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Magyarb6ly k6zsdg k6pviselo testtletdnek 612015 (1V.23.) rinkormrinyzati rendelete
a hullad6kgazd6lkod6sr6l, a helyi kdrnyezet v6delm6rol, a kdzteriiletek es ingatlanok rendj6rol, 6s a
teleptilds tisztas6gar6l

Magyarb6ly Kozs6g 0nkormanyzatimak K6pviselo-testi.ilete a Magyarorsziig helyi
onkorm6nyzatair6lsz6l620ll.6vi CLXXXX tv. 13. $ (1) bekezdds 5., 11.,6s 19. pontjriban
meghatitrozott feladatkdr6ben eljtrva, a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV tcirv6ny 88. $ (4)
bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n Magyarb6ly krizs6g tiszta, eszt6tikus k6p6nek,
valamint akomyezet rendj6nek 6s tisztasrigrinak kialakittisa, fenntart6sa 6s v6delme 6rdekdben,
a helyi k<irtilmdnyeket figyelembe v6ve az alibbi rendeletet alkotja:

1. Az iinkorminyzati rendelet c6lja

1. $ A rendelet c6lja, hogy Magyarb6ly k<izs6g kiSzigazgat6si teriilet6n a k<iztisztas1got
fenntartsa, az ezzel kapcsolatosfeladatokat, kcitelezettsdgeket 6s tilalmakat a helyi
saj ritoss6goknak megfeleloen rendezze.

2. $ A kciztisztas6g 6s a telepiil6si kdrnyezet fenntart6sa elsorendti kcizeg6szsdgtigyi 6rdek, ez6rt
ennek elomozdit6siiban mindenki kdteles hathat6san kcizremrikcidni, a szennye z6d6st,
fertozdst eredm6nyezo tev6kenysdgektol, illetoleg magatartilst6l tart6zkodni.

3. $ Az egyes ingatlanok tisztdntartdsiir6l, az ingatlan tulajdonosiinak, haszn6l6jiinak
(haszon6lvezojdnek, m6snak a hasznilatitban l6vo ingatlanok tisztrintartrisrir6l pedig a
haszniiati joggal rendelkezo bdrl6nek; tov6bbiakban egyiittesen: ingatlanh asznii6
kotelessege gondoskodni.

4. $ Magyarb6ly kiizigazgattisi tertilet6n a hulladdk gytijt6s 6re, elszilllititsira, kezel6s6re ds
6rtalmatlanititsita kiziir6lagosan jogosult a Ddl-Kom Nonprofit Kft. (7632 p6cs, Sikl6si rit
52.) amely kcizszolg6ltat6nak minosiil (a tovilbbiakban: Kcizszolgrlltat6).
A Kcizszolgiitato Magyarb6ly kozigazgatdsi teriilet6n a telepiildsi hullad6kokkal (hirztartisi
hullad6kkal, a hdnartisi hulladdkhoz hasonl6 hulladdkkal, elkiilcinitetten gytijt6tt
hullad6kokkal) kapcsolatos kdzszolgiiltatiis teljesit6sdre jogosult, illetoleg kdtelezett 2014.
m6rcius I ' napt6l 2024. februiir 29. napig akozszolgitltat6si szerzldds alapjin.

2. Lz iinkormdnyzati rendelet hatilya

5. $ A rendelet hatiiya a kcizsdg lakosaira, illetve a kcizs6g kdzigazgat6si tertilet6n 6lland6 vagy
ideiglenes jelleggel tart6zkod6, illetve tev6kenysdget folytat6 magiinszem6lyekre, jogi
szem6lyekre, valamint jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo egy6b szervezetekre egyar6nt
kiterjed' Nem terjed ki a rendelet hat6lya a veszdlyes hullad6kokra, a telepiil6si foly6kony
hullad6kokr a, 6s az azokkal <i sszeftiggo tevdkenysdgre.
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3. Ertelmez6 rendelkez6sek
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6. g Fogalmak tekintet6ben a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torvdny 2. $ (1)

bekezd6s6ben foglaltak, valamint ahozzitkapcsol6d6 rendeletek azirinyadoak.

4. Az ingatlanok 6s ktiztertiletek tiszt{tntartfsa

7. $ A kozs6g teriilet6n l6vo ingatlanok tiszt6ntart6s6rol az ingatlanhasznii6 koteles

gondoskodni, tov6bb6 koteless6giik, hogy ingatlanukat megmtivelj6k, rendben tarts6k,

gyomt6l, gailol megtisztitsdk.

8. $ Az onkorm6nyzati tulajdonri kozteriiletek szervezett, rendszeres tisil6ntart6s6r6l,

portalanit6s6r6l, 6ltal6nos jellegri takarit6s6r6l, sikoss6g-mentesit6s6rol, a szllilrd burkolatri

utak tiszt6nt artisirol,kozteriileti szemet t6roloed6nyek kihelyez6s6rol, iiritds6rol az

dnkorm6nyzat gondoskodik.

9. $ Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szemdlyisdggel rendelkezo egy6b szervezetek

Gv6kenys6ge kovetke ztebenkoztertileten keletkezett szennyez6d6s megsztintetdse, a

szennyezod6st okoz6 szerv, illetve szemdly feladata'

10. $ Koztisztas6gi szempontb6l j6rd6nak minostil az a gyalogos kozleked6sre rendelt ki6pitett 6s

ki6pitetlen utteri.ilet, amely azrngatlantelekhat6r6t6l az rittest szeleig(szeg6ly6ig) terjed'

11. $ Az ingatlan elotti j6rda tisiltntartitsa az ingatlanhaszn6l6 koteless6ge. Intezm6nyek,

kereskedelmi 6s vendegl6t6-ipari egys6gek 6s m6s el6rusit6helyek elotti iirdaszakaszt a

t6nyleges haszn6l6nak kell tisiltntattani fi.iggetlentil att6l, hogy a szem6t iizleti

tev6kenys6g6bol szirmazlk-e.Ez ak<jtelezetts6g kiterjed a h6 eltakarit6ssal, a sikoss6g

megsziintet6s6vel kapcsolatos feladatokra is'

12. $ A; ingatlanhaszn6l6 k6telessege a jdrdamellett novo gazkiirt6sa, ajirddrakinyril6 6gak 6s

bokrok megfelelo nYes6se.

13. $ onos 
"rdlol, 

j6gtol, h6t6l sikoss6 v6lt j6rd6t a sziiks6geshez k6pest naponk6nt tobbszor fel

kell hinteni. A felhintesre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6xryagot (homok,

hamu, frir6szpor) kell haszn5lni. E c6lra tiizeles ut6n visszamaradt darabos, s6riil6st okoz6

anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6r6any agbeszerzls6rol a tiszt6ntart6sra k6telezettnek kell

gondoskodni.

t+. I e3araa 6s a kozrit sikoss6g-mentesit6s6t atrsztintart6sra kotelezetteknek rigy kell

elvegezni,hogy abb6l ne szittmazzon baleset'

15. $ A Loztertileten l6vo 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tisztitntartflsa, a

csapad6kvi z akadillytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - azingatlanelotti szakaszra terjedoen- az

ingatlanhasmil6 koteless6 ge.

16. $ J6rmribehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6 karban 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az

ingatlanhaszn6l6 k6telesse ge.

17. $ Az ingatlanon keletkezo csapad6kvi z salii tertileten tdrt6no elhelyezeserol, illetoleg

kiepit"tt csapaddkcsatoma eseten az abbatort6no bevezetds6tol - elozetes bejelent6s alapj6n

- az rngatlanhasznitlo gondo skodik.

1g. $ A csapad6kel vezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,

tormeldket , tiz- 6s robban6sveszdlyes anyagot) a csapad6kviz-elvezeto 6rokba sz6mi,
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belesepemi, vagy bevezetni tilos!

19. $ Kdzteri.ileten szewryezo anyagot (szemetet, rongyot, egy6b hullad6kot) csak olyan m6don

szabad sziilitani, hogy a sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen.Ha
a sz6llitris kozben a teri.ilet szennyezodndk, a szennyezodds eloid6zoje kriteles azt elt|volitani
d s a tov6bb i szenny ezbd6 s me gak adiiy ozirsirr6 I gondo sko dni.

20. $ Ha b6rmilyen sziilitminy fel- vagy lerak6srinril , akdz- vagy mag6nteriilet szennyezodik, a

szenrryezodds el6id6zoj enek azt a fel- vagy lerak6s elvdgzdse ut6n nyomban meg kell
tisztitani.

21. $ A kcizs6g kcizteriiletdn tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy m5s olyan tev6kenys6get
vegezni, amely szennyezod6st okoz. Lakohivhoztartozo udvarban ilyen munk6kat rigy kell
v6,gezni, hogy a szennyezod6s kdztertiletre ne kertiljdn.

22. S A gondozott zcildtertiletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni, azt b6rmi m6don k6rositani
tilos!

23. $ A kciztertiletek, a sportol6s c61j6ra szolg6l6 tertiletek beszennyezdse tilos! A kdztisztas6g
meg6v6sa 6s a balesetek elkeri.ildse 6rdek6ben az emlitett tertileten szemetet, hullad6kot
(tiveg, papir stb.), szenrtyezo vagy egeszs6gre 6rtalmas anyagot kicinteni, elsz6rni vagy
eldobni tilos.

24. $ Szemetet, hullad6kot csak az arra a celra rendszeresitett 6s fel6llitott tiirol6ed6nyben lehet
elhelyezni.

25. $ Aki kcizteriiletet, valamint az itt elhelyezett felszereldsi, berendez6si t6rgyakat beszennyezi,
kdteles annak megtisztit6s6r6l azonnal gondoskodni.

26. $ Kdz- vagy magdnteriiletet fek6li6val (emberi iirtil6kkel) szennyezni tilos!
27. $ A jard6r6l letakaritott jeget, havat akozit 6s a j6rda k<izcitt rigy kell elhelyezni, hogy se a

gyalogos, se a g6pj6rmti forgalmat ne akad6lyozza.
28. $ Tilos az dsszerakott h6 elhelyezdse:

2. a gyalogos k<jzleked6si ritvonalon,
3 . az itkercsztez6d6sben,
4. azittorkolatban,
5. a kapubejiratel6, annak sz6less6g6ben,

6. a tomegkdzlekeddsre szolg6l6 jrirmti meg6ll6helydndl, a j6rmri meg6ll6helye 6s a jrirda
kdzdtt,

7. aklzijzemi, szolg6ltat6si, felszerel6si t6rgyon 6s annak kdz6rdekri ldtesitm6nyein.
29. S A jarddr6l a havat, ha sziiksdges, naponta t6bbsz6r is h6es6s ut6n azonnal el kell takaritani.
30. $ Az dptilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az 6piilet teti|zeterol az esoviz, h6l6 a

jirditra ne csorogjon.
31. $ A telepiilds teriilet6n l6v6 holt6gakba, elo vizfoly6sokba, belvizelvezeto 6rkokba tisztitatlan

szennyvizet,trdgyalevet levezetni, partjait szemdt vagy egy6b hullad6k lerak6siival
beszennyezni tilos!

32. $ A kozs6gi k<izteriiletek parkfenntart6si feladata magirban foglalja a krizs6g teriilet6n
l6v6 parkok, j iltszoter ek, sorf6k, s<iv6nyek gondoz6s iit.

5. Hirdetm6ny, plakdt elhelyez6sre 6s eltrlvolit:isra
vonatkoz6 szabdlyok

33. S Kdztertileten hirdetmdnyt, plak6tot csak az e celra rendszeresitett helyen szabad
elhelyezni. Tilos az 6pitm6nyeket, kerit6seket, 6lof6kat b6rmilyen felirattal megrong6lni. A
k<jzszem6rmet es kozizlest sdrto feliratokat az ingatlanhaszn6l6 24 6rin beliil koteles saj6t
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kciltseg6n elt6volitani.

34. $ Epiileten (kapun, ablakon stb.) egy6b l6tesitm6nyben l6vo, idej6t mflt hirdetmdnyt az

elhelyezo kdteles eltiivolitani, legk6sobb a felhiviis kezhezvetel6tol szrimitott 3 napon beliil,
koteles tov6bbS az igy keletkezett hulladdk osszegytijtds6rol 6s elsz6llit5s6r6l is gondoskodni.

6. A[attartfssal kapcsolatos kiiztisztasrigi feladatok

35. $ A ked,,tel6sbol tartott 6l1at, valamint baromfi, nyril, tov6bb6 3 hetesn6l fiatalabb malac

hull6j6t legfeljebb 6vi 100 kg ossztdmegig a tulajdonos a saj6t ingatlan6n elfdldelheti a nem

emberi fogyaszt6sra szint iilati eredetu melldkterm6kekre vonatkoz6 6llateg6szsegtigyi

szab6lyok meg6llapit6s6r6l sz6l6 4512012. (V.08.) VM rendeletben foglalt szab6lyok

betart6s6val.

36. $ A l6fdl6ket, valamint olyan anyagot, amely a kornydk levegoj6t szennyezi, az

eg6szsdget veszelyezteti, vagy 6losdiek reszere thptalait nyrijthat, sem ktizteriileten, sem

mag6ntertleten elhely ezni vagy elhagyni nem szabad.

7. Epit6si teriiletre 6s kiizvetlen kiirnyezet6re,

6pit6si tiirmel6kre vonatkoz6 szabilyok

37. $ Epit6si tertileten ds az 6pitkezeskozvetlen kornydken (az 6pitkez6s elotti teriileten) az

epitest vegzo kivitelezonek kell biztositani a tisztas6got'

38. $ Beruh6z6sok eset6n a birtokbavdtelt6l a kivitelez6s megkezd6s6ig a beruh6z6nak

(bonyolit6nak), eil. kovetoen a kivitelez6s befejezds6ig a kivitelezonek kell gondoskodni az

illtala e I fo g I alt te riil et ti s zt6nt art 6s 616 l.

39. $ Epit{sndl, bont6sn6l vagy tatarozisnirl a munk6latokat rigy kell vdgezni, az 6pit6si es

bont6si anyagokat, a ki6sott foldet rigy kell t6rolni, hogy por 6s egy6b szewryezod6s ne

keletkezzen.

40. $ Krizteri.ileten 6pitdsi, bont6si anyagot a polg6rmester 6ltal kiadott kcizteriilet-hasznilati

enged{lyben meghat6rozott tertileten, az enged6lyben megjelolt m6don 6s idotartamig szabad

t6rolni. Mag6nteriileten enged6ly nem sziiks6ges, de csak olyan anyagot szabad t6rolni, amely

k6zeg6szs6gtigyi szempontb6l veszdlytelen.

41. S Kozteriileten b6rminemti burkolat (rittest, j6rda stb.) felbont6sa csak a jegyzo, az

orsziigos koztfihal6zatba tartozo utak tekintetdben a kdzrit kezeloj6nek hozzi$irul6s6val

lehets6ges.

42. S Ameruryiben a munk6latok vegzese soriin 6pitdsi t6rmel6k, illetve hulladdkanyag

keletkezik, ugy azt folyamatosan, legk6sobb a munka befejez6setolszitmitott 48 6rrln beliil a

kivitelez6st vegzo szervnek, vagy szem6lynek el kell sz6llitani, es a kdzteri.iletet helyre kell

6llitani, illetoleg meg kell tisztitani.

43. $ Tilos kcizritra, ritpadk6ra salakot, 6pit6si tormeldket, illetve szemetet sz6llitani 6s

helyezni! Kozteriiletre kihordott szemetet vagy 6pit6si t6rmel6ket az erintett ingatlanhasznilo

kdteles felsz6lit6sra24 orfunbeltl saj6t kdlts6g6n cisszetakaritani, illetve elsz6llitani.

44. $ V6llalkoz6i tevekenys6g ell6t6s6hoz,magitngazd6lkod6shoz szi.iksdges g6pek, j6rmtivek

t6rol6sa kdztertileten tilos !

45. $ Alkalmi jelleggel ig6nybe vett kdztertilet 6s az a^ kdri.ilvevo l0 m6teres teriilets6v
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tisztintartdsa az alkalmi haszn6l6 kotelessege. Az 6rusit6sb6l keletkezo hulladdk gytijt6sdre

zdrhato eddnyt kell kihelyezni 6s ail. sajii koltsdgen elsz6llitani.

8. A telepiil6si sziLlrd hullad6k kezel6se, elszrillitisa, kiiztisztasrigi szolgfltatr[s

46. $ A hiztartirsi 6s egyebszemdt tirolisitra, kezel6s6re az onkormdnyzat szem6tlerak6
helyet nem tart fenn, a teleptildsi szllitrd hullad6k elsziilititsirol, 6rtalmatlanitdsrlr6l
kozszolgtitatdsi szerzodes ud6n a Ddl-Kom Nonprofit Kft. gondoskodik.

47. $ A kcizszolgiltatds igdnybev6tele kdtelezo, mely kereteben az ingatlanhaszn6l6k
k6zvetlentil a szolg6ltat6val kotelesek kozszolgiitatdsi szerzoddst kotni.

48. $ Epit6si tcirmel6k etkizdrolag az en:e kijelcilt tertileten lehet elhelyezni.
49. $ Az cinkormilnyzat kozigazgat6si teriilet6n a telepiildsi szilird hullad6k osszegytijtdse,

elszrillit6sa 6s 6rtalommentes elhelyezdse az dnkormdnyzat 6,ltal szervezett - Kozszolgiitat6
altal vegzett koztisztas6gi kdzszolg6ltat6s ritj6n trirt6nik. Az risszegyrijtiitt hulladdk
elhelyezdse 6s megsemmisit6se, akozszolg6ltat6si szerz6d6s alapjdn, a Gdrcs6nyi vagy m6s -
kornyezetv6delmi mtikoddsi enged6llyel rendelkezo hulladdklerak6ban t6rt6nik.

50. $ A szolgriltat6 a hiztartisi hulladek elszrlllit6s6t hetente egy alkalommal, reggeli 6.00
5rat6120.00 6rdig, zitrtrendszeni kuk6sautSval vegzi. Szelektiv hullad6k elsz6llit6sa havi egy
alkalommal tort6nik.

51. $ Lomtalanit6sra 6vi egy alkalommal keriil sor, az <inkormiinyzat es a szolg6ltatlst vegzo
szerv k<izdtt egyeztetett idopontban, amelyrol a lakoss6got el6zetesentilekoztatni kell.

52. S A szolg6ltat6 a mindenkori 6rtalmatlanit6si 6s sz6llit6si kcilts6gek
figyelembevdteldvel - vrillalja a lakoss6gi vesz6lyes hullad6kok begytijt6s6t 6s 6rtalmatlanit6
te lepre tcirteno szilllititsitt.

53. $ A szolg6ltat6 ds az ingatlanhaszniio k<izcitt a kiizszolg6ltat6si szerzod6s r6utal6
magatart6ssal szemben a teljesitdst csak jogszab6lyban illetve a jelen rendeletben
meghatitrozott esetekben sztineteltetheti, illetoleg korlltozhatja. A szolgiitato a rendszeres
szemdtsziillit6sba bevont valamennyi ingatlanhaszniio tekintet6ben rendszeresen koteles
teljesfteni.

54. $ Ha a teljesitds a szolgiitat6 hib6jeb6l marad el, kdteles a szemetet a kiivetkezo
munkanapokon elsz6llitani.

55. $ Az ingatlanhaszn6l6 a hullad6kot koteles szem6t t6rol6ed6nyben, az ingatlan elott
elhelyezni, oly m6don, hogy az elsz6llithat6 legyen. A szem6t trirol6ed6nyeknek a

Kozszolgiitat6t6l tdrteno beszerzeser6l (v6srirl6s, b6rbevetel) az ingatlanhaszndl6 k<iteles
gondoskodni.

56.$ (1) Minden sz6llit6s alkalm6val h6ztartrisonk6nt, maxim6lisan 1 db 110 vagy 120 literes
szabv5nymdretri kuka helyezheto el az ingatlan elott.

(2) Az (l) bekezd6sben meghat6rozott gyrijtoed6ny mell6 kihelyezett tcibblethullad6k
elsziillitils6hoz akozszolgilltat6 t6ritds elleneben, feliratos, a kcizszolgiitat6 6ltal forgalmazott
70 literes hullad6kgytijto zs6kot biAosit.

57. $ A gyrijtoed6nyek, illetve a kcizszolgiitat6 6ltal biztositott zs6kok iirit6se a szolgiiltat6st
vegzo feladata.

58. $ A szem6tgytijto ed6ny 6s mrianyag zsirk p6tl6sa, javit6sa, tisilfintartitsa, fertotlenitdse 6s

a ttibblethullad6k elsz6llitris6hoz a zsitkok beszerz6se a tulajdonos, illetve hasznd.lo kciteless6ge.

59. $ Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szem6tsz6llit6si napon elsz6llit6s
c 6lj 6b6 I a szolgiitatist v e gzo s zerv rende lkez6 s6re ke I I bo c s6tani.

60. $ A szem6tgytijto t6rol6ed6nybe nem szabad mergezo, robban6, folydkony vagy egy6b
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olyan anyagokat elhelyezni, amely veszelyezteti a szolg6ltatilst vegzo dolgoz6k testi 6ps6g6t 6s

e 96 szs6 get, vagy a sziilitoj ftrmriben rong5l6 d6st oko zhat.

61. $ Ha a szolgl,ltatistvegzo szerv dolgoz6ja azt 6szleli, hogy a gytijtoed6nybe vagy zs6kba

olyan tirgyakat helyeztek el, amely nem min6stil sz6llithat6 szem6tnek, annak sziilitdsit
megtagadhatja.

62. S A szolg6ltatdst vdgzo dolgoz6knak a gyrijt6ed6nyek megrongill6sa n6lki.il kell a

szemdtszSll it6 s s al kap c s o lato s fe I adato kat e I I 6tni.

63. S A kozszolg6ltato az al6bbi esetekben jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:

a. az onkorminyzatrendeletdben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n

b. ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si (kommun6lis) hullad6k kor6be nem tartoz6 anyag kertilt

elhelyez6sre (pl. forr6 hamu, ko-, 6pit6si t6rmel6k, 6llati tetem, mar6, mdrgezo anyag,

elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy), amely veszelyezteti a hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6

alkalmazott eg6szs6gdt, yagy megrong6lhatja a gytijtoberendezdst, illetve 6rtalmatlanit6sa

sor6n veszdly eztetr a kdrnyezetet.

c. a hulladdk nem szabv6nyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a k<izszolg6ltat6t6l v6s6rolt

jelzett zs6kban kertil kihely ezdsre,

d. a hullad6k oly m6don keri.il kihelyezl,sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6diis

vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, illetve s6riilt eddny),

e. ha a t6rol6ed6ny koriil szab6lytalanul, annak mozgatdsitt 6s [rit6st akadiiyozo m6don

t<ibblethulladdk keriilt kihelyez6sre,

f. amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezetesre kertil - a t6rol6ed6nyek mattici$ilnak hi6nya,

illetve sdri.il6s esetdn.

9. Elkiitiinitett hullad6kgyiijt6sre vonatkoz6 szabflyok

64. $ Az 6nkorm6nyzat a telepiil6sen h6rom helyen kialakitott, elktil<initett hullad6kot gytijto

szigetek ldtrehoz6s6val gondoskodott az elki.ilonitett hullad6kgyrijt6si rendszer kialakit6s6r6l.

65. S (1) Az ingatlanhasznii6 az erintett ingatlan teri.ilet6n kepzodi5 teleptil6si hL^artilsi

hulladdkot elkiilonitetten koteles gytijteni (papir, [veg, mtianyag).

(2) Az elkiikinitetten gyrijtdtt telepiil6si hullad6kot (papir, tiveg, mtianyag) az

ingatlanhaszniiS az al6bbi helyeken elhelyezett elkiilonitett hullad6kot gyrijto szigetre

sz6llithatja:

a) Magyarb6lyi buszfordul6n6l

b) Magyarb6lyi Szerb Templom mellett

c) Magyarb6lyi Reform6tus templom mellett.

10. Szolgriltatis sziineteltet6se

66. $ (1) Sztineteltetheto a szolgiitatits igenybevdtele - a kcizszolg6ltatris ig6nybevdtel6re

egesz 6vben kdtelezett ingatlanhaszniio szttmitra - a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha a t6rol6edenyt egyediil haszn6l6, ir6sbeli k<izszolg6ltat6si szerzod6ssel

rendelkezo ingatlanhasznitlo ket naptrlri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja, 6s

az tiresedds v6rhat6 idotartamSt - legk6sobb a szi.ineteltetds megkezd6set megelozo 8

munkanappal bezdrolag - a Kdzszolg6ltato reszere iriisban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l

vagy e-mail form6j6ban - bejelenti a Kdzszolgriltat6nak.
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(2) A bejelent6s megt6tel6re csak a Krizszolg6ltat6val szerzod6ses viszonyban 6116, vagy a
me ghatalmazottj a j o gosult.

(3) Az ingatlan tov6bbi lakatlansriga eset6n a sziineteltetdsre vonatkoz6 igdnybejelent6s - 8

nappal a sztineteltet6s lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j 6ban - me gismetelheto.

(4) A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmit a Kozszolgiitat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybevdtele esetdn a Kozszolgilltat6 jogosult a sziineteltet6st

visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltet6si idotartam lejilrta elott rijb6l lakottii viilik, annak tenyet a

Kozszolgiitat6val szerzodott f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Kozszolgiitat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6jrlban

bejelenteni.

ll. Y iitozis bej elent6s

67. S Az ingatlanhaszniio szemdlydben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban

bekcivetkezett v|ltozirst a Kcizszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A
viitozits bejelent6s6nek elmulaszt6sa esetdn a bejelent6s megtdrt6nt6t koveto h6nap 1. napj6ig

a K<izszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 koteles megfizetni.

12. Szem6tszfllitrlsi szolg{ltatis dija

68. $A szemetsziilit6si szolg6ltat6s6rt az iglnybevevok szolgiitatdsi dijat k<itelesek ftzetni.

2016.6prilis l. napj6t6l az iilami hullad6kgazddlkod6si k<izfeladatok ell6t6s6ra l6trehozott

Koordin6l6 szerv szedi be kozszolg6ltat6si dijat 6s kezeli akozszolg6ltat6s keret6ben keletkezo

kintldvosdgeket.

13. E gy6b, nem hiztartrisi hullad6k iissze gytij t6s6re

6s elszillitdsira vonatkoz6 szabflyok

69. $ Az egyeb - nem hivtartisi szem6t - osszegyrijt6s6rol 6s saj6t kdlts6gen tdrt6no

e I sz611it6s6r6 I annak ke I I gondo skodni, akin6 I az keletkezett.

70. $ A szolgiitatitsi szerzod6sben meghatirozott jogi szemdlyekkel, jogi szem6lyisdggel

nem rendelkezo szervezetekkel az egyeb - nem hintartisi - szem6t elsz6llitrlsrira a szolgitltat6st

vegzo szerv ktilcin meg6llapod6st kdthet. Aki a szolgi-Jtatitst vdgzovel szerzod6st nem kot, arra

az o nko rm6 ny zattal kdtdtt m e g rll I apo d 6s az ir 6ny ado .

71. $ Az egy6b - ne, hivtartSsi - szem6t gytijt6s6re szolgSl6 tart6lyok beszerzdse, javit6sa,

p6tl6sa, elhelyez6se,tisztintart6sa 6s fertotlenit6se aztterheli, akindl a szem6t keletkezik.

72. $ A vegyes (r6szben lakils, rdszben egy6b) celra szolg6l6 dptiletekben keletkezett egy6b -
nemhintart6si - szem6t gyrijtdsdre szolg6l6 gytijtoed6nyeket, zs6kokat 6ltalilban a tulajdonos,

haszn6l6 6ltal biztositott helyen, ahiztartitsi szem6tgytijto tart6lyokkal egytitt kell elhelyezni.

73. $ Akindl rothad6 vagy buzds szem6t, hulladek keletkezik, annak elszSllit6s6r6l es

megsemmisitdsdrol halad6ktalanul gondoskodni kell.
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74. $ Avart ds kerti hulladdk dgetds6re az Onkorminyzat kiilon rendeletbe foglalt szabdlyai

vonatkoznak (Az avar 6s kerti hullad6k 6get6s6rol sz6l6 rendelet).

75. $ Az ingatlanhaszn6l6 a z<jldhullad6k komposztril6sar6l saj6t maga gondoskodik, a
zrildhulladdkot elktilonitetten gytijti, es amennyiben a komposztilisrol maga nem
gondoskodrk, akozszolg6ltat6nak adja ifi az elore meghirdetett szrillit6si idopontban rigy, hogy
a zoldhulladdk komposzt6lhat6siiga, illetve lebont6sa biztosithat6 legyen.

I 5. A kiiztisztasri gi ren delkez6sek beta rtr{sinak ellen6rz6se

76. S Aki az ingatlana 6,s az ingatlana elotti j6rda trsztirntartits6r6l (h6 eltakaritiisar6l, sikoss6g
mentesit6sdrol) nem gondoskodik, v6llalkoz6i tev6kenyseg ell6t6sfthoz, magitngazd6lkod6shoz
szi.iks6ges g6pet, g6pj6rmtivet kdzteriileten t6rol, a gondozott zdldtertiletre j6rmtivel r6hajt vagy
azon parkol, illetve jogellenes magatart6s6t6l felsz6lit6s ellen6re sem tart6zkodik, birsilggal
srijthat6.

16. Zir6 rendelkez6sek

77. $Ez a rendelet 2015.6prilis 22-ti5l hatiilyos.

Magyarb6ly, 2016.jrilius 1 3.

Bl{zsovics Attila dr. SzarkSndi Zita

polg6rmester jegyz6

Ziradflkz
A m6dositrisokkal egysdges szerkezetbe foglalt rendelet a helyben szok6sos m6don 2016.

augusztus 5-6n kihirdetesre keri.ilt.

dr. Szark6ndi Zita
jegyz6
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