
Miza Ktizs 6gi On ko rm 6ny zat K6pvis el6-testiilet6nek 7 I 2003. (VIII.29.) sz.
iinkormr[nyzati rendelete a helyi kiirnyezet v6delm6r6l, a kiiztertiletek 6s

ingatlanok rendj616l, a telepiil6s tisztasfgfr6l, valamint a telepiil6si szilird
hullad6k gyiij t6s6vel, elszdllftisdval, 6s frtalommentes elhelyez6s6vel

kapcsolatok kiizszolgdltatrlsr6l 6s annak k0telez6 ig6nybev6tel6r6l

Mhza kdzs6g kdpvisel6-testiilete a helyi dnkormilnyzatokr6l sz6l6 m6dositott 1990. dvi LXV.
torvdny 16. $ (1) bekezd6s6ben, a kd,rnyezet vddelmdnek 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 1995.
dvi LI[. tv. 46. $ (1) bekezd6s c) pontjdban, az egyes helyi krizszolgilltatisok kdtelez6
igdnybevdtel6r6l sz6l6 1995. 6vi XLII. torvdny 2. g-6ban, valamint a hullad6kgazd6lkod6sr6l
sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny 13. $ (3) bekezddse es a 23. g-riban kapott felhatalmaz6s
alapj6n M6za kdzs6gi tiszta, esztdtikus k6p6nek, valamint a k0rnyezet rendj{nek 6s
tisztas6g6nak kialakit6sa, fenntartisa 6s v6delme drdekdben, a helyi koriilmdnyek figyelembe
vdve, az al6bbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Altaldnos rendelkez6sek

A rendelet cdlja ds hatSlya

1.$

1) A rendelet cdlja, hogy Miza kozsdg kozigazgat6si teruletdn akoztisztas6got fenntartsa,
az ezzel kapcsolatos feladatokat, ktitelezettsdgeket, 6s tilalmakat a helyi saj6toss6goknak
megfelel6en rendezze.

2) A rendelet hatiiya a ktizsdg kdzigazgat6si teriilet6n 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel
tart6zkod6, illetve 

_tevdkenys6get folytat6 mag6nszemdlyekre, ingatian tulajdonosotri-es
hasznril6kra (tov6bbiakban ingatlan- tulajdonos), jogi szemElyekre, valamint jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkez6 egy6b szervezetekre egyar6nt kitirjed. Nem terjed [i a
rendelet hatiiya a veszdlyes hulladdkokra, a telepiil6ii foly6kony hullad6kokr a 6s az
azokal dsszefiiggri tevdkenys6gre.

3) A kriztisztas6g ds a telepiildsi kdrnyezet fenntart6sa elsrirendri k<izeg6szs6gtigyi drdek,
ez6rt ennek elomozdit6s6ban mindenki kdteles hathat6san kdzremrikridni, a szennyezciddst,
fertozdst eredmdnyezci tevdkenys6gt6l, illet6leg magatart6st6l tart6zkodni.

4) Az egyes ingatlanok tisztintarthsdrgl a7 ingatlan tulajdonos6nak (haszon6lvez6jdnek,
m6snak a haszn6latlb?l l6v6 ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l pedig a haszn6lati joggai
rendelkezo bdrlonek) kell gondoskodnia.

5) A telepiilds egdsz tertiletdn a szewezett
gondoskodik.

hulladdkszAllit6sr6l az onkorm6nvzat
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2.$

Alapfogalmak

E rendelet alkalmazhshb an
a) telepi.il6si szil6rd hullad6k: ahhztartilsi hulladdk (szem6t) es az egyeb szil6rd hulladdk;
b) hintartilsi hullad6k (szem6t): a lak6sokban, valamint a lakfs, tidiilds, pihen6s celjhra

haszn6lt egy6b helyisdgekben, valamint a lak6s kozos haszn|lathra szolg6l6
helyisdgekben 6s teriileteken keletkezett szilird hulladdk, igy pl.: a salak (beledrrve a

kdzponti fiit6sbol keletkezett salakot is), a rongy, sdpred6k, hamu, korom, eddny,
eszkoz, ablakiiveg, papir, konyhai hullad6k (ide6rtve a mtianyag konzervdobozt,
iiveget), a kerti 6s gazdashgi hullad6k, falomb, nyesed6k, valamint a lakisban
folytatott v6llalkoz6si tevdkenysdg gyakorl6sdban keletkezett hullad6k, ha a naponta
keletkez6 mennyis6ge nem haladja meg a rendelet alkalmaz6sa szempontjeb6l
szok6sosnak min<isi.il5 mennyis6get, mely 15 liter,

c) nem h6ztart6si hulladdk: az emberi i.iriil6k, az illlati tetem 6s tr6gya, a jeg, a h6, a s6r,

az epilet vagy egyes rdszeinek megrong6l6d6s6b6l, bont6s6b6l vagy javit6s6b6l

sz6rmaz6 nagyobb mennyis6gti anyag, tov6bb6 tuz- vagy robbandsvesz6lyes, mdrgezo,
illetve fertozo anyag, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolgSl6 dpiiletekben (irod6kban,
int6zm6nyekben, tizemekben, iizletekben stb.) 6s ahozzhjuk tartoz6 tertileten, tovibb6
a vegyes (rdszben 1ak6s, r6szben egy6b) c6lra szolg6l6 dptiletekben keletkezett
hullad6k, tekintet n6lkiil arra, hogy az a mrikoddsi tev6kenysdg gyakorl6sa sor6n

keletkezett-e, vagy sem;
d) egy6b szil6rd hullad6k: a lak6sban 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s

helyis6gekben felhalmoz6dott szil6rd hullad6k (nagyobb m6rt6kti berendez6si thrgy,
lom, bttor, ilgybetet, hiztarthsi berendez6s 6s k6sziil6k stb., valamint az azolchoz

tartoz6 teriileteken, illet6leg kdzteriileteken keletkezett szililrd hulladdk, szem6t) az

ipari tevdkenysdg sor6n keletkez6, a b) pontot meghalad6 mennyis6gti hullad6k,

6pitdse t<irmel6k;
e) nagydarabos hulladdk (lom): a telepiildsen ahhztart6sokb6l a kcizszolg6ltatds keret6be

nem tartoz6 nem rendseresen begytijt<itt, a kdzszolgilltaths keret6ben rendszeresitett

gytijtSeddnyzet m6reteit meghalad6 hulladdk,
f) kdztisztasdgi szolg6ltat6s: megbizhs, illetve megrendel6s alapjfn a kozteri.ilet

tisztfufiartilsa, a teleptl6si szil6rd hullad6k kezel6se;

g) tiszthntartis: az egyes ingatlanok 6s koztertiletek rendszeres tisztit6sa, h6- 6s sikoss6g

mentesitdse, illet6leg pormentesit6se.

II. Fejezet

Az in gatlanok 6s kiizteriiletek tiszt6ntartisa

3.$

1) A k6zsdg teriilet6n l6vci ingatlanok tiszt6ntart6sir6l az ingatlanok tulajdonosai, tdnyleges

haszndl6i kotelesek gondoskodni, tov6bb6 koteless6giik, hogy ingatlanukat megmtiveljdk,

rendben tarts6k, gyomt6l, gaztol me gti sztitsdk.

2) Az 6nkormdnyzati tulajdonri kozteriiletek szervezett, rendszeres tiszt6ntartisir6l,
portalanit6s6r6l, 61tul6no. jellegd takarit6s6r6l, sikoss6g-mentesit6sdrol, a szilfurd burkolatu
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utak tisztfintarths6r6l, szemdtt6rol6k kihelyez6s6r6l, tirit6s6r6l az cinkorm6nyzat a
polg6rmesteri hivatal irtjSn gondoskodik.

3) Mag6nszemdlyek, jogi szemdlyeik, jogi szemdlyis6ggel rendelkezri egy6b szervezetek
tevdkenys6ge ktivetkeztdben kdztertiletek keletkezett szennyezdd6s megsztintet6se, a
szennyez6ddst okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.

4) Koztisztas6gi szempontb 6l jhrdinak minrisiil az a gyalogos kdzlekeddsre rendelt
ki6pitett 6s kidpitetlen irtteriilet, amely az ingatlan telekhat6r6t6l az irttest szeleig
(szeg6lydig) terjed.

5) Az ingatlan el6tti j6rda tisztfuntartisa az ingatlan tdnyleges hasznill6jinak, illetve
tulaj donos6nak kdteless6ge.

Intdzmdnyek, kereskedelmi ds venddglft6-ipari egys6gek 6s m6s el5rusit6helyek el6tti
jirdaszakaszt a tdnyleges haszn6l6nak kell tiszt6nhrtani ftiggetleniil att6l, hogy a hullad6k
i.izleti tev6kenysdgbril sz6rm azik-e.
Az a kotelezetts€g kiterjed a h6eltakaritfssal, a sikoss6g megsztintet6s6vel kapcsolatos
feladatokra is.

6) A tdnyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kdtelessd g a jhrda mellett n6vo gyom kiirt6sa,
a jhrdhra kinyul6 6gak ds bokrok megfeleki nyesdse.

7) 
-Onos 

es6t<11, jegt6l, h6t6l sikoss6 vrilt jhrdita sztiksdghez kdpest naponk6nt t6bbsz<ir fel
kell hinteni.

A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu,
fiirdszpor, koporliszt) kell haszn6lni.
E c6lra ttizelds utiin visszamaradt darabos, sdriil6st okoz6 anyagot haszn6lni nem szabad. A
sz6r6anyag beszerz6sdr6l a tiszt6ntarthsrakdtelezettnek kell gondoskodni.

8) A j6rda ds a k<jzrit sikoss6g-mentesitdsdt a tiszthntart6sra kcitelezettnek rigy kell
elv6,gezni, hogy abb6l ne szhrmazzon baleset.

4.S

l) A kozteriileten-ldvti 6rkok, nyitott csatorniik, foly6k6k, 6tereszek tiszt1ntart1sa, a
csapaddkviz akadillytalan elfoly6sinak biztosit6sa - az ingatlan elStti szakaszraterjed6en -az ingatlan t6nyle ges haszn6l6j 6nak, i llefve tulaj donos 6nat kdtele s s 6 ge.

2) J6rmribehajt6k 6tereszeinek 6pitdse, j6 karban ds tiszt6ntart6sa minden esetben az
ingatlan haszn6l6j 6nak, i lletve tulaj donos 6nak k6te les sd ge.

3) Az ingatlanon keletkez6 csapaddkviz sajit tenileten tdrtdnri elhelyezdsdr6l, illetrileg
kidpitett csapad6kcsatorna eset6n az abba tdrtdn6 bevezetdsdr<il - Ll6zetes bejelentdi
alap j in - az ingatlan tul aj dono s a gondo s ko di k.

4) A csapad6kelvezetl furokba szennyezeff (olajos, vegyszeres stb.) vizetbevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okozilshra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,
ttirmeldket, (iz- 6s robban6sveszdlyes. anyagot) u mupuddk'iz-elvezet1 6r&ba ,rorrri,
belednteni, beleseperni, vagy belevezetni tilos!
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s.$

l) Epitdsi teriileten 6s az dpitkezds kozvetlen kornydkdn (az 6pitkezds el6tt teruleun) az
dpitdst vegzo kivitelez<inek kell biztositani a tisztas6got.

2) Beruh6z6sok esetdn a birtokbavdteltol a kivitelez6s megkezd6sdig a beruh6z6nak
(bonyolit6nak), ezt kdvetSen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelezonek kell gondoskodni az
illtala elfo glalt teriilet ti szt6ntart6s6r6l

3) Epit6sn6l, bont6snSl vagy tatarozisnill a munkilatokat rigy kell v6gezni, az 6pitdsi ds
bont6si anyagokat, a ki6sott foldet figy kell t6rolni, hogy por 6s egy6b szennyez6dds ne
keletkezzen.

4) Ktiztertileten 6pitdsi, bont6si anyagot a jegyzo 6ltal kiadott k<izteriilet-haszn6lati
enged6lyben meghat6rozott tertileten, az enged1lyen megjekilt m6don 6s idotartamig
szabad t6rolni. Mag6ntertileten engeddly nem sziiks6ges, de csak olyan anyagot szabad
tirolni, amely krizeg6szs6gugyi szempontb6l vesz6lytelen.

5) Kdzteriileten b6rminemti burkolat (irttest, j6rda stb.) felbontfsa csak a jegyzo, az
orszdgos kozithill6zatba tartoz6 utak tekintet6ben a krizrit kezekij6nek hozzhj6rul6s6val
lehets6ges.

6) Amennyiben a munk6latok vdgz6se sor6n 6pit6se tdrmel6k, illetve hullad6kanyag
keletkezik, ugy azt folyamatosan, legkds6bb a munka befejez6setol szhmitott 48 6r6n beltl
a kivitelez€s v6gz6 szervnek vagy szemdlynek el kell szilllitani,6s a kdzteriiletet helyre
kell 6llitani, illet6leg meg kell tisztitani.

7) Tilos kdzutra, ftpadkira salakot, 6pit6si tormeldket, illetve hulladdkot sz6llitani ds

helyezni! Kozteriiletre kihordott hullad6kot vagy dpitdsi trirmel6ket az lrintett ingatlan
tulajdonosa kOteles felsz6lit6sra 24 6rfun beliil saj6t ktilts6g6n dsszetakaritani, illetve
elsz6llitani.

6.$

1) Kdzter0leten szennyezo anyagot (szemetet, rongyot, egydb hulladdkot) csak olyan 6don
szabad szilllitani, hogy a sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen.
Ha a sz6llit6s kdzben a teriilet szennyez6dn6k, a szennyez6d6s el6id6z6je kdteles azt

elt6volitani 6 s a tov6bbi szennyez<! d6s me gaka dh|y ozis6r6l gondo skodni.

2) Ha b6rmilyen sz6llitmAny fel- vagy lerak6sdn6l, akdz- vagy mag6nteriilet szennyez6dik,
a szenrryez6d6s eloidezojlnek azt a fel- vagy lerakhs elvdgzdse ut6n nyomban meg kell
tisztitani.

7.$

1) A k<izs6g kdztertilet6n tilos jirmtivet mosni,
v 6gezn| amely szewty ez6 d6st okoz.

Lak6h6zhoz tartozS udvarban ilyen munk6kat
kozteriiletre ne keriiljdn.

olajcser6t vagy m6s olyan tevdkenys6get

irgy kell v6gezni, hogy a szennyezodds
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2) A gondozott zdldteriiletre jdrmrivel r6hajtani, azon parkolni, aztbhrmi m6don kdrositani
tilos!

8.$

1) A kdztertiletek, a sportol6s celjhra szolg6l6 teriiletek, valamint a kirdndul6- ds t6boroz6-
helyek beszennyez6se tilos !

A kdztisztas6g meg6v6sa ds a balesetek elkeriildse 6rdek6ben az emlitett teriileten szemetet,
hullad6kot (tiveg, papir stb.), szennyezl vagy egdszs6gre 6rtalmas anyagot kidnteni, elsz6rni
vagy eldobni tilos.

2) Hullad6kot csak az ara a c6ka rendszeresitett 6s fel6llitott szem6ttart6ba lehet

elhelyezni.

3) Aki koztertiletet, kir6ndul6-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerel6si, berendezdsi

t6rgyakat beszennyezi, koteles annak megtisztit6s6r6l azonnal gondoskodni.

4) Atlati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a korny6k levegdj6t szewtyezl az

egdszs6get vesz6lyezteti, vagy 6l6sdiek rdszlre tilptalajt nyrijthat, sem kozteriileten, sem

mag6nteriileten elhelyezni vagy elhagyni nem szabad . Koz- vagy mag6nteriiletet fekdli6val

(emberi iirtil6kkel) szennyezni tilos !

5) Az iilattartfssal kapcsolatos kdztisztas6gi feladatokr6l ktildn rendelet rendelkezik.

6) Elhullott 6llat tetem6t a tulajdonos krlteles halad6ktalanul a dogtemet6be szillitani.
Kozirton t6rt6nt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polg6rmesteri

hivatalnril azowral be kell ielenteni.

e.$

1) V6llalkoz6i tev6kenys6g ell6t6sfhoz,magingazd6lkodfshoz sziiks6ges g6pek, j6rmtivek

tirol6sa kozter0leten tilos !

2) Alkalmi jelleggel ig6nybe vett kozteriilet 6s az azt k0riilvev6 10 m6teres teriiletsiv
tisztintartits az alkalmi hasznSl6 koteles s 6 ge.

Az 6rusit6ssal keletkezo hullad6k gyrijt6s6re zitrhat6 t6rol6 eddnyt kell kihelyezni 6s azt

saj6t koltsdgen elszillitani.

10.$

l) Az 6ptilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az 6piilet tetozeter6l az esoviz, h6l6 a
j|rditrane csorogjon.

2) A teleptit6s tertilet6n 16v6 tavakba, holt6gakba, elo vizfoly6sokba, belvizelvezet<i

frkokba tisztitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezetni, partjai szem6t vagy egy6b hullad6k

lerak6s6val beszennvezni tilos !
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11. $

1) A j6rd6r6l letakaritott jeget, havat a krizirt 6s a j6rda kdz<jtt irgy kell elhelyezni, hogy se
a gyalogos, se a g6pjdrmti forgalmat ne akadillyozLa.

2) Tilos az cisszerakott h6 elhelyez6se:
- A gyalogos kdzleked6si riwonalon.
- Azftkeresztez6ddsben,
- Az rittorkolatban,
- A kapubej6rat el6, annak szdlessdg6ben,
- A tcimegkdzleked6sre szolg6l6 j6rmri meg6ll6hely6n6l, a j6rmri meg6ll6helye

6s a j6rda k<izcitt,
- A kdziizemi, szolgillati, felszerel6si t6rgyon ds annak k<izdrdekri ldtesitm6nyei.

3) A jirdir6l a havat, ha sziiks6ges, naponta t<ibbszrir is h6esds ut6n azonnal el kelltakaritani.

III. Fejezet

Hirdetm6ny, plakitok elhelyez6se

12.$

l) Kdzteruleten hirdetmdnyt, plak6tot csak az e cdlra rendszeresitett helyen szabadelhelyezni' Tilos az 6pitm6nyeket, keritdseket, dkif6kat b6rmilyen felirattal megrong6lni. Aktjzszemdrmet ds ktizizl6st sdrto feliratokai a tulajdon os 24 6r6n beliil k6teles saj6tkdltsdgdn eltdvolitani. Hirdet6tdbla kdzteniletre t6rtdno kihelyezdse a polg6rmesteri
Hivatal 6ltal megjel6lt szemdly jogosult.

2) 
. 
Eptilet falilra (keritdsre, 

faqura stb.) hirdetdst, plakdtot kihelyezni csak a tulajdonos vagy
a haszn6l6 el6zete s hozzilj drulfus 6val lehet.

3)- A 
- 

hirdetmdnyeket ,igy kell elhelyezni, hogy az mds id<lszeni hirdetmdnyek
olvashat6s6g6t ne akadilly ozza.

4)..Eprileten (kapun,.ablakon stb.) egydb_ldtesitmdnyben 16v6, idejdt mrilt hirdetm1nyt azelhelyez6 kriteles 
.elt6volitani, legtesoub a felhiv is kezhezvetel1t1l sz;mitott 3 naponbeltil, koteles tov6bb6 az igy keietkezett hulladdk osszegytijt6sdnjl ds elszitllit6s6r6l isgondoskodni. Amennyiben ezen kritelezetts6geinek a hirdeim6ny kifi.iggeszt<ije hat6ridonbeliil nem tesz eleget, trgy a hirdetmdny helyeie 6s kriltsdg6re elt6volithat6.

lV. Fejezet

A telepiil6si szikird hulladdk kezel6se, a kiiztisztasigi szolgdltatris

13.$

l) Az dnkorm6nyzat kijzigazgat6si teriiletdn
elsz6llit6sa ds 6rtalommentes elhelvezdse az
D6l-dun6ntuli Kommun6lis Szolg6itat6 Kft.

a teleprildsi szil6rd hullad6k cisszegytijtdse,
dnkorm6nyzat 6ltal szewezett - D6l Kom
(szdkhely: 7632 P€cs, Sikl6si u. S2.) altat
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vegzett- kitztisztasigi kdzszolg6ltatis ritj6n tdrtdnik. Az dsszegytijtdtt szil6rd hulladdk
elhelyez6se akhrilszi hullad6k lerak6 telepen tort6nik.

2) A kdzszolg6ltat6 a hiztartilsi hulladdk elszilllithsdt az onkorm6nyzattal k6t6tt
meg6llapod6s szerinti gyakorisfggal hetente, a kozszolgdltat6si szerzriddsnek
megfeleliien - zfirtrendszeni hullad6k sz6llit6 g6pj6rmtivel v6gzi, az I. szhmri melldklet
alapj6n.

3) Lomtalanit6sra 6vi egy alkalommal keriil sor a polg6rmesteri hivatal ds a szolg6ltat6st
vegzo szerv kdzott egyeztetett id<ipontban, amelyr5l a lakossigot elozetesen t6jdkoztatni
kell a helyben szok6sos m6don.

4) A kdzszolgiitat6 6s az ingatlan tulajdonosa k<jzdtt a kdzszolg6ltat6si szerz6d6s r6utal6
magatartissal (a szolgilltatds igdnybev6tel6vel), vagy a szerzcidds ir6sba foglal6s6val,
illetve ha a kdzszolg|ltato a kdzszolghLtatis elliltilshra vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6si
kdzs6get bizonyitja jOn l6tre. A szolg6ltat6 az ingatlan tulajdonos6val szemben a teljesit6st
csak jogszab6lyban illetve a jelen rendeletben meghathrozott esetekben sztneteltetheti,
i I I eto le g korlfito zhatj a.

5) A kdzszolgilltat6 a rendszeres hullad6kszilllithsba bevont valamennyi ingatlantulajdonos
tekintetdben rendszeresen kdteles teljesiteni.

Ha a teljesft6s a kdzszolgilltat6 hib6j6b6l marad el, ktiteles a szemetet a krjvetkez6
munkanapon elsz6llitani.

6) Sztinetel a szerzildfs, ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszn6l6 ingatlan tulajdonos
folyamatosan2 naptilri h6napn6l hosszabb ideigMhza kdzsdg kdzigazgat6si teniletdn kivtil
tart6zkodik, ds t6voll6t6nek v6rhat6 idritartam6t el6zetesen (legal6bb 8 nappal kor6bban)
irisban bejelenti a kdzszolg6ltat6nak. A bejelent6sben foglaltak val6ss6ght akozszolg6ltat6
koteles ellen6rizni.

7) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, hasznSlati viszonyaiban viltozirs kdvetkezik be,
ugy az rij tulajdonos vagy haszn6l6 a kor6bbi ingatlan tulajdonossal egyetemlegesen
koteles a viitozils tdnydt 15 napon beltil ir6sban bejelenteni a kozszolgilltat6nak. A
v6ltoz6s bejelentds6vel egyidejileg az irj tulajdonos vagy haszn6l6 6s a kozszolg6ltat6
kdzdtt a kdzszolgSltat6i szerz6d6s l6trejdn. A bejelentdsnek a megt6tel6ig a
k0zszolg6ltat6si dijat a kor6bbi ingatlan tulajdonosnak kell fizetni.

14.$

l) A hullad6ksz6llit6s alkalm6val csak 110 literes szabv6nymdretri hullad6kt6rol6
eddnynek megfelelo zhrhat6 gytijtoeddny helyezhet6 el az ingatlan el6tt. A hullad6kgyrijt6
ed6ny a hullad6k elsz6llit6s6t megel6zoen a k0ztertiletre val6 kihelyez6s6r6l 6s tiritds ut6ni
visszahelyezeserol az ingatlan tulajdonos gondoskodik. A gyijt6ed6nyek tirit6se a
szolg6ltat6s t v egz6 feladata.

2) A keletkezci hullad6k mennyisdgdnek megfelelci sz6mt fedhet6 szemdtgytijt5 ed6ny
beszerzdse, p6tl6sa, javit6sa, tisztintartisa, fert6tlenit6se a tulajdonos, illetve haszn6l6
koteless6ge.

3) A hulladdkgyiijtdsre olyan mtiszaki 6llapotu zhrhat6 hulladdkt6rol6 ed6ny haszn6lhat6,
amelyb<il a hullad6k iiritdse sz6r6d6s-, baleset mentesen biztosithat6 a sz6llit6j6rmribe. Az
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ed6nyben a hullad6kot t<imdrit6s n6lkiil kell elhelyezni, hogy az a gepi tiritdst ne
akadillyozza.

4) A hullad6kot felhalmozni nem szabad, azt a megadott szem6tsz6llit6si napon elsz6llit6s
c6lj 6b6 I a szolgilltathst v e 9z6 szerv rendelkezds6re kell b ocsdtani.

5) A hulladdkgyujt6 ed6nyben nem szabad m1rgez6, robban6, foly6kony vagy egydb olyan
anyagokat elhelyezni, amely veszllyezteti a szolg|ltat6st vegzo dolgoz6k testi dps6gdt ds
e g 6 sz s 6 g6t v agy a sz6llit6j furmrib en ron gil 6dist okozh at.

6) Ha a kdzszolgSltatist vdgz6 szerv dolgozoja azt 6szleli, hogy a t6rol6eddnybe olyan
tdrgyakat helyzetek el, amely nem min6stil sz6llithat6 hullad6knak, valamintha anyesed6k
6tm6roje a 2 cm-t, kdtegel6se a 70 x 40 cm-t meghaladnak, annak sz6lliths6t
megtagadhatja.

7) A k<izszolg6ltatdst vdgzci dolgoz6knak a t6rol6ed6nyek megrong6l6sa ndlktil kell a
szemdtsz6llit6ssal kapcsolatos feladatokat elldtni.

1s.$.

l) A hulladdksz5llit6si k6zszolgdltat6sdrt az igdnybevev6k szolgilltatilsi dijat kdtelesek
frzetni.

2) A szolg6ltat6s ell6t6s6drt a szolgilItat6t megillet6 dijat a kdpviselti-testiilet 6llapida meg,
a szolgilltatilst v egz6 vdllalkoz6val t<irtdnt egyeztetdst krivet6en.

3) A hulladdk szilllitisi ktizszolg6ltat6si dij adott 6vre sz6l6 mdrtdkdt a rendelet 2. sz.
m e I l6kl ete tartalmazza.

4) A kdpvisel6-testi.ilet a kdzszolgdltat6si dijat dvente feltilvizsg6lja. A krizszolg6ltat6si dij
beszeddsdt, valamint a hulladdkszdllit6ssal kapcsolatos iigyint6zdst a kozszolg6ltat6s
vd gz6s6vel megb izott v 6llalkoz6 v e gzi.

5) Az ingatlan tulajdonos6nak a kdzszolgilltat6si dijat a v6llalkoz6 negyed6vente ut6lag
sz6ml6zza.

6) A telepiildsi hullad6kkezellsi kcizszolg6ltatisi dij megdllapit6s6nak r6szletes
szabfilyairil sz6l6 24212000. (XII. 23.) Korm. Rendelet 8. $ (5) bekezd6se szerint nem
tagadhatja meg a kozszolg6ltat6si dij megfizetdsdt az, aki a teleptil6si hulladdkkal
kapcsolatos k<itelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kozszolgilltat6, szilmira a
kdzszolg6ltat6, szhmhra akdzszolg6ltat6st felajinlja, illetve akozszolgilltatils teljesit6s6re
vonatkoz6 rendelkez6sre 6ll6s6t igazolja.

7) A hullad6kgazdillkoditsr6l sz6l6 2000. 6vi XLil. tdrv6ny 26. $. (1) bekezddse szerint a
hulladdkkezeldsi kozszolgilltatis ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhel6 dijh6traldk
ad6k m6dj 6ra behaj that o koztartozils.

8) A k0zszolg6ltat6t megilletri dijhitraldk mag6ban foglalja a trike, a Ptk. 301. g.-a szerinti
k6sedelmi kamatot, valamint a felsz6lit6s kolts6g6t.
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9) Amennyiben az ingatlan tulajdonos nem kdt szerzSddst 6s/vagy az illtala haszn6lt
edenyzet tipusr6l a kozszolg6ltat6nak egy6ltal6n nem tesz bejelentdst , a kdzszolg6ltat6 dij
meg6llapitfs6n6l a kdzszolg6ltat6 mindaddig jogosult ingatlanonk6nt I db 110 liter
t6rfogatu t6rol6 ed6ny el6irt iiritdsi gyakoris6g szerinti hasznillatilt vdlelmezni, mig az
ig6nybev6telre kotelezett ir6sban a szerzldest meg nem k6ti. A szerzldds megkdtdse ut6n a
kovetkez6 naptSri h6nap els<i napj6t6l a kdzszolgilltat6 a szerzildds alapj6n teljesiti ds
szitmlin.

16.$.

l) Az egyeb - nem hhztartilsi hullad6k - dsszegyiijtds6r<il ds saj6t kolts{gen t6rt6n6
elsz|llitits 616 I annak ke I I gond o sko dn i, aki n6 I az keletkezett.

2) A kiizszolgilltatixi szeruod6sben meghatirozott jogi szem6lyekkel, jogi szemdlyis6ggel
nem rendelkez6 szervezetekkel az egyeb - nem hSztartisi - szemdt elsz6llit6s6ra a
szolg6ltat6st vegzo szerv kiilcin megillapod6st k6thet.

3) Az egydb - nem hhztartilsi - szem6t g1.rijt6s6re szolg6l6 tart6lyok beszerz6se , javit1sa,
p6tl6sa, elhelyezdse , tisztintartdsa 6s fert6tlenitd se aztterheli, akindl a szemfltkeletkezik.

4) A vegyes (rdszben lak6s, rdszben egy6b) cdlra szolgrll6 dpiiletekben keletkezett egydb -
nem hintart6si - szem6t gytijtdsdre szolg6l6 gyrijtoed6nyeket, mrianyag zs6kokat 1ltalhban
a tulajdonos, haszn6l6 6ltal biztositott helyen, ahiztarthsi szem6tgydjt6 tartrilyokkal egyiitt
kell elhelyezni.

5) Ha az ingatlan tulajdonosn6l rothad6 vagy btiz6s hullad6k keletkezik, annak
elsz6llit6sfr6l 6s megsemmisft6s6rol halad6ktalanul gondoskodnia kell.

V. Fejezet

17.$.

Az avar 6s kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6se

l) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott ttizrak6helyen 6s telken szabad 6getni rigy,
hogy az az emberi egdszsdget ds a kornyezetetne k6rositsa,6s azdgetds h6sug6rz6sak6rt
ne okozzon.

2) Az lgetendd kerti hullad6k nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illefve ipari eredetti
hulladdkot (PVC, vesz6lyes hulladdk).

3) A szabadban tiizet gyujtani, ttizeltiberendezdst haszn6lni csak rigy lehet, hogy az a
krimyezetdre tiiz- 6s robban6sveszdlyt ne jelentsen.

4) A szabadban a tiizet 6s tizemeltetett tiizel6berendez6st 6rizetleniil hagyni nem szabad, s
veszdly esetdn, vagy ha arra sziiksdg nincs, atizet azonnal el kell oltani.

5) A tiizel6s, a tuzel6berendez6s hasznillathnak szinhely6n olyan eszkriz6ket 6s
felszerel6seket kell kdszenl6tbe helyezni, amelyekkel a Etz ierjed6se megakad6lyozhat6,
illet6leg a triz elolthat6.
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6) A kerti hulladlk elszilllitils6ra a szewezett 6s meghirdetdsre keriiki lomtalanit6si akci6 is
igdnybe vehet6.

7) A hat6s6gilag elrendelt 6ltal6nos ttizrak6si tilalom al6l a rendelet nem ad felmentdst.

18.$.

A kdzsdggazd6lkod6si kcirbe tartoz6 parkfenntart6si feladat mag6ban foglalja a kdzs6g
teriilet6n l6v6 parkok, j6tsz6terek, sorf6k, sdv6nyek gondoz6s6t.

VI. Fejezet

A kiiztisztasigi rendelkezdsek betartisinak ellen ilrzflse

1e.$

l) Aki a (2) bekezddsben meghatirozott magatartilsi szabillyokat, kdtelezettsdgeket nem
tartja be, illetve a tilalmakat megszegi - amennyiben sirlyosabbnak min6siilo cselekmdny
nem val6sul meg - szab6lys6rt6st kdvet el 6s harmincezer forintig terjedri penzbirshggal
srijthat6.

2) Szab6lys6rt6st kdvet el az, s vele szemben az (l) bekezdds szerint kell elj6rni, aki

a) az d,ltala haszn6lt, illetve tulajdon6t kepezo ingatlant nem mtivel meg, nem tartja
rendben, gyomt6l, gazt6l nem tisztitja meg,

b) hulladdkotfelhalmoz,
c) a hulladdktSrol6 ed6nybe m6rgez6, robban6, foly6kony vagy a szolgilltathst vegz6

dolgoz6 testi 6ps6g6t, egdszs6get vagy a gdpj6rmrivet vesz6lyezteto anyagokat helyez
el.

d) a hullad6ktdrol6 ed6ny 6s kdrnydk6nek tiszt6ntartds6r6l (takaritils6r6l,
fert6tlenitds6r6l) nem gondoskodik,

e) az ingatlan 6s az ingatlan el6tti jilrda tiszt6ntart6s6r6l (h6 eltakarit6s6r6l,
sikoss6gmentesit6s6rol) nem gondoskodik,

0 az ingatlan el6tti 6rkot, foly6kat, csatornanyil6st, fitereszt nem tisztij a, vagy a
csapaddkvi z zav artalan le foly6s 6t nem biztositj a,

g) Az ingatlanan keletkezett csapad6kvizet nem a saj6t tertilet6n helyezi el, illetve azt
b ej elent6s ndlktil a ki6pitett csapaddkc s atorn6b a v ezeti,

h) gdpkocsit tiltott helyen 6s m6don mos,
i) szennyvizet, eldugul6s vagy rong6l6dis okozSsSra alkalmas anyagot a

csapaddkvizlefoly6 utcai akn6ba, illetrileg a csapaddkelvezeto 6rokba vezet, dnt,
j) krizkifoly6t nem hiztarthsi vizsziiksdglet kiel6git6se clljfira engeddly, illetve

hozzhjfurulils n6lktil ig6nybe vesz,
k) a hirdetm6nyekre, plakitokra vonatkoz6 rendelkez6seket nem tartja be,
l) 6pitm6nyeket, kerit6seket, 6lof6t b6rmilyen felirattal megrong6l,
m) krizteriileten 6s kirindul6helyen elhelyezett 6s 6ltala beszennyezett felszereldsi 6s

berendezdsi t6rgyakat nem tisztitja meg,
n) a gondozott zdldteri.iletre jirmtivel r6hajt vagy azon parkol,
o) krizttra, ritpadk6ra salakot vagy lpitdsi tdrmeldket enged6ly n6lktil szilllit vagy

elhelyez,
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v6llalkoz6i tevdkenys6g ellfitils6hoa mag6ngazdillkodhshoz szriks6ges g6pet,
g6pj 6rmtivet kozteriileten t6rol,
alkalmi jelleggel igenybe vett kozteriileten ds ktlrny6k6n keletkezett hulladdkot nem
gyujti cissze, 6s elsz6llft6s6r6l nem gondoskodik,
a telepilldsen l6vo tavakba, holt6gakba elovizfolydsokba, belvizelvezeto drokba
tisztitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezet, partjait szem6t, vagy egy6b hulladdk
lerak6s6val beszennyezi,
a rothad6 btizris hullad6k elszilllitisfur6l, megsemmisit6s6rril halad6ktalanul nem
gondoskodik,
avar 6s kerti hullad6kok nyilt tdren tdrt6n6 dget6s6t nem a rendeletben foglaltak szerint
vdgzi.

VII. Fejezet

26ro rendelkezdsek

20.$

Ez a rendelet 2003. okt. l-dn l6p hat6lyba, kihirdetdsdrol a jegyztS gondoskodik. A rendelet
hat6lyba ldpdsdvel egyidejrileg akdztisztas6gr6l sz6l6 411999 &. 3.) 6nkorm6nyzati rendelet
hathlvilt veszti.

p)

q)

r)

s)

t)

Bohm J6nos
polg6rmester

Szalm6nd dr. Keszler Terdz
jegyzo
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z|radek: A rendelet 2003. augusztus h6 29. napjin kihirdet6sre keriilt.

Mh2a,2003. szeptemberh6 1 nap

Szalm6n6 dr. Keszler Terdz
jegyz6



l. sz. mell6klet

Utcan6v

Ady Endre utca
Alkotm6ny utca
Bem J6zsef utca
Bonyh6di utca
Er6mtitelep
Felszabadul6s irt
Hegyi utca
Hunyadi utca
Gyongyvirhgutca
Ifiris6g utca
Kemence utca
Kossuth utca
Miksz6th K6lm6n utca
M6ricz Zs.Utca
Ny6rfa utca
Sport utca
Szabadsrig utca
Szdchenyi utca
T6glagy6ri ft
Tin6di utca
Uttoro utca
Zrinyiutca

-13

A teleptil6s utca- 6s lak6jegyz6ke

A hetente egy alkalommal tiirt6n6 szem6tszillitishoz:

lak6s (db)

I6
38
I2
t4

7

40

20
5

8

5

r43
13

19

t2
J

27
35
16

9

8
-
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2. sz. mell6klet

Mhza kozsdgben
2003. okt6ber 1-t6l 2004. szeptember 30-ig
a hulladdkszhIIit6si kozszolgilltatils6rt fizetendo dij
mdrtdke

120,- Ft + AFA/110 literes ed6nv/iirit6s


