iltntd jogai 6s kiitclczcttsdgci

I l.$

( l) A kdzszolgriltat6 koteles a tdroldedenyek kiiirftisdt kfmeletesep. az elviir5at6
gondossiiggal vegezni.

(2) A trirol6eddnybeu okozott kdrokat a kcizszolgdltat6 tdrftdsmentesen kiiteles kijavftani,
amennyiben a kiirokozds neki lblr6hat6 okb6t krjvetkezik be. A krizszolgiiltat6nak az
ebbol eredo karbarltartdsi ntunkdk. valanrint a javftris idotartapriira helyettesf to
tiirol6edenyt kell biztositania. Amennyiben a kiirokoziis nem r6hat6 l.el a
kdzszolgdltat6nak, a ltasz.liilhatatlannii vdlt tdrol6edenyek javitiisa. p6tldsa. illetve csereje
az ingatlantulajdonost terheli.

(3) Az elhaszniil6dott tilrol6eddny p6tldsdr6t a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos l:ulladik (lom), tovdbbri a naponta szokdsosap keletkezo Siiztartdsi
hulladek ntennyiseget meghalad6 lalonrb es icerti hulladek szervezett gyrijteserol,
elszdllitiisii16l es iirtalntatlanftrisiirdl (lonrtalanitds) a kozszolgiiltat6 ivente legalibb 2
alkalonlnral tdrftdsnretttesen gondoskodik. A hriztartrisi u.rrdly., Sulladdk szervezett
gyitjtescrol, elszrillftdsii16l is drtalnratlanitdsd16l a kcizszolgriltat6 tdrites ellendbe', az
i'gatla'tulajdonossal kdtcitt kiiron megdllapodds alapjdn go'doskodik.

(5) A lomtalarlitds idopontjd16l, valanrint teri.ileti I'elosztiisiir6l a kcjzszolgrittat6 4 hettel
koriibban trijekoztatja a teleptilesi 

.cinkormiinyzat jegyzojet, aki errol i nopo,1 beliil a
helyben szokdsos nr6don ertesfti az ingatlantulajdonoslokat.
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(6) A kozszolgiiltat6 a rendelet hatdlya alii tartoz6 ingatlanon keletkezett hulladikot a jelen

rrndeletben irt szabiilyok szerint kdteles rendszeresen elsziillftani a kijelolt hulladeklerak6
telepre, illetve annak iirtahnatlanitdsrlr6l mds, a szakmai kornyezetvedelmi szabrilyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V.FNJITZII'I

A l<iizszolgriltntris dij n

12.$

(l) A hulladdkgazddlkoddsrol sz6l5 2000. dvi XLIII. torviny 23.$ 0 pontjdban kapott

felhatalmazds alapjan a telepi.ilisi cinkormdnyzat mentesf ti a hulladikszdllitiisba
bekapcsolt ingatlantulaidonosokat a kozszolgdltatasi dfjfizetisi kotelezettseg al6l. is
eziital bi zto sf tja sziimukra a kozszo I gdl tatds i n gy enesse git,

(2) A telepiilesi onkormdnyzata hulladikgazdrilkoddsr6l sz6l6 2000. ivi XLIIL torveny 59.5S

(l) bekezdesenek j) pontjdban kapott felhatalmazds alapjrln megalkotott, a teleptilisi

hulladikkezelesi kozszolgriltatrlsi dfj megdllapf trisdnak reszletes szakntai szabdlyai16l

s261624212000. (XII.23.) I(orm. rendelet 6.$ (6) bekezdeseben fbglaltaknak megfeleloen

a kdzszolgdltat6ndl l''elmertilo kriltsigeket. a kdzszolgaltat6val kotott kozszolgdltatdsi

szerzodesben meghatdrozott m6don es gyakorisiiggal sziimiira - miis fbrrdsb6l - megtdriti.

VI. FII.IDZIiT

I(iizterii lcten l<clctlcezd h u llnd 6l< gyiij tdsc 6s clsz:i llit:isn

13. $

(l) A kdztertileteken keletkezd ltintaftiisi es egyib szildrd hulladekot kizdr6lag a kijelcilt

lrulladeklerak6ban lehet elhelyezni, amelyr(tl az cinkormdnyzat a krizszolgrlltatrls lceretein

kfviil. ktilon szerz6dds alapjdn gondoskodik.

(2) Az illegdlis Sulladiklerak6k f'elszdmollsrir6l az rjnkormtnyzat a kozszolgrlltatds keretein

kfvtil gondoskodik.
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VII. Fo.lazor

Sza brilysdrtdsi rcndcll<czdscl<

14.$

(l) Szabdlysertdst kdvet el is 30.000 Ft-ig terjed<i pinzbfrsdggal srijthat6. aki:

a.) hiiztartiisi hulladdkot f'elhalmoz vagy kdzteniletre, illetve nriis
rendeletben meghatdrozott I'eltetelektot elterd m6don kihetyez / 7.$.

ingatlandra a jelen
(3.), (5.) bek., 8.9.

(2) bek./,
b.) a teleptilisi szildrd hulladikot nem a ielen rendeletben

el. / 4.$. (3.) bek./,
meghatiirozott telephelyen helyezi

c. ) a tdrol6ediny tisztdntartiisi es f'ertotlenitisi kdtelezettseget elmulasztja / 9.r\./.
d.) tdrol6edinyt rendeltetest6l elteroen haszndl, nem hiizlartilsi hulladekot i.ak a tartiilyba,

rothad6, btiztjs hulladek elszallftdsrir6l is iirtalmatlanitdsdr6l nenr gondoskodik / 7.$. (6,)
bek..8.$. (1,) bek./

e') tiirol6ediny nrelld - a szolgdltat6t6l vdsdrolt, jelzett zsiik kiviteldvel - hpttadikot helyez
ki / 7.$. (5.) bek./

1.) a tisztdntarriisi kdtelezettsiget megszegi / 17.$.. ls.g. (2.)-(7.) bek.. l9.b\. (4.)-(7.) bek..
20,$. (1.) bek., 21.$. (1.)-(2.) bek./

g.) a koaertiletet beszennyezi, illetoleg a huzamos ernberi tart6zkodrisra szolgill6 ipriletnek.
lakiisnak is Iakds ciljdra haszniilt nrds helyisignek. tovdbbd tcimeglbrgalom
lebonyolitrisdra szolgiil6 litesitnrinynek, valamint ingatlan elotti jiirdaszakaszdnak is
nrritiirgyainak tisztdntartiisiira, vagy I'ertotlenitisire vonitkoz6 szabiiljokat 

'regszegi.
(2) A kciztertilet lbliigyelet 5 ezer Ft-ig terjedo helyszini bfrsdggal sfijthatja az/t/ bekezdcs a,

d, e pontjaiban megjel6lt szabiilysertisek elkcjvetoit.

VIII. FIiJIiZIiT

Fogalom mcgh atri rozilsol<

ls. $
E rendelet alkalmaziisdban :

l' Ingatlan: a kozszolgdltatrisba bevont tenileten lbkvo egylakiisos lak6- vagy lakrisciljiira haszndlt ipiilet, a tdbb lakiisos dptilet lakiisonkdnt, illetve a szcivetkezeti,
tiirsashrizi iptiletben levo lakiis, valamint a nen'l lakds ciljdra szolgiil6 azon hetyisigek,
antelyekben a fbgyaszt6i tevikenysig soriin hulladik tepzoait. Jelep rendelet
allcalnlaziisiiban ingatlannak ntinostilnek a gazdrilkod6 szervezetek nenr lakds cdlirira
szolgdl6 azon helyisegei, amelyekben a fbgyaszt6i tevdkenysig soriin hulladdk kipzodikis a htrlladik keze lisirol nem gondoskodnak az CI. 3. g li/ rr.tezdesibe'
nreghatiirozott modon.
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Tclcpiil6si szilrird lrulladdl<:
a.) hci:tcu'tttsi hullacldk: az emberek mindennapi ilete soran a lakdsokban, valamint a

pihenes, iidtiles celjdra hasznillt helyisigekben es a lak6hiizak kdzcis ltaszndlatir
helyisegeiben is tertiletein, valamint az intezninyekben keletkezo, veszilyesnek
nenr nrinostilo hulladik,

b.) ktiztertiIeti hullacldt: kozlbrgalm[ es zoldtertileten keletkezo hulladek,
c.)hciztartdsi hullacldkhoz hasonlo jellegii ds 6sszetdtelii hullacldk: gazdasiigi

vdllalkozdsokndl keletkezo - k{.ikin jogszabrilyban meghatdrozott - veszilyesnek nem

minostilo szildrd hulladik, amely a hdztartdsi hulladdkkal egytitt kezelheto.

I{ullnddl<gyiijtii udvnr (hullad6lcudvnr): az elktilonftetten (szelektiven) begytijtheto
telepi.ilisi sziliird, valamint a kiikjn.jogszabdlyban meghatdrozottak szerint a veszilyes
hulladdkol< iitvetelire is az elsziillitdsig elkiilonftett m6don tcjrteno tdroldsiira szolgdld.
I'e I ilgyelettel el I dtott, zdrt be-uy tij tohely.

I{ullnddhgyiijtri szigct (gyiijttiszigct): a hdztarl6sokban keletkez6. hasznositdsra

alkalmas. ktil6nbciz6 fajtrijir. elktilonftetten gyrijtott. hdztarriisi hulladik begyt'rjtisire
szolgal6. lak6ovezetben. kciztertileten kialakitott. feli.igyelet ndlki.ili. lolyamatosan

rendelkezesre dll6 begytiitohely. szabvanyosftott edinyzettel.

Gyiijttipont: A kozszolgdltatds keretibe tartozd azort ingatlantulajdonosok telepiilcrsi

szildrd hulladikdnak - nieghatiirozott vagy meghatilrozatlan idotartamig - dtvctelire

kijelcilt hely. ahonnan a kozossegi vagy a sziillitdsi napon kihelyezett cgyeni

tdrol6eddrryb6l tcjrtdno elszrillftrlsrival teljesiti a kozszolgrlltat6 a kozszolgdltatrlsi

kotelezettseget.

,{tral<6rillomris: a telepiilisi sziklrd hulladek begytiitisenek is szdllftdsdnak

elkiilonitisire szolgdl6 zin't. kcjriilkerf tett letesitmirry. ahol a telepi.ilisi szildrd

lrulladikot a specirilis gytijtojdrmiibol zdrt rendszerti koutetrerbe iiritik. illetoleg a zart

kontenert (felipitmenyt) iirites nilkiil a tovdbbsziillitasig ideiglenesen tdroljdk.

Tclcpiildsi szihirdhullad6l< lcrnlcri tclcp (n tovribbinl<bnn: hullad6l<lcral<6): rrtiszaki

videlemmel litesftett, Iblyaruatos ellcnorzist biztosito rendszerrel elliitott. a szilhrd

[llladik f'old ltlszinerl vagy f'oldben tdrteno iirtalmatlanitdsdra szolgdl6 mtitiirg-val< ds

kiszolgdl6 litesitrrrenyek <isszessege.

Nngydarnbos hullnd6l< (lom): a telepiilisen a hdztartdsokban keletkezett azon hulladik
(hditartdsi bereldezisi, l'elszerelisi tdrgyak, eszkozok es anyagok). anlelv a

kcizszolgdltatds keretiben rendszeresitett tiirol6edinyzetben nent ltelyezheto el.

Iliot6giaitag lcbonthntri hullatldt< (biohullad6lc): minden szervesanyag-tartalnt[t

hullad?k, aili apaerob vagy aerob nr6don (mikroorgauizrnusok. talajilolinyek vagy

enzimek segitsdgevel) lebonthat6.

9.
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10. Vcszdlycs hullad6lt: az olyan hr.rlladek, amely a FIgt.2. sz6mri mellikletben felsorolt
tulajdons6gok kcizi.il eggyel vagy tribbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
dsszetevoket tartalmaz, eredete, risszetitele, koncentrdcioja miatt az egiszsigre, a

krirnyezetre kockdzatot jelent.

11. Artalmatlanitris: a hulladik okozta kornyezetterhelds cscikkentise, kornyezetet
veszelyezteto. szeltnyezo, kiirosft6 hatiisilnak megsziintetese, kizrirdsa - a kdrrryezet
elemeitol tcjrtino elszigetelissel vagy anyagi nrinoseginek nregvdltoztatilsiival -, a Hgt.
3, szdnrf mellikletiben felsorolt eljrirrisok valanrelyikenek alkah'nazasival.

12. I(czcl6s: a hulladek veszelyezteto'hatiisainak csokkentisere, a kornyezetszennyezis
megelozesire es kizdriisdra, a termelisbe vagy a fogyasztilsba trjrtdno visszavezetisire
iriinyrtlo tevikenysig, valamint a kezelest megvalosfto eljdrds alkalmazilsa, beleertve a
kezeloIitesitminyek ut6gondoziisiit is.

13. Bcgytijtds: a hulladiknak a hulladek birtokosait6l tcirtino dtvdtele a hulladek birtokosa
vagy a begytijto telephelyin, toviibbd a begytijtohelyen (gytijtopontokon, hulladikgyiiljto
udvarou. tiirolo-. kezelotelepen) es a tovdbbi.kezeles erdekeben tcjrteno cisszegytijtes.
vrllogatris a begyrij to telephelyin.

l{. Sz:illit:is: a hulladek telephelyen kiviili ntozgatdsa. beleirtve a sziillitnrilnyozdst is a
lirvarozdst is.

15. Kiiztisztns:iggal iisszcfiiggci tcv6lccnys6g: az egyes ingatlanok - ezen behil krilcjnosen a
lak6eptiletek is az eruberi tartdzkoddsra (i.idtilis, pihenis. sziillds, stb. cdljdra) szolgril6
nriis epriletek. tovdbbd a trem lakds celjrlra szolgrild helyisigek es a ltozzttjuk tartoz6
teri.iletek -. valanrint a koztertiletek tisztrin tartiisa.

I(r. I(iiztcriilct: az ingatlart-nyilvdntartiisban kozteriiletkint nyilviintartott beltertileti
tbldriszlet (kdzft, jiirda, tir, kozpark), tovdbbd az epitrninyek kcizhaszniilatra iitadott
risze (iptiletdrkdd alattijiirda, alul- is feliiljdr6).

17. l$ztis'ztnsrigi szolgriltntris (a tovribbinl<ban: szolgriltatris): megrendelis, illetoleg
ntegbfziis alapjdn a kozteriiletek tisztiin tartiisa. szervezetek hulladikrlrtalmatlanftasi
tevikenysege.

18. Tisztrin tart:is: az egyes ingatlanok is kozteriiletek tisztitdsa, h6- ds sikossdg-
nrentesftdse, illetoleg pormentesftise.

I 9, I(ijzteriilct l<czeltije: Lothdrdi Onkormdnyzat
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IX. FB.IIIZIIT

l(iiztisztasf gi rcn dcllcczdscl<

16.$.

A koztisztasiig lenntartiisa elsorendri kozegiszsigtigyi drdek, ezirt annak elomozdftiisdban
mindenki kciteles hathat6san kdzremtikridni.

Az ingatlanol< 6s hiiztcriilctcl< tisztrintnrtrisa

17.$.

Az egyes ingatlanok tisztiintartiisiir6l az ingatlan tulajdonosa. kezel6je. tanos hasznriloja.
illetoleg ltaszondlvezdje (tovdbbiakban egytitt: tulajdonos). nriisnak a haszndlatriban levo
ingatlannak (ingatlanreszek, helyisegek) tisztiintartrisdrdl pedig a haszniilo. illetoleg a - birleti
jogviszonybol sziirmazo kltelezettsige szerint - a berlo (tovdbbiakban egyritt: haszrdlo)
koteles gondoskodni.

Ezen beltil:
a.) a lako es az emberi tartdzkodiisra szolgillo m6s eptiletek kozos haszniilatfr reszitrek

(kapualj, lipcsohilz, stb.) tisztasilgrlr6l. rendszeres takaritrlsiirol. a rovar es riigcsril6

mentesitesdr6l a tulaidonosnak,
b.) a lakdsnak es a lakiis celjdra haszniilt miis helyisignek, tovdbbri a nem lakds ciljdra

szolgrilo helyisignek is az ezekhez tartozo tertileteknek a tisztasiigiirol, rendszeres

takarftiisdr6l, rovar ds rrigcsrilo mentesftesirol pedig a hasznillonak kell gondoskodnia.

18.$.

(1.) A tisztrintartiisi kritelezettsig elsosorban az ingatlan tula.jdonosrit terheli.

(2. ) Bontds vagy felirjitds miatt iiresen dllo ingatlan tisztiintartiisa a kivitelezo - nifg a

szemelyi tLrlajdon(r ingatlan eseteben - megbfzott kivitelezo hidnydball - a tulajdonos

f'eladata.

(3.) Epftesnil, tatarozdsniil, bontiisniil, az irttest felbontiisiiniil a keletkezett por is szerlny

elterjeddsdnek megakaddlyozdsilval kell eljiirni. a porkepzo anyagokat vizzel locsolni kell.

(4.) Btizds anyagokat csak ligmentesen lezdrt tartdllyal l'elszerelt, vagy zitrt rakterii jiirnrtivcin

szabad szdllftani.

(5.) Porkipzo vagy kdnnyen lesodr6do anyagokat csak zilrt jiirmtivcin vagy rdgzftett

ponyvdval letakarva szabad sziillftani.
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(6.) Ttizelo-, dpito- is egydb <imlesztett anyagot jdrddn, valamint a jdrda ds az frttest kcizrjtti
tertileten 24 ora id6tartamot meghalad6an csak kriztertilet-haszniilati engedely birtokdban
szabad tiirolni.

(7. ) LIa a ktiztertileten sziillitott anyagb6l a kozteri.ilet szennyezodik, a szennyezodest eloidozo
koteles nyomban gondoskodni a szennyezoddsek eltdvolftiisdr6l. A lerakds kovetkeztdben
a szennyezodcjtt koztertiletet az kciteles haladektalanul nregtisztitani, akinek reszere a
szdllftds torlent,

te.$.

(l ) A kcjztertilet - ideertve a rajtuk livo nyilt iirkokat es ezek mtitiirgyait is - szervezett,
rendszeres tisztiintartdsa az ott keletkezett telepi.ildsi szildrd hulladekkal risszefiiggo
tevikenyseg elkltrisrir6l a 20.$.-ban. toviibbi a 21.$.-ban emlitett esetek kivdtelevel az
dnkormdnyzatnak kel l gondoskodni.

(2.) A kclzparkok. kozkertek, sdtanyok. jdtsz6terek. valamint az ezen kereszttilvezeto
gyalogdrdiik tisztftiisa, sfkossiig-mentesitdse. a keletkezo szem6t cisszegyrijtese es
elsziillitdsa sztikseges, melyrol az onkorrndnyzat gondoskodik. Ennek kereteben elvegzi:
a.) u utak, utcdk, terek irtburkolatainak ds ezekbez tartoz6 jdrdrlk, lepcsok ds ezen

rdzsriinek a tisztiintartdsrit. azott keletkezett szemdt dsszegytijtiset es elszdllftdsdt.
b.) az utcai hulladekgytijto tartdlyok feldllitdsrit. fennrartiisdr. rendszeres kii.irftdsdt.

I'ertotlenftdset es tisztdntartdsdt,
c.) a h6 eltakarftdsiit, sikossiig-nlentesitesdt. a kcizlekedesi feltetelek biztosftiisiit.

(3.) Parkerdok es kiriindul6helyek tisztiintartiisiir6l a kezelonek kell gondoskodnia.

(4') A kcjztertiletet beszeunyeztri tilos! I(tjztisztasdgunk megorzise drdekdben k6ztertileten
bdrntinentti szentetet vagy elhaszr$lt tttrgyat (hulladekot, papirt. gytinrcilcshdjat, gallyat)
elsz6rni es igetni tilosl Ugyszintdn tilos szennyvizn.i 

-uogy- 
egeszsdgre iiitalnas

f<llyadeknak a kcjzteriiletre val6 kiontese. illetve kivezetese uogy o kcjzteriiietnek egydb
nt6don val6 beszennyezese!

(5') Szentetet csak a krjelolt szentitlerak6 helyre lehet lerakni, A nenr engedelyezett helyre
lerakott hulladdkot attnak lerak6ja tartozik elsziillftani a kiszabott btintetes terhe 

'rellett.
(6.) I(cizteriileten elhelyezett berendezesi es felszereldsi tiirgyakat. frikat is a rdvd'yzetet

beszennyezni es nregrongdlni tilosl

(7,) Allati hutkit, valamitrt olyan szerves vagy szervetlen anyagot. prely a kd'ryezetet
szennyezlteti. a szonrszedos tertilet lak6inak egeszseget veszelyezteti, slnr kcjzter.rileten.
sem magdnteri.ileten elhagyni nem szabad.
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20.$.

( I . ) I-la a jogszabiily elteroen nem re ndelkezik, a tulajdonos koteles gondoskodni:
a.) M ingatlan elotti jdrdaszakasz (idrda hidnydban egy miter sziles teri.iletsiiv, illetoleg

ha a jdrda mellett zrjldsriv is van, az rittestig terjedo teljes teri.ilet),
b.) a jdrdaszakasz nrelletti nyflt drok es ennek mritrirgyai tisztrintartdsdr6l.
Ez a krjtelezettsig a be nem ipitett, illetoleg haszn6laton kiviili ingatlanok tulajdonosaira
is kiterjed.

(2.) Az orsziigos kdzutak belteriileti szakaszainak tisztrintart^sa az utakr6l sz6l6 jogszabdlyok
vonatkoz6 rendelkeziseinek mesfeleloen tcirtinik,

21.$.

(1.) A jdrddr6l a szemetet. illetve a szennyezo anyagot a kozfrtra sdpcirni tilos!

(2.) Az ingatlan tulajdonosa koteles a jdrddn {'blburjdnz6 gazt a burkolat rongdliisa nilktil
kiirtani es az ingatlanr6l az irttest, vagy a gyalogidr6 teribe kinyrhl6 rigak. bokrok
folyamatos nyesesdrol gondoskodni.

(3.) Az ingatlan melletti kcizteriileti jdrddt reggel 7 6rdig porkdpzis nilktil le kell tisztftani. Az
cisszesdpdrt szemetet 6ssze kell gyiijteni es a hiiztartilsi hulladek tdroldsrira szolgdl6
edinybe kell elhelyezni,

(4.) Tilos a jdrdrin levo szemetet a jdrddt szegelyezo parksiivba vagy az irttestre seperni. I-la a
jdrda napkdzben tdbbszcjr beszennyezodik. szemetessd vdlik. a tisztftdst nleg kell
ismitelni.

(5.) A tulajdonos a jdrdrihoz tartoz6 foly6knak h6t6l, jigtol es a lblyiist akadiilyozd egyib
anyagt6l val6 megtisztitdsdrol ktiteles gondoskodni.

22.$.

A kdzsig kcjzteri.iletein szeszes ital lbgyasztilsa tilosl A tilalonr nem vouatkozik a kozteriiletert

elhelyezett is a kcjzvetlen kcjztertiletre iirusitdst vegzo boltok, i.izletek kornyekire. valantint a

majdlis jellegii rendezvenyek sordn ideiglenesen kitelepiilt rirusit6helyek kornydkere.

A l<iiztisztasriggal iisszefiiggd cgy6b rcndcllcezrlscl<

23.$.

(1.) lllelmiszer- is vendigldt6 iizemekbe, tizletekbe, helyisigekbe, sz6rakoz6helyekre'
jdtsz6terekre, egeszsegiigyi intezmenyekbe, brjlcsodikbe, 6voddkba. iskoldkba ebet - az

i.izerneltet6 6ltal meghatdrozott feltetelek mellett a vakvezet6 kutya kivitelivel - mig

p6rrizon sem szabad bevinni.
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(2.) Az ebek tirit6se l<<jzterfrleten csak az ene kiieldlt helyen, tovdbbri a jrirda melletti
vfznyel6be engedhet6 meg. Bdrmilyen rlris helyen az 6ltalul< okozott szennyezis
eltakarft6sd16l az eb sdtriltat6ja kritel es gondoslcodni.

13.) Allatokat kriztertileten legeltetni csak a kijeldlt helyen szabad.

A lciiztisztasdgi rcndcllccz6sclc betartfsdnah cllcndrz6se

24.$.

A kdztisztas6ggal kapcsolatos
a.) krizegdszsdgiigyi el6frdsok megtartdsdnak eseti ellen6r'zdsdrol az ANTSZ illet6kes

szakembet'e,
b,) kcitelezettsdgek teljesit6sdnek ellen6rzdsdr6l pedig 

^z dr'dekelt szakhat6srigok

kcizremtik<iddsdvel a kdrjegy zos6g gond oskod i k.

X. FIIJIIZET

I{at6lyba 16ptet6 6s 6tmcncti rcndclhezdsch

2s.$

(1) E rendelet2003.janudr l. napjdn l6p hatdlyba.

(2) Az ingatlantulajdonosok a szabv6nyos tdrol6eddnyelcet 2003.janu6r l. napjdig ktitelesel(

beszerezti. Akozszolg6ltat6 2003. janu6r L. napj6t k<jvet6en a nem szabv6nyos, illetve az

frdsbeli szerzod6stol elt6ro t6rol6ed6nyben levo hulladdk elsz6llitdsrit jogosult

megtagadni.

(3) A kdzszolgilltatdsi szerzodds meglcdlds6re nyitva 6116 idoszakban a kdzszolgdltat6 a

kdzszolgdltat6si szerzod6s megkritdsdnek idopontidig fenndll6 dijl<6vetelis6t a
kdzszolg|ltatilsi szenoddsben meghatiirozott tdroloed6ny mdretit 6s dijdt alapul vdve egy

risszegben drvdnyesiti.

(4) E rendelet hatrllybal6pds6vel egyidejtlleg hatillyilt veszti Lothdrd ktizsdg

Onkormilnyzatinal< a szemitszrillftrisr6l sz6l6 1011997.(XI.l5.)0k. sz6mit rendelete,

valamint a helyi lccir:ryezet videlmdrol, a l<dzteri.iletek ds ingatlanok rendj6rol, a teleptilds

tisztasrigdr6l sz6l6 7/2000.(V1.06. rendelete ds annak m6dosft6s6r6l sz6l6

3 1200 l . (11.22.)Ol(. sz. rendel ete.

.-. r)

polgdrnester

Megallcotta a l(6pviselotestiilet 2002. december 12, napi tildsdn

p9 tkip
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Dr. Bir'6 K6rolv -

.legyzo l
Kihircletve: 2002.december, i J' nupian

--/h , *4:-b ft-
Dr. Bir6 Kdrolv



I. SZAMU MELTNXTNT

LorHAnn Kozsnc OnxontrAnyzarAruax Knpvlsnr6-rrsrUnrr
| 1 /2002.(X[. I 3.)OK. sz. RtrNDBLB ri:snz

Az iirftds dija 2003. janudr 01. napjdt6l 105,- Ft/iirft6s + l2oh AFA,

azaz 455,- Ft/h6 + l2oh Ana


