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Kdztisztas dgi rendelet

Monyor6d kiizs6g Onkormr{n yz t6n^k
411997.(VL 15.) OR. sz. rendelete

a kdztisztasdggal 6s a telepiildsi szil6rd ds folydkony hullad6kkal osszefi.iggo tev6kenysdgr6l, a
szew ezett kdztisztas6gi kozszolg6ltat6s kotelezri ig6nybe-v6te1616l

(Egysdges szerkezetben a m6dosit6sdr6l meglelent 3/2000. (ll. 25.) 6s a 712002. (Xll.15.) rendelettel)

A kdpviselti-testiilet az egyes helyi kozszolg6ltatrlsok kotelezo ig6nybev6tel6rol sz6l6 1995.
dvi XLIL tv. 6s a helyi dnkormdnyzatokr6l sz6l6 1990. dvi LXV. tv. 16. $. (l) bekezddsdnek
felhatalmaz6sa alapj6n figyelemmel e torvdnyekben, valamint az ll1986. (II.2l.) EVM-E11M
egyiittes rendeletben , a 411984. (II.1.) EVM rendeletben , a 211985. (II.16.) EIIM-EVM sz6mi
egyi.ittes rendeletben foglaltakra az alSbbi rendeletet alkotia.

t. fejezet

AlralAruos REN DE LKEZEsEK

1. $

A rendelet celja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosithadak a
k0zs6g koztisztas6gdval osszefiiggti feladatok eredmdnyes vdgrehajt isit, a koztisztas6gi
szolg6ltat6s elllt6s6nak ds ig6nybevdteldnek rendj 6t.

2.$

A rendelet hatiilya Monyor6d kozsdg klzigazgat6si teriiletdre terjed ki.

3.$

A rendelet szemdlyi hat|lya a kozigazgat6si hat6ron beli.il valamennyi ingatlan
tulajdonosra, kezel6re, vagy haszniil6ra (tov6bbiakban: tulajdonos) kiterjed ftiggetlentil
att6l, hogy a tulajdonos termdszetes, vagy jogi szemdly, illetve nem iogi szemelyis6gti
gazdasigi t6rsas69.

4.$

Nem terjed ki a rendelet hatillya a veszdlyes hullad6kokra, az azo&al 6sszefiiggo
tevdkenysdgre.

5.$

(1) Monyor6d kdzs6g onkormrinyzata a kdzsdg kozigazgat6si teniletdn a telepiildsi szil6rd
es folydkony hulladdk osszegyiijtdsdt, elsz6llit6srit 6s rirtalom mentes elhelyezdsdt
szew ezett helyi kdzszol g6ltatils ritj 6n biztosid a.

(2) AzOnkorm6nyzat ak<iztisztasfgi kozszolgiltat6s ell6t6s6val - p6ty6zatutj6natestiilet
6ltal kiv6lasztott - v6llalkoz6t (tov6bbiakban: szolg6ltat6) bizza meg 6s k<jtelezi a
feladat ell6t6s6val kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok v6grehajt 6s6ra,
valamint felruhinza az otmegilleto e rendeletben meghai6rozott jogositv6nyokkal.

(3) Az (l) bekezddsben felsorolt k6zszolgirltat6sokatl helyi krizslolgdltat6ssal ell6tott
teriileten ldvo ingatlan tulajdonosa - a jelen 6nkorminyziti rendeletb-en meghat6rozott
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Kdztisztas dgi rendelet

m6don - koteles igdnybe venni, ha jogszabiiy, vagy hat6s6gi hatirozat eltdroen nem
rendelkezik.

(4)* A szervezett k6zszolgfltatisdrt - ha e rendelet m6sk6nt nem rendelkezik - a tulaidonos
kdteles dijat fizetni a szolg6ltat6nak.

5/A $*

Monyor6d kdzs6g tinkorm6nyzata az 5. $. (1) - (2) bekezd6sdben foglalt feladatok ell6t6sa
6rdekdben mis telepiil6si <jnkormfunyzattal egyiittmrikoddsi meg6llapod6st krithet.

6.$

( I )A koztis ztashg megdrz6sdben mindenki koteles hathat6san kozremtikodni
kornyezet (ki.ilondsen kozteriiletek) szennyez6d6s6t, fertozdsdt
tev6kenysd gt6 l, i I I et6leg magatart 6stol tartozko dni.

(2)Az e rendelettel dsszefiiggri tevdkenysdg ds a rendelet v6grehajt6s6nak
kozsdg polgirmesterdnek a feladata.

ds a telepiildsi
eredmdnyezo

ellenorzdse a

ll. fejezet

FOGALOM M EGHATAROZASOK

7.$

E rendelet alkalmaz6sa szempontjib6l

a.l kdzigazgatisi teriilet: a kozs6g dnkorm6nyzatinak mtikoddsi tertilete, mely
belteri.iletbdl (be6pitett 6s bedpit6sre sz6nt tertilet) 6s kiilteriiletb6l (belteriileten kiviili
teriilet) 6ll.

b./ szolgflt at6: a K6pviselo-testtilet 6ltal megbizott v6llalkozok.

c./ kiizteriilet: az ingatlan-nyilv6ntartfsban a kozigazgatisi teriileten beltil koztertiletk6nt
nyilv6ntartott foldr6szlet (kOzirt, jirda, tdr, kcizpark), tov6bbi az epitmdnyek kozhaszn|latra
6tadott r6sze tulajdonost6l ftiggetlentil.

d./ kiizforgalmi teriiletsriv: Az ingatlan-nyilvfntart6sban kdzteriiletkdnt nyilv6ntartott
frildrdszlet, amely k6t szomszddos ingatlan kozott helyezkedik el.

e.l kilztisztasiggal iisszefiiggd tev6kenys6g- ezen beliil a lak66pi.iletek 6,s az emberi

tart6zkod6sra (iidtil6s, pihends, szillAs stb. cdlj6ra) szolg6l6 m6s 6ptiletek, tov6bb6 a nem

lakis c6lj6ra szolgSl6 helyis6gek 6s a hozz|juk tartoz6 teri.iletek, valamint a kozteriiletek
tiszt6ntart6sa.

f . I kilztisztas ri gi kiizszolgdltatf s (a tov6bbiakb an : szo I g6ltat6s)

o a teleptil6si szililrd hulladdk dsszegyrijt6se, kezel6se, a kijeldlt lerak6helyre val6

elsz6llit6sa, hullad6k6rtalmatlanitfsi 6s hasznosit6si tev6kenysdge,
o a teleptildsi foly6kony hullad6k ideiglenes tfrol6s6ra szolg6l6 l6tesitmdny kii.iritdse ds a

folydkony hullad6k elhelyez6s c6lj6b6l tortdnri elsz6llit6sa, ds 6rtalmatlanit6sa.
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Kdztisztas dgi rendelet

g./ telepiil6si szilfrd hullad6kkal iisszefiigg6 tev6kenys6g: a teleptil6si szil6rd hulladdk
kezel6se, 6rtalmatlanitfsa ds hasznosit6sa.

h./ teleptil6si foly6kony hullad6kkal iisszefiigg6 tev6kenys6g: a telepiil6si foly6kony
hulladdk kezeldse 6s 6rtalmatlanit6sa.

i./ kezel6s: a telepiildsi szil6rd 6s folydkony hulladdk dsszegyiijtdse, 6tmeneti t6rolisa 6s a
kijel6lt lerak6helyre val6 elsz6llit6sa,

j.l tiszthntartis: az egyes ingatlanok 6s kozteriiletek tisztitfsa, h6- 6s sikoss6gmentesitdse,
illetoleg pormentesitdse.

k.l Srtalmatlanitis: teleptl6si szilfird 6s foly6kony hullad6knak a kijekilt lerak6helyen
illetoleg ldtesitmdnyekben t<irt6no - irjra hasznosit6s ndlkiili - elhelyezdse, rendezeff lerak6sa
vagy eldgetdse,

l./ hasznositSs: teleptil6si szil6rd hulladdkb6l hasznosithat6 mdsodnyersanyagok (f6m, tiveg,
papir, rongy, mrianyag, stb.) kiv6logatSsa, tov6bb6 a hulladdk feldolgoz6s6val,
komposzt6l6s6val, illetoleg eldgetdsdvel vagy m6s technol6giai megold6sokkal (esitleg ezek
egyiittes alkalmaz6s6val) rij termdkek, luzelSanyag hri- 6s villamos energia stb. el6fllit6sa.

m./ telepiil6si szilfrd hullad6k: hintarthsi hulladdk (szem6t) 6s egydb szil5rd hullad6k.

n./ hhztartisi hullad6k (szem6t): lak6sokban, valamint a lak6s, tidiilds, pihen6s, celj1ra
haszn6lt egydb helyisdgekben, valamint a lak6k kcizds hasznitlatdra szolgfl6 helyisdgekben 6s
teriileteken keletkezett szil6rd hullad6k, igy pl. a salak, a rongy, a s6pred6k, hu.u, korom,
eddny, eszkdz, ablaktiveg, papir, konyhai hulladdk (ide6rtve a mrianyag konzervdobozt,
iiveget, kisebb mdretii britordarabot) tov6bb6 kisebb mennyis6gri falvalolat, a kerti es
gazdasigi hulladdk, falomb, nyesed6k, valamint a lak6sban folytatott kisipari tev6kenysdg
gyakorl6s6b6l keletkezett hulladdk, ha a naponta keletkezett mennyis6g nem haladju rn.g u:O
l/nap mennyis6get.

o./ egy6b szilfrd hullad6k: a lak6sban 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 mds helyis6gekben
felhalmoz6dott szildrd hullad6k (nagyobb mdretri berendezds i tArW: lom, britor, 1gybetet,
hiztatthsi berendez6s 6s kdsztil6k stb.) valamint az azol<hoz tartoz6 teriileteken, iiiet6leg
kozterti I eteken keletke zett szilhr d hull addk (szem6t. )

p.l irtalmatlanft6 telep: a teleptildsi szil6rd 6s foly6kony hulladdk leiirit6s6re szolg6l6 tertlet,
ide 6rtve az itt foglalkoztatott szem6lyek elhelyez6sdre 3s kiszolghlhs1ra 6pitett l6tesftm6nyek
teriiletdt is.

r'l telepiildsi foly6kony hullad6k: az ingatlanon keletkezd 6s ott gyiijt6tt, t6rolt szennyviz 6s
szemyviziszap, a termel6si, szolgilltathsi tevdkenysdgbrll szariaio technol6giai iredetti
szewryv iz ds szennyv iziszap kiv6teldvel.

s'/ ztild teriilet: nagyobb rdszt nov6nyzettel boritott kozhaszniilatu teriilet, bele6rtve a kerti
burkolatokat 6s az dpitm6nyek teri.ilet6t is.

T/* kijeltilt szem6ttelep: a sziiksdges hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 - a szolg 6ltat6
hasznillatilban l6vri - hu I laddklerak6.

u/ parkositott teriilet: flivesitett, ndv6nyzeftel boritott k<iztertilet, amely magiiban foglalja a
szegdllyel elv6lasztott rittest ds jrirda kcizotti szigetet is.

v'l lakfs 6s helyis6gei: lak6telken a lak6dpiiletben ds a lak6dptilet mell6kdptilet6ben huzamos
emberi tart6zkodtsra szolg6l6 helyisdgek.
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z./ nem lakott 6piilet 6s tart6s sziinetel6s: olyan lak6dpiilet ds annak helyisdgei, melyet
bizonyithat6an legalibb h6rom h6nap 6ta nem laknak, illettileg ahasznillatot sziineteltetik.

zs/ * nagydarabos hullad6k: a teleptil6sen ahiztart6sokb6l akozszolgilltaths keretdbe nem
tartoz6, nem rendszeresen begyiijtdtt, a kcizszolg6ltatis keret6ben rendszeresitett
gynjti5ed5nyzet mdreteit meghalad6 hullad6k.

lll. fejezet

AZ INGATLANOK ES N XoZTCNULETEK TISZTANTARTASA

8.$

(1) A koztertiletek rendszeres tiszthntartishr6l Monyor6d kozsdg polg6rmestere
gondoskodik

(2) Ktizutak, kozkertek, tisztilntarthsa, sikoss6gmentesit6se, a keletkezo szemdt
ri s s ze gyfij t6 s e 6 s e I sz 6l litisa az Onkorm 6n y zat feladata.

(3 )Az ingatlantulaj donos ok k<izteriilet tiszthntarths 6val kapcs o latos feladatai :

a.l Az ingatlan el6tti j6rdaszakasz,j6rda hi6ny6ban egy mdter sz6les teri.ilets6v, illetoleg,
ha a j6rda mellett zdldsiv is van, az rittestig terjed6 teljes tertilet - kiv6ve a rendszeres
parkfenntartdsba bevont teriileteket - gondozits6r6l, tiszthntart6s6r6l, szemdt- 6s

gyommentesitdsdrril, (kiilonos tekintettel a pollen allergi6t okoz6 nov6nyekr6l)
h6eltakarit6sr6l 6s sikoss6gmentesitdsr6l, a gyrijt6 edenyzet kdrnyezet6nek
tiszt6ntart6s616l.

b.l Jdrdaszakasz melletti nyilt 6rok ds ennek mrit6rgyai tiszthntarths6r6l.

c./ Trimbtelken a kiildn tulajdonban 6116 egyes dpiiletek gyalogos megkozelitdsdre ds

koriiljir6sra szolg6l6 teriilet tisztintarthsdr6l, a csapad6kviz zavartalan lefoly6s6t

akadhlyoz6 anyagok 6s m6s hullad6kok elt6volit6s6r6l.

d./ B e6pitetlen telekingatlan tisztfuntartils 6161 6s gyommentesit6s6r6 l.

e.l A jhrdhn felburj6nz6 gazkiirtilshr6l, valamint a telekingatlanr6l a jilrd|ra 6s az rittest

fol6 nyul6 6gak 6s bokrok megfelelo nyesds6r6l.

(4)K6t szomsz6dos teriilet, 6piilet kdzotti kdzforgalmi teriilets6v vagy 6tjhr6 eset6ben a

tiszthntartisi kdtelezettsdg a tulajdonosok kozott 50-50 Yo-ban oszlik meg.

(5)Az tizletek 6s egydb el6rusit6 helyek, venddgl6t6 egys6gek, int6zm6nyek ds szolg6ltat6

egysdgek el6tti j6rdaszakaszt illetrileg, ha a jhrda mellett zold s6v is van, az rittestig

terjed6 teljes tertlet - a tulajdonos kdteles tiszt6ntartani.
(6)Az ingatlan el6tti jird6t az ingatlantulajdonos mind a tdli, mind a nyhri idoszakban

sztiksdg szerint k<iteles letakaritani 6s az igy osszegytijtott szemetet a hhztarthsi

hullad6kkal egyiitt elszdllittatni.
(7)A szolgiitat6 a kozteriiletek tiszt6ntarthsilt nappal ds 6jszaka, idobeni korl6toz6s ndlkiil

vdgezheti.
(8) A kozteriilet rendeltetdst5l eltdr6 c6lra (6rusit6s, 6pitdsi szerel6si munka stb. cdlj6ra)

t<jrtdn6 hasznfllata eset6n ahasztillattal 6rintett tertilet kozvetlen ktirnyezet6t a hasznfl6

koteles tisztintartani
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e.$

(l) Az ingatlantulajdonosok a kdzteriileti s6vok feltakaritSs6b6l keletkezett szemetet, kerti
hullad6kot a hintartdsi hullad6kot a hdztart6si hulladdkgyr.ijt6 tart|lyban kotelesek
elhelyezni

(2)*Amennyiben a 30 llnap mennyisdgri hulladdkn6l nagyobb mennyis6gri szemdt
keletkezik, annak a kijeldlt szemdttelepre trirtdn6 elszilllitishr6l, a tulajdonos koteles
gondoskodni, amit a hat6s6gi ellenorzdskor igazolnia sziiks6ges.

10.$

(1) Mindennemti anyag szirllitilsdnhl tigyelni kell ana, hogy a kdzteriilet be ne
szewryeziidj6k. Ha b6rmilyen szilllitmdny fel-, vagy lerak6s6n6l, v&W sz6llitfs alatt a
krizteriilet beszennyez6dik, a sz6llit6 kdteles azt fel-, vagy lerakils elvegzese ut6n,
illet6leg a szilllitds sor6n megtisztitani.

(2) Tilos kcizteriileten a gdpj6rmrivek mos6sa.
(3) Iv6vizet szolg6ltat6 kutakat, kozkifoly6kat csak rendeltetdsszeriien, iv6viz v6teldre

szabad haszniilni.
(4) A kdzteriileten szemetelni, 6pit6si tormel6ket, vesz6lyes hullad6kot, illlati tetemet,

trhgytfi, fertozo vagy robban6sveszdlyes anyagot, tizveszllyes hullad6kot, vagy egydb
b 6rmi lyen j elle gri kdmyezets zenny ezo anyagot elhe lyezni ti I os !

11.$.

(l) Koztertileten megrendezett sport-, 6s egy6b rendezv6nyek tart6sa idej6n a rendezvdny
szewezoje kdteles gondoskodni a rendezv6ny alatt 6s azt kovet6en a teri.ilet
tisztiintart6s616l.

(2) Uttestet, jilrdht ds egydb kozteriiletet b6rmifele szemdttel (szennyvizzel, vizelettel,
emberi 6s 6llati tiriil6kkel) beszennyezni tilos.

(3)Ebek 6ltal okozott szetutyez6s eltakarit6s6r6l az eb sdt6ltat6ja halad6ktalanul koteles
gondoskodni, ezen szewryezod6s az utcai hullad6kgyrijt6 tart6lyokba helyezhetS, az erre
alkalmas eszkdzdket az eb sdt6ltat6ja koteles mag6nSl tartani.

(4) Lz ingatlan tulajdonosa kdteles az ingatlan el6tt h6t6l, j6gt6l 6s 6nos esotril sikoss6
v6l6 jfrdaszakaszt (sziiks6g eset6n tdbbsz<ir is) sikoss6gt6l mentesiteni.

(5) Horak6st tilos elhelyezni:
o tomegkozlekeddsre szolg6l6 j6rmti meg6ll6hely6n61 oly m6don, hogy a fel 6s

lesz6l l6st akad|ly ozza,
o kozszolg6ltat6si felszerel6si tfirgyra (pl.: vizelz6r6 csap, ghz 6s egydb kdzldtesitm6ny

limpaoszlop, hirdetSoszlop stb.) kdr6,
. kapubej6rat el6, annak sz6less6g6ben,
o a f6k t<irzsdtol 2 m-es kcirzeten beliil.

(7) Sikoss6g elleni v6dekezdshez aklmyezetkimell anyagokon kivtil (homok, salak, stb.)
klorid tartalmri (pl. konyhas6) anyag haszn6lhat6.

(8) Klorid - tartalmir vegyszerek haszn|lata z<ildteriileteken 6s annak kdzvetlen kornydkdn
tilos.

12.$

(l) A kdzteriilet felszereldsi 6s berendezdsi t6rgyainak beszennyezdse, illetoleg
megrong6l6sa tilos.
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(2) K0zteriileten l6vti ndv6nyek (flik, diszcserj6k, stb.) rong6lSsa, csonkithsa, leszakit6sa
tilos.

(3) A parkositott 6s fiives teriileteket rendeltet6sellenesen haszn6lni tilos.
(4) F6kon, k<izteriileten 6116 6pftmdnyeken, dptiletek fal6n, keritdseken - a

rendeltetdsszeriien hirdet6sre szolg6l6 berendez6sek kivdtel6vel - hirdetni, fakagaszt,
vagy rekl6mot elhelyezni tilos, falragaszoknak a ki nem jeldlt helyen val6
felragasztis66rt, e tev6kenysd get vegz6 6s e tevdkenys6get megrendel6, felll6ssdgtik
meg6llapit6sa eset6n - egyetemlegesen felelnek.

(5)A ktizteri.ilet szennyez6s6vel tilos az ott elhelyezett gyiijt6ed6nyzetb6l szemetet
kirintetni, kivenni, abban guber6lni.

TELEPULfST SZTT,ARD fS FOLYfKONY HULLADfK KEZELESE.
KO zrtszrAsAcr KO zszoLcAl rarA s

13.$

(l)Teleptildsi szil6rd hullad6kot, ezenbeltil telepiil6si h6ztart6si hulladdkot 6s egydb szil6rd
hullad6kot csak az erre c6lra kijekilt szem6t telepen a vonatkoz6 iizemeltetdsi szab6lyok
ds el6ir6sok szigoru betartds6val szabad elhelyezni.

(2)Telepiildsi foly6kony hulladdkot elhelyezni az e c|lrakijel6lt ds kialakitott
o k6zc6hi 6rtalmatlanit6 telepen,
o mezo- 6s erd6gazdas6gi hasznosit6, illet6leg elhelyezo telepen,
o a gazdhlkod6 szervezetek kezelds6ben l6v6 - nem kdzc6hi - furt^lmatlanft6 telepen

szabad.

14.$

(l)A szervezett ktiztisztasigi kcizszolgAltat{s igdnybevdteldvel a szolg1ltatfst igdnybevevri
6s a szolg6ltat6 kozdtt - a Ptk. kriztizemi szerzoddsekre vonatk oz,6 szabillyok szerint -
szerzoddses jogviszonyj6n l6tre. (ptk. 3g7., 3gg, $.)

(2)Nem j<ln l6tre, illetve sziinetel a szerzod6s. ha:
a.l az ingatlan lakatlan,

b./ a tulajdonos id6leges t6voll6tdt el6zetesen a szolg6ltat6nak egy h6nappal kor6bban
bejelenti 6s a bejelent6s a t6nyeknek megfelelo.

(3)A szolg6ltat6 a hhztartilsi hulladdk elszilllitisht az heti egy alkalommal vegzi. A
telepi.il6si folydkony hullad6k elsz6llit6s6t eseti megrendelds alapj6n v6gzi aszolgaltat6.

(4)A szolg6ltat6 feladatai 6s kotelessdgei akoztisztas6gi kozszolg6iiat6s vEgrehajt6sakor:
a/* A rendelet hatillya al6tartoz6 hulladdkot koteles rendszerisen - heti egy alkalommal
- elsz6llitani a kijelcilt szem6ttelepre, annak irtalmatlanit6s6r6l a kcirnyezetv6delmi
szab6lyok megtart5sdval kdteles gondoskodni.

b.l A szolg6ltat6 kciteles a szabviinyosftott gyljtltarthly kiiiritdsdt kimdletesen az
elv6rhat6 gondoss6ggal elvdgezni.

c./ A gyfijtotartillyban okozott k6rokat a szolg6ltat6 kdteles t6rit6smentesen kijavitani,
amennyiben a meghib6sod6s a szolg6ltat6 szab6lyellenes munkavdgzdsdnek
kdvetkezmdnye. Ebben az esetben a szolg6ltat6nak a karbantart6si munkSk, valamint a
j avit6s i d6tartam6r a e ddnyzetet ke ll biztositani.

* m6dositotta 7/2002. (XII. 15.) hat6lyos 2002. december 20-t61.



Kdztisztas dgi rendelet

d.l Az 6fr6tel, illetve aziritds alkalmrival a beszennyezodott kcizteriilet megtisztit6s6r6l
a tulajdonos kdteles gondoskodni.

(5)Hhztart6si hullad6k elszilllithsht vegzo jSrmri szemllyzete csak az adott teri.ileten
rendszeresitett szabvdnyos tart6lyban elhelyezett hullad6kot koteles elsz6llitani.

(6),{ hulladdkgytijt6 tarlillyba nem helyezhetri el vesz6lyes hulladdk, 6llati tetem, trhgya,
jdg, h6, sir, fertozo, vagy robban6sveszdlyes anyag, a t(izvesz€lyes hullad6k, olyan
hulladdk, amely veszllyezteti a szilllit6ssal foglalkoz6 dolgoz6k testi dpsdgdt, vagy
begytijtdse soriin a gdpkocsi mriszaki berendezds6ben rong6l6d6st iddzhet elo ds
6rtalmatlanitiis a s or6n v eszlly eztetheti a krimyezetet.

(7)Ha a szolg6ltat6 dolgoz6i azt eszlelik, hogy a tartilyban a (6) bekezd6sben megjelolt
anyagot, thrgyat helyeztek el, a kitiritdst jogosultak megtagadni. Az tirit6s
meglagadits6r6l a tulajdonost az ok felttintetds6vel 6rtesitik.

15.$

A tulajdonos feladatai 6s kotelessdgei a koztisztas6gi kdzszolgilltaths ig6nybevdtelekor:
a./ a megfelelti mennyis6gti szabv6nyositott gyfitStartilly beszerzds6rril gondoskodni

b./ ahdztartrisi hulladdkot tartalmaz6 eddnyt a sz6llitrlsi napokon a k6ztertiletre (6tad6si
hely) kihe I y ezni, a szolgiltato iital megj e kilt idrip onti g,

c.l a szemetet a felhalmoz6d6s elkeriildse 6rdek6ben a megadott sz6llit6si napon
elsz6llit6sra a szolg6ltat6 rendelk ezeslre kell bocs6tani,

d./ a jelen rendeletben meghatirozott szabv6nyos gytijt6eddnyt haszn6lni,

e./ a t6rol6ed6nyeket negyeddvenkdnt egyszer fert6tleniteni, a k<irnyezetvddelmi
szabdlyok betart6s6val,

16.$

A lakossfgihilztart|si szemdtsz6llit6s6rt diiat nem kell fizetni.

17.$

(l)Az egy6b szilfrd hulladdk elsz6llit6s6r6l azon ingatlan tulajdonos6nak kell
gondoskodnia, ahol a hullad6k keletkezett.

(2)*
(3)A polgrirmester 6ltal elrendelt lomtalanit6si akci6t a szolgilltat6 elozetesen meghirdetett

idoszakban 6s m6don szewezi meg 6s bonyolitja le. A lomtalanit6s kriits6ge az
<inkormiinyzatot terheli.

V. Fejezet

A KOZTISZTASAGI RENDELET BETARTASANIX ELLEN6RZNSN fS
SZABALYSERTf SI RENDELKEzf snT
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Kdztisztasdgi rendelet

(1) Jelen dnkorm6nyzati rendelet betart6s6t 6s a szolg6ltat6 v6llal6sainak megval6sul6s6t a
polg6rmester ellenorzi 6s betart6s6r6l gondoskodik.

(2) Amennyiben magasabb szinhi jogszab6ly eltdr6en nem rendelkezik szab6lys6rtdst k<jvet
el, 6s 10.000 Ft-ig terjedci penzbirshggal srijthat6, aki e rendelet 8. $ (3), (5)-(6) ds (8)
bekezdds6ben, a 9 - 13. $-okban, 6s a 14. $ (6) bekezddsdben meghathrozott
k<jztisztasigi feladatainak 6s kdtelezetts6geinek nem tesz eleget.

vt. Fejezet

ZAno RENDELKEZEsEK

le.$

(1) E rendelet kihirdet6s6t kdvet6 45. napon l6p hat6lyba.
(2)Hat6lybal6pds6vel egyidejtileg hathlyit veszti a ,,Kiiztisztas6gr6l" sz6l6 1/1981.sz6mri

tan6csrendelet 6s az azt m6dosit6 IlI987.szimri tan6csrendelet.

Monyor6d, 1997. jirnius 12.

Horvith Gydrgy
polg6rmester

Illin Mirk
k6rjegyz6
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