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Magyarb6ly ktizs6g k6pvisel6 testiilet6nek llzDls (I.15.)
6 nko rm 6ny zati ren d elete

Ma gyarb 6ly kiizs6g k6pvise#'ffffii:il"[oi rro r s (r. 1 s.) ii nkorm rrnyzati
rendelete

a hullad6kgazdr{lkodr{sr6l, a helyi kiirnyezet v6delm6r6l, a kiiztertiletek 6s
ingatlanok rendjdrdl, 6s a telepiilds tisztas6g6r6l

Magyarb6ly Kozs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtilete a Magyarorszdg
helyi onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXIX tv. 13. $ (l) bekezdds 5., ll-
6s 19. pontj5ban meghatiirozott feladatkcirdben eljdwa, a hulladdkr6l sz6l6 2012.
CLXXXV torv6ny 38. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj1n
Magyarb6ly kdzs6g tiszta, esztdtikus kdp6nek, valamint a kcirnyezet rendjdn.k- 6t
tisztasdghnak kialakit6sa, fenntart6sa 6s v6delme drdekdben, a helyi koriilm6nyeket
figyelembe vdve, az alilbbi rendeletet alkoda:

I. Fej ezet
Altatfnos rendelkez6sek

l. Az iinkormdnyzati rendelet hat6lya

l. $ A rendelet cdlja, hogy Magyarb6ly kcizsdg kdzigazgat{si teriilet1n a
kciztisztas6got fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, koielezetts6geket 6s
tilalmakat a helyi saj6toss6goknak megfeler6 en rendezze.

2.$ A rendelet hatfiya a kdzsdg kozigazgatSsi tertilet6n 6lland6 vagy
ideiglenes jelleggel tart6zkod6, illetve tev6kenysdget folytat6
mag6nszemdlyekre, jogi szem6lyekre, valamint jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 egydb szervezetekre egyar6nt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet
hatiilya a veszllyes hulladdkokra, a teleptildsi folydkony truttad6kokra, 6s az
azokkal cisszefiigg6 tev6kenysdgre.

3.S A kdztisztasdg ds a teleptil6si kcirnyezet fenntartdsa els6rendti
kcizegdszsdgiigyi drdek, ezdrt ennek elomoidit6s6ban mindenki k6teles
hathat6san kdzremrikcidni, a szennyez6ddst, fertiizest eredm6nyezci
tev dkenys 6gekt6 I, i I let6 I e g magatartits t6 I tart6zko dn i.
4.$ Az egyes ingatlanok tisztdntart6s6r6l, az ingatlan tulajdonos6nak,

hasznillSjdnak (haszondlvezojdnek, m6snak a haszndlatilban l6v6 ingatlanok
trsztdntart6s6r6l pedig a hasznillati joggal rendelkez6 b6rlcinek; tov6bbiakban
e gytitte s en : ingatl anh asznhro ko te le s s 69 e gondo skodni.



5.$ A teleptil6s egdsz teri.ilet6n a szervezett szemdtszilllit6sr6l az

cinkorm6n y zat gondo skodik.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek

6.$ E rendelet alkalmazils6ban:
(2)a telepilldsi szildrd hulladek: ahhztart6si hullad6k (szemet) es az

egy6b szil6rd hulladdk,
(3)hdztartdsi hulladdk (szemet): a lak6sokban, valamint a lak6s celjira

haszn6lt egy6b helyis6gekben, valamint a lak6s kcizos hasznillatfira szolg6l6

helyisdgekben 6s teriileteken keletkezett szil6rd hullad6k, igy pl.: a salak
(beledrwe a kdzponti fritdsb6l keletkezett salakot is), a rongy, sopred6k, hamu,

korom, ed6ny, eszk6z, ablakiiveg,papir, konyhai hulladdk (ide6rwe a mtianyag
konzervdobozt, iiveget), a kerti 6s gazdasdgr hullad6k, falomb, nyeseddk,

valamint a lak6sban folytatott v6llalkoz6si tev6kenys6g gyakorl6s6b6l
keletkezett hullad6k, ha a naponta kcitelez6 mennyis6ge nem haladja meg a

rendelet alkalmazdsa szempontj6b6l szokdsosnak minosiil6 mennyis6get, mely

15 liter,
(4)nem hdztartdsi szemdt: az emberi iiri.il6k, az i,Jlati hulla es trhgya, a jeg, a

h6, a shr, az 6piilet vagy egyes rdszeinek megrong6l6d6s5b6l, bont6s6b6l vagy
javit6s6b6l szirmaz6 nagyobb mennyisdgri anyag, tov6bb6 tiz- vagy

robban6svesz6lyes, mdrgezo, illetve fertozo anyag, valamint a nem lak6s cdlj6ra

szolg6l6 6piiletekben (irod6kb an, intdzm6nyekben, tizemekben, i.izletekben stb. )
es ahozzfluk tartoz6 tertileten, tov6bb6 a vegyes (r6szben 1ak6s, r6szben egy6b)

c6lra szolg6l6 dpiiletekben keletkezett hulladdk, tekintet n6lkiil ana, hogy az a

mtikod6si tev6kenys6g gyakorl6sa sor6n keletkezett-e, vagy sem,

(S)egyeb szildrd hultaddk: a lak6sban 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6lo m6s

helyisdgekben felhalmoz6dott szil6rd hullad6k (nagyobb m6rtdkri berendezdsi

tirgy,lom, britor,ilgybetet,hhztartdsi berendezds 6s k6sziil6k stb., valamint az

azokhoz tartoz6 tertileteken, illetoleg kozteri.ileteken keletkezett hulladdk,

szem6t) az ipari tevdkenysdg sor6n keletkez6, a b) pontot meghalad6

mennyis6gri hulladdk, 6pit6si tormel6k,
(6)kdztisztasdgi szolgdltatds: megbizhs, illetve megrendel6s alapj6n a koztdr

tiszt6ntart6sa, a telepiil6si szil6rd hullad6k kezel6se,

(])tisztdntortds: az egyes ingatlanok 6s koztertiletek rendszeres tisztit6sa, h6-

6s siko s s6g mentesit6se, illetoleg pormentesit6se,

(8)kezelds; a telepiil6si szil6rd hulladdk osszegffit6se, 6tmeneti t6rol6sa 6s

kijeldlt lerak6helyre va16 elsz6llit6sa,

II. Fej ezet

Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztintartfsa



7.$ A kcizs6g teriilet6n l6v6 ingatlanok tiszthntartSs6r6l
az ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni, tovdbb6 koteless6giik, hogy
ingatlanukat megmtivelj6k, rendben tarts6k, gyomt6l, gaztol megtisztits6k.

8.$ Az onkorm6nyzati tulajdonri kcizteriiletek szervezett rendszeres
tisztintartilsirol, portalanit6s6r6l, 61ta16nos jellegti takaritdsirol, sikoss6g-
mentesitds6rol, a szilfurd burkolatu utak tisztfuntartdsdr6l, kcizteriileti szemdt
triro 16 eddnyek kihe ly ezdsdr ol, lirit6 s 616 I az onkorm 6ny zat gondo skodik.

9.9 Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyisdggel rendelkez6 egy6b
szewezetek tev6kenys6ge kovetkezt6ben kdzteriileten keletkezett szennyezodes
megsztintet6se, a szennyez6ddst okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.

10.$ Kdztisztas6gi szempontb6l j6rd6nak min6stil az a gyalogos kcizlekeddsre
rendelt ki6pitett 6s kidpitetlen ritteriilet, amely az ingatlan telekhat6rdt6l az
irff est szeleig (szeg6ly6ig) terj ed.

11.$ Az ingatlan el6tti j6rda tisztdntartilsa az ingatlanhaszn6l6 kotelessdge.
Intdzm6nyek, kereskedelmi 6s vend6gl6t6-ipari egysdgek 6s m6s el6rusit6helyek
el6tti jdrdaszakaszt a t6nyleges haszn6l6nak kell tisztdntartani fiiggetleniil att61,
hogy a szem6t iizleti tev6kenys6g6b6l szfurmazik-e. Ez a kcitelezetts6g kiterjed a
h6 eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintet6s6vel kapcsolatos feladatokra is.

12.$ Az ingatlanhasznill6 kotelessdge a jhrda mellett nov6 gaz kiirtdsa, a
jdrdirakinyul6 6gak 6s bokrok megfelel6 nyes6se.

13.$ Onos es6t61, j6gt6l, h6t6l sikoss6 v6lt jhrdfit a sztiks6geshez kdpest
naponk6nt tcibbszor fel kell hinteni. A felhintdsre boml6, szeryes anyagot nem
tartalmaz6 szor6anyagot (homok, hamu, frir6szpor) kell haszn6lni. E c6lra
ttizelds ut6n visszamaradt darabos, s6nil6st okoz6 anyagot haszn6lni nem
szabad. A sz6r6anyag beszerz6s6r6l a tiszt6ntart6sra kdtelezettnek kell
gondoskodni.

14.S A jdrda 6s a kozut sikoss6g-mentesit6sdt a tiszthntarthsra kdtelezetteknek
fgy kell elv6gezni, hogy abb6l ne sz6rmazzonbaleset.

15.$ A kozteriileten l6v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek
tisztSntarthsa, a csapad6kviz akadiiytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan
elotti szakaszra terjed6en - az ingatlanhaszn6l6 kcitelessdge.

16.$ J6rmtibehajt6k 6tereszeinek 6pitdse, j6 karban 6s tisztdntarttsa minden
esetben az ingatlanhaszn6l6 kciteles sdge.

17.$ Az ingatlanon keletkezo csapad6kviz saj6t teriileten t6rt6n6
elhelyezdsdrol, illet6leg ki6piteu csapaddkcsatorna esetdn az abba tcirt6no
bevezet6sdr6l - el6zetes bejelentds alapjfn- az rngatlanhaszn6l6 gondoskodik.

18.$ A csapaddkelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet
bevezetni tilos!

Eldugul6s vagy rong616d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot,
papirt, tdrmeldket, tiz- 6s robban6sveszdlyes anyagot) a csapad6kviz-elv ezeto
6rokba sz6rni, belesepern r, v agy bevezetni tilos !



19.$ Koztertileten szennyezo anyagot (szemetet, rongyot, egy6b hullad6kot)
csak olyan m6don szabad szilllitani, hogy a szilLlitdsb6l semmi ki ne hulljon, por
ds csepegds ne keletkezzen. Ha a sz6llit6s kcizben a teri,ilet szennyezodndk, a

szenrryezodds el6idezoje kciteles azt eltdvolitani 6s a tov6bbi szennyezod6s
megakad6ly ozdsir 61 gondo sko dni.

20.$ Ha b6rmilyen szilllitmhny fel- vagy 1erak6s6n6l, akoz- vagy mag6nteriilet
szenrryezodik, a szewryezld6s eloid6zojenek azt a fel- vagy lerak6s elvdgzdse

ut6n nyomban meg kell tisztitani.
21.$ A kozs6g kciztertiletdn tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan

tevdkenysdget v6gezni, amely szennyez6d6st okoz. Lakohhzhoz tartoz6
udvarban ilyen munk6kat rigy kell v6gezni, hogy a szennyez6d6s kozteriiletre ne
keriiljcin.

22.$ A gondozott zoldtertiletre j6rmrivel rhhajtani, azon parkolni, azt bfurmr
m6don k6rositani tilos!

23.S A kozteriiletek, a sportol6s celjdra szolg6l6 teriiletek beszennyez6se tilos!
A kdztisztas6g meg6v6sa 6s a balesetek elkertildse 6rdek6ben az emlitett
teriileten szemetet, hullad6kot (iiveg, papir stb.), szewtyezo vagy eg6szs6gre
6rtalmas anyagot kionteni, elsz6rni vagy eldobni tilos.

24.$ Szemetet, hullad6kot csak az an:a a c6lra rendszeresitett 6s fel6llitott
t6rol6eddnyben lehet elhelyezni.

25.$ Aki kozteriiletet, valamint az itt elhelyezett felszereldsi, berendezdsi
tirgyakatbeszennyezi, koteles annak megtisztit6s6r6l azowral gondoskodni.

26.$ Kdz- vagy mag6nteriiletet fek6li6val (emberi iiriil6kkel) szennyezni tilos!
27.$ A j6rd6r6l letakaritott jeget, havat a kozit 6s a j6rda kozcitt tigy kell

elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gepjfurmii forgalmat ne akadLlyozza.
28.$ Tilos az osszerakott h6 elhelyezdse:

(2)a gy alogos kozleked6si ftvonalon,
(3)az ritkere sztez6ddsben,
(4)az rittorkolatban,
(5)a kapubejdrat el6, annak sz6less6g6ben,

(6)a trimegkozlekeddsre szolg6l6 j6rmri meg6ll6hely6n6l, a j6rmti
megdll6helye 6s a jfirdakrizott,

(7)a kciziizemi, szolgilltat6si, felszerel6si t6rgyon 6s annak
kozdrdekri l6tesitm6nyein.

29.$ A jfurd6r6l ahavat, ha sziiksdges, naponta tobbszor is h6esds ut6n azonnal
el kell takaritani.

30.$ Az dptilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az epilet tetozetlrol az

esoviz, h616 a jilrdhrane csorogjon.
31.S A telepiilds teriilet6n 16v6 holt6gakba, 6Io vizfoly6sokba, belvizelvezeto

6rkokba tisztitatlan szennyvizet, trdgyalevet levezetni, partjait szem6t vagy

e gydb hulladdk lerak6s 6val be szenn y ezni tilos !

l.Hirdetm6ny, plakdt elhelyezfisre 6s elt6volftisra



vonatkoz6 szabdlyok

32.$ Kozteriileten hirdetmdnyt, plak6tot csak az e c6ka rendszeresitett helyen
szabad elhelyezni. Tilos az dpitmdnyeket, kerit6seket, 616f6kat b6rmilyen
felirattal megrong6lni. A kozszemdrmet 6s kdzizlest s6rt6 feliratokat
az ingatlanhasznSlo 24 oritn beltil kdteles saj6t koltsdgdn elt6volftani.

33.$ Eptileten (kapun, ablakon stb.) egydb ldtesftmdnyben ldv6, idejdt mrilt
hirdetmdnyt az elhelyezo kciteles elt6volitani, legk6s6bb a felhiv6s
kdzhezv6tel6t6l sz6mitott 3 napon beliil, kciteles tov6bb6 az igy keletkezett
hulladdk dsszegytij tdsdr6l 6s elsz6llir6s6r6l is gondoskodni.

2. Allattarti s s al kap cs o I ato s ktiztiszta s 6 gi felad ato k

34.$ Allati hull6t, valamint olyan anyagot, amely a korny6k levegoj6t
szenrryezi, az egdszsdget veszllyezteti, vagy 6l6sdiek reszdre tdptalajt nyijttrat,
sem kozteriileten, sem mag6ntenileten elhelyezni vagy elhagyni nem szaba d. Az
6llattart6ssal kapcsolatos koztisztasilgi feladatokr6l ktilctn rendelet rendelkezik.

35.$ Elhullott 6llat tetemdt a tulajdonos kciteles halad6ktalanul a d<tgtemet6be
sz6llftani. Kcizriton tort6nt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a
korjegyzSs6gen azonnal be kell jelenteni.

3.Epit6si teriiletre 6s kiizveflen kiirny ezet6re,
6pft6si t0rmel6kre vonatkoz6 szabrilyok

36.$ Epitdsi teriileten 6s az 6pitkez6s kozvetlen krirny6k6n (az epitkezds el6tti
teriileten) az epitestvegzo kivitelezonek kell biztositani a tisztas6gtt.

37.$ Beruh6z6sok esetdn a birtokbav6telt6l a kivitelezds megkezd6s6ig a
beruh6z6nak (bonyolft6nak), ezt kdvet6en a kivitelezds bJfejezds6if a
kivitelez6nek kell gondosko dni az illtala elfoglalt teriilet tiszt6ntart6s6r6l.

38.$ Epit6sn6l, bontrisn6l vagy tatarozdsn6l a munk ilIatokatrigy kell v6gezni,
az epitesi 6s bont6si anyagokat, a ki6sott fcildet rigy kell t6roiii, hogy por 6s
egydb szenny ezod6s ne keletkezzen.

39.$ Kciztertileten 6pit6si, bont6si anyagot a polg6rmester 6ltal kiadott
koztertilet-haszn6lati engeddlyben meghat6rozott teriileten, az enged6lyben
megfelcilt m6don 6s id6tartamig szabad t6rolni. Mag6nteriileten .ng.dely nem
sztiks6ges, de cslk olyan anyagot szabad t6rolni, amely kozei6szs6giigyi
szempontb6l veszdlytelen.

40.$ Kcizteriileten b6rminemri burkolat (rittest, j6rda stb.) felbont6sa csak ajegyzi|, az orsz6gos k6zuth6l6zatba tartoz6 utut tekintetdben a koz(fi
kezel cij 6n ek ho zzdj firuldsdv al lehets6g es.

4l'S Amennyiben a munk6latok vegzdse sor6n 6pit6si tcirmel6k, illetue
hulladdkanyag keletkezik, ,igy azt folyamatosan, legkdscibb a munka
befejezds6t6l sz6mitott 48 6r6n beliil a i<ivitelezes,t ,rgto szervnek, vagy



szem6lynek el kell szilllitani,6s a kdzteriiletet helyre kell 6llitani, illet6leg meg
kell tisztitani.

42.$ Tilos kozitra, ftpadk6ra salakot, 6pit6si tormel6ket, illetve szemetet
szilllitant 6s helyezni! Kdzteriiletre kihordott szemetet vagy 6pit6si tormeldket
az lrintett ingatlanhasznill6 koteles felsz6lit6sra 24 6r6n beliil saj6t koltsdg6n
osszetakaritani, illetve elsz6llitani.

43.$ V6llalkoz6i tev6kenysdg ell6t6s6hoz, magfungazd6lkod6shoz sziiks6ges
g6pek, j Srmrivek t6rol6sa koztertileten tilos !

44.$ Alkalmi jelleggel ig6nybe vett koztertilet 6s az azt koriilvev6 10 m6teres

tertlets6v tiszt6ntart6sa az alkalmi haszn6l6 kotelessdge. Az 6rusit6sb6l
keletkez6 hullad6k gyrijt6s6re zhrhat6 ed6nyt kell kihelyezni 6s azt saj6t

kdltsdgen elsz6llitani.

III. Fej ezet

A telepiil6si szilird hullad6k kezel6se, elszillftisa,
kiiztisztasdgi szolgiltatSs

45.S A ht.ztartdsi 6s egy6bszem6t t6ro16s6ra, kezel6s6re az onkormdnyzat

szemdtlerak6 helyet nem tart fenn, a telepiil6si szil6rd hullad6k elsz6llit6s6r6l,

6rtalmatlanit6s 616l kdzszolgdltat6s i s zerz6 d6 s rid 6n gondo skodik.

46.5 A kozszolgilltat6s igdnybev6tele kotelez6, mely keret6ben az

ingatlanhaszn6l6k kcizvetleniil a szolg6ltat6val kdtelesek kozszolgbltat6si

szerz6ddst kdtni.
a7.g Epit6si tormeldket kiz6r6lag az ene kijelolt teriileten lehet elhelyezni.

48.$ Az onkorm6nyzat kozigazgatilsi teriilet6n a telepiildsi szil6rd hulladdk

osszegytijt6se, elsz6llft6sa 6s 6rtalommentes elhelyezdse az onkorm6nyzat 6ltal

szewezett - Kozszolgilltat6 6ItaI vegzeff - koztisztasLgi kozszolg6ltat6s ftj6n
tort6nik. Az <isszegyrijtott szil6rd hullad6k elhelyezdse 6s megsemmisitdse, a

kozszolgilltat6si szerzod6s alap16n, a Biokom Nonprofit KfL P6cs-Kdk6ny

hulladdklerak6ban tort6nik.
49.$ A szolg6ltato ah6ztart6si hullad6k elsz6llit6s6t hetente egy alkalommal,

reggeli 6.00 6r6t6l 20.00 orhig, zhrtrendszeni kuk6saut6val vegzi. Szelektiv

hulladdk elsz6llit6sa havi egy alkalommal tort6nik.

50.$ LomtalanitSsra 6vi egy alkalommal kertil sor, az onkorm6nyzat es a

szolg6ltathst vegzo szerv kozott egyeztetett idSpontban, amelyr6l a lakoss6got

el6zetes en thjekoztatni kell.
5l.g A szolg6ltat6 - a mindenkori 6rtalmatlanit6si 6s sz6llit6si k6lts6gek

figyeiembev6tel6vel - v6llalja a lakoss6gi vesz6lyes hulladdkok begyrijt6s6t 6s

furtalmatlanit6telepretcirt6noszdllitilsht.
52. $ A szolg6ltat6 6s azingatlanhasznill6 kozdtt a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s

r6uta16 magatarthssal szemben a teljesit6st csak jogszabillyban illetve a jelen



rendeletben meghatfirozott esetekben sziineteltetheti, illet6leg korl6tozhatja. A
szolg6ltat6 a rendszeres szem|tszSllit6sba bevont
valamennyiingatlanhaszn6l6 tekintet6ben rendszeresen kciteles teljesiteni.

53.$ Ha a teljesitds a szolgfltato hib6j6b6l marad el, kciteles a szemetet a
kcivetkezo munkanapokon elsz6llitani.

54.$ Az ingatlanhasznill6 a hulladdkot kdteles szem6t tdrol6ed6nyben, az
ingatlan el6tt elhelyeznt, oly m6don, hogy az elsz|llithat6 legyen. A szemdt
t6rol6eddnyeknek a Kcizszolg6ltat6t6I tcirtdn6 beszerzdsdr6l (v6s6rl6s,
b6rbev6tel) az

ingatlanha szn6l6 koteles gondo skodni.
55.$ (1) Minden sz6llit6s alkalm6val h6ztart6sonk6nt, maxim6lisan I db 110

literes szabv6nymdretri kuka helyezhetiJ el az ingatlan el6tt.
(2) Az (1) bekezd6sben meghatSrozott gytijt6ed6ny mell6 kihelyezett

tcibblethullad6k elsz6llft6sdhoz a kozszolgilltat6 t6ritds ellen6ben, feliraior, u
klzszolgilltato 6ltal forgalmazott 70 literes hulladdkgyujt6 zs6kot biztosit.

56. $ A gytijt6ed6nyek, illetve akdzszolgilltat6 6\talbiztositoff zs6kok iirftdse
a szolgilltatdst v egz6 feladata.

57.$ A szemdtgytijt6 ed6ny 6s mrianyag zsik p6tl6sa, javit6sa, tisztdntartdsa,
fert6tlenit6se 6s a tcibblethulladdk elsz6llit6s 6hoz a zsdkok beszerzdse a
tulaj dono s, illetve haszn|Io kciteles s6ge.

58.$ Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemdtszSllitdsi napon
elsz6llit6s c6lj6b61 a szolgilltatdstvdgz6 szerv rendelkez6sdre kell bocs6tani.

59.$ A szem6tgyrijt6 t6rol6ed6nybe nem szabad mdrgez6, robban6, folydkony
vagy egy6b olyan anyagokat elhelyezni, amely veszllyezteti a szolg6ltat6it
vdgzo dolgoz6k testi dps6gdt ds eg6szsdgdt, vagy a szilllitoj6rmriben rong6l6d6rt
okozhat.

60.$ Ha a szolg6ltat6st vegzo szery dorgoz6ja azt 6szleli, hogy a
gytijt6ed6nybe vagy zs|kba olyan thrgyakat helyeztek el, amely nem minosiil
sz|llithatoszemdtnek,annakszSllitdsiltmegtagadhada.

61.$ A szolg6ltatilst vegzo dolgoz6knak a gyiijt6eddnyek megrong6l6sa ndlkiil
kell a szemdtszilllit6ssal kapcsolatos feladatokat er16tni.

62. $ A kdzszolgdltato az al6bbi esetekben jogosult megtagadni a hulladdk
elsz6llit6s6t:

a)az onkormdnyzat rendelet6ben el6irtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyez6se
esetdn

b)ha a t6rol6ed6nyben a teleptildsi (kommun6lis) hullad6k kordbe nem tartoz6
anyag keriilt elhelyezesre (pl. forr6 hamu, k6-, 6pftdsi tcirmeldk, 6llati tetem,
mar6, mdtgezo anyag, elektronikai hulladdk, folydkony vagy befagyott zsiraddk,
gyul6kony vagy robban6 anyag, nagyobb terjedelmri, srilyu 16rgyy, amely
veszllyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg et, vagy
megrongillhatja a gyrijt6berendez6st, illefve 6rtalmatlanit6sa sor6n veszdlvezteii
a kcirnyezetet.

c)a hullad6k nem szabv6nyos, zdrt t6rol6eddnyben, illefve nem a
kdzszolgdltat6t6 I v 6s 6ro lt j e lzett zs irkban k erti I k ih e I yez6 s re,



d)a hulladdk oly m6don kertil kihelyezlsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor
a kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll (nem \ezdrt, illetve s6riilt eddny),

e)ha a t6rol6ed6ny kdriil szabillytalanul, annak mozgatdsfut 6s iiritdst
akadilly oz6 m6don tobb lethulladdk keriilt kihelyez6sre,

f)amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek
matricij 6nak hi6nya, illetve s 6rii16s es et6n.

4. Szolg6ltatds sztineteltet6se

63. S (1) Sziineteltethet6 a szolg6ltatds ig6nybev6tele a kozszolgdltat6s
ig6nybev6tel6re egdsz dvben kotelezeff ingatlanhasznilll szSmhra - a bejelentdstol
sz6mitott legfeljebb 1 6v id6tartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli
kozszolgiltat6si szerzod6ssel rendelkezl ingatlanhasznSl6 kdt naptSri h6napn6l
hosszabb ideig az ingatlant nem haszndlja, 6s az tiresedds vSrhat6 id6tartam6t -
legkds6bb a sziineteltetds megkezd6s6t megelozo 8 munkanappal bezir6lag - a

Kozszolgilltat6 r6sz6re ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail
form6j 6ban - bej elenti a Kozszolg6ltat6nak.

(2) A bejelent6s megt6teldre csak a Kozszolg6ltat6val szerz6d6ses viszonyban
ill6, v agy a meghatalmazottja jogosult.
(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga esetdn a sztineteltet6sre vonatkoz6

ig6nybejelent6s - 8 nappal a sziineteltet6s lejirta el6tt - ir6sban adott nyilatkozattal,
faxon, levdl vagy e-mail form6j6ban - megism6telhet6.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalmht a KozszolgilItat6 ellen6rizni
jogosult. A sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybevdtele esetdn a Kcizszolgilltato
j ogosult a sziineteltet6st visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltetdsi id6tartam lej|rta el6tt rijb6l lakott6 v6lik, annak
tdnydt a Kcizszolgilltatoval szerzodott f61, vagy meghatalmazottja kciteles legal6bb 3

nappal kor6bban a Kozszolg6ltat6nak ir6sban adoff nytlatkozattal, faxon, levdl vagy
e-mail form6j 6ban bej elenteni.

4.Y Sltozits bej elent6s

64. S Az ingatlanhaszn6l6 szem6lydben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban
bekcivetkezett vilItozdst a Kozszolg6ltat6nak 15 napon beli.il ir6sban be kell
jelenteni. A vd,ltozis bejelentds6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelentds megtortdnt6t
krivet6 h6nap 1. napj6ig a Kdzszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhasznill6 koteles

megfizetni.

4. Szem6tszdllitisi szolgiltatis dija

65.$ A szem6tsz6llit6si szolg6ltat6sdrt az ig6nybevevok szolg6ltat6si dijat
kotelesek fizetni a kozszolgilltat6 fele.



66.$ (l)A kozszolghltatl a 2012 december 31-6n alkalmazott brutt6 dijhoz
kdpest legfeljebb 4,2 oh-kal megemelt m6rt6kri dijat alkalmazhat.

(2) 2014. janu6r l-tcil a hulladdkgazddlkodilsi kdzszolg6ltat6si dijat a Magyar
Energia Hivatal javaslatilnak figyelembe v6te16vel az illet6kes miniszter
rendeletbe n illlapitla me g.

67.$ A szolg6ltat6si dij nem fizet6se eset6n az ingatlantulajdonost terhel6
dij h6tral6k ad6k m6dj 6ra behaj that6 kdztartozds.

5.Egy6b, nem h6ztart6si hullad6k iisszegyiijt6s6re
6s elszfllitisfra vonatkoz6 szabilvok

68.$ Az egy6b - nem hilztartdsi szemdt - osszegffitds6r6l 6s saj6t koltsdgen
tcirtdn6 el s zrlll it6s 616 I annak kell gondo skodni, akin6l az keletkezett.

69.$ A szolg6ltat6si szerz6ddsben meghat6rozott jogi szem6lyekkel, jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkezci szeryezetekkel az egy6b - nem hSztartdsi -
szem6t elsz6llit6sdra a szolgilltat6st vdgz6 szerv kiilcin meg6llapod6st krithet.
Aki a szolg6ltathst vegzovel szerzlddst nem kot, arra az cinkormdnyzattal k6tott
meg6llapo d6s az ir6nyad6.

70.$ Az egy6b oo, hSztartilsi szem6t gytijt6s6re szolg6l6 tart6lyok
beszerzdse, javit6sa, p6tl6sa, elhelyez6se, tiszt6ntart6sa 6s fertOtlenit dse azt
terheli, akindl a szemlt keletkezik.

71.$ A vegyes (rdszben 1ak6s, rdszben egydb) c6lra szolg6l6 6piiletekben
keletkezett egy6b nem hdztartdsi szem6t gyfijt6s6re szolg6l6
gytijtoeddnyeket, zs6kokat 6ltaI6ban a tulajdonos, haszn6l6 6ltal biztositott
helyen, a hdztartilsi szem6tgyujtd tart6lyokkal egyiitt kell elhelyezni.

72.$ Akindl rothad6 vagy brizcis szemdt, hullad6k keletkezik. annak
elsz6llit6s6r6l 6s megsemmisit6s6r6l halad6ktalanul gondoskodni kell.

6.

Az avar 6s kerti hultad6kok nyflttfiri 6get6se

73.$ Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tizlerak6 helyen 6s telken
szabad dgetni rigy, hogy az az emberi eg6szs6get 6s a kcirnyezet.f tr. k6rositsa,
6s az 6get6s h6sugdrz6sa k6n ne okozzon.

74.$ Avar 6s kerti hullad6k 6get6se az oszi id6szakban kizdr6lag hdtkciznap
ddlut6n 16 6s 18 6ra kozcitt tort6nhet lgy, arra figyelemmel, hogy a szela fiistrit
ne lakott teriilet fel6 hordj a. Az riszi id6szakban h6w6g6n avartdgetni tilos.



75.$ Az 6getend6 kerti hulladdk nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve
ipari eredetri hullad6kot (PVC, vesz6lyes hullad6k).

76.$ A szabadban Eizet gyfjtani, ti.izel6berendez6st haszn6lni csak rigy lehet,
hogy az akomyezetlre tiz- vagy robban6svesz6lyt ne jelentsen.

77.$ A szabadban a tizet 6s iizemeltetett ttizel6berendez6st 6rizetleniil hagyni
nem szabad, s veszdly esetdn, vagy ha arra sztiksdg nincs, atizetazonnal el kell
oltani.

78.$ A tiizel6s. A tiizel6berendez6s hasznilIathnak szinhelydn olyan
eszkozdket 6s felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a ny
terjeddse megakad6lyozhat6, illet6leg a triz elolthat6.

79.S A kerti hulladdk elszilllitfusdra a szervezett 6s meghirdet6sre keriilo
lomtalanitdsi akci6 is ig6nybe vehet6.

80.S A hat6s6gilag elrendelt 6ltal6nos ttizrak6si tilalom al61 a rendelet nem ad
felmentdst.

81. S A kozsdgi kcizteriiletek parkfenntart6si feladata mag6ban foglalja a

kdzs6g teriilet6n 16v6 parkok, j6tsz6terek, sorf6k, sovdnyek gondoz6s6t.

IV. Fej ezet

A ktiztisztasfgi rendelkez6sek betart6sinak ellen6rz6se

82$ Aki az ingatlana 6s az ingatlana elotti jirda tiszt6ntart6s6r6l (h6
eltakarit6s6r6l, sikossdgmentesft6s6rol) nem gondoskodik, v6llalkoz6i
tev6kenysdg e116t5s6hoz, maghngazd6lkod6shoz sziiks6ges g6pet, gdpj6rmtivet
kciztertileten t5ro1, a gondozott zcildteriiletre j6rmrivel r6hajt vagy azon parkol,
illetve az avar 6s kerti hullad6kok nyilt t6ren tort6n6 6get6s6t nem a rendeletben
foglaltak szerint v6gzi,6s ezen kcitelezetts6geinek felsz6lit6s el1en6re sem tesz
eleget, illetve jogellenes magatart6s6t6l felsz6lit6s ellen6re sem tart6zkodik,
birs6ggal srijthat6.

V. Fejezet

Zir6 rendelkez6sek

83. $ Ez arendelet 2015. janu6r 15-6n 16p hat6lyba.

84. $ Jelen rendelet hat6lyba l6p6s6vel a hulladdkgazd6lkod6sr6l, a helyi
kornyezet v6delm6r61, a kdzteriiletek 6s ingatlanok rendjdr6l, a teleptlds
tisztasbghr6l sz6l6 1012013. (XII.13.) dnkormfunyzatirendelet hatillyiltveszti.



Magyarb6Iy, 201 5 . janudr 14.

Bldzsovics Attila

polg6rmester

Szark6ndi Zita

Zfrad6k:
A rendelet a helyben szok6sos m6don 2015. december 15-6n kihirdet6sre keriilt.

jegyzS

Szarkfndi

jegyz6

Zita


