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Nagyharsf ny Ktizs6gi Onkor mhnyzat
Hatdlyos:20 I 3- t2-07 -t6l

Nagyharsiny Kiizs6gi Onko rminyzat
Nagyharsdny Kiizsdgi O nko rm6ny zat 9 / 2013.(XII.6.) iinkormf ny zati
rendelete a ktiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szilSrd hullad6kkal

kapcsolatos helyi kiizszolgriltatisr6l 6s annak ktitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Nagyharsiny Kiizs6gi Onko rmhnyzat
9 /20 f 3.(XII.6.) iinkorm 6 nyzati rendelete

a kiiztisztasdgr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgfltatfsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Nagyhars6ny Kcizs6gi Onkorm6nyzatdnak K6pviselo-testiilete a hullad6kr6l
sz6l6 2012. CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. g (a) bekezdds6ben kapon
felhatalmazils alapjitn az Alaptcirvdny 32. cikk (l) a) pond6ban lein jogkrir6vel
6lve a kovetkez6ket rendeli el:

ELSO RESZ
Altak{nos rendelkez6sek
I. Fejezet
l. A rendelet c6lja, hatdlya
1. $ E rendelet celja azoknak a helyi szab6lyoknak a megilllapithsa, amelyek

biztositj6k Nagyhars6ny kcizsdg kiiztisztaslgilt, a helyi hulladdkkezel6si
kd zszol ghl tat6 s tartalmdt, ren dj 6 t 6 s m 6 dj 6t.

2. $ A rendelet hatillya kiterjed Nagyhars6ny kcizsdgkozigazgat6si teriiletdn l6vo
valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, melynek tev6kenys6ge sor6n telepiildsi hulladdk
kdpzcldik.

2. Fogalmi meghatirozdsok
3. $ (1) E rendelet alkalmazilsdban:
1. alapszolg6ltat6s: I db gyrijtoeddny jelen rendeletben meghat6rozott

gyakoris6ggal tdrt6no tiritdse, melyet valamennyi ingatlantulajdonos kdteles
ig6nybe venni.

2. telepiil6si hullad6k:
a) hdztart6si hulladdk: a hhztartdsokban kepzldo vegyes, elkiilonitetten gffitdtt

valamint nagydarabos hullad6k, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a
pihen6s, iidiilds celjilra hasznillt helyisdgekben, valamint a lak6h6zak kcizos
haszn6latu helyisdgeiben es teriiletein kepzodo hulladdkot, ds a

b) hintart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elkiildnitetten
gytijtcitt hullad6k, amely a h6ztart6sokon kivtil k6pz6dik, 6s jellegdben,
ci s s zet6te I db en a hiztartilsi hul lad6khoz hasonl6 ;

3. nagydarabos hulladdk: az ingatlantulajdonost6l a kcizszolgilltat6 6ltal nem
rendszeres jelleggel 6wett olyan hullad6k, amely a kozszolgiltat6s keret6ben
rendszeresitett gyrijtoed6ny mdreteit meghaladj a (lom) ;

4. vegyes hulladdk: a h6ztart6si 6s a hdztartilsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdknak
az a kiilcinbozo fajt6jf 6s cisszetdtehi hulladdkot tartalmaz6 rdsze, amelyet az
elktildnitetten gyrijtcitt hulladdkt6l eltdr6 kiilcin gnijt6ed6nyben gyfijtenek;



5. veszdlyes hullad6k: a Ht. 1. melldklet6ben meghat6rozott vesz6lyessdgi
jellemz6k legal6bb egyik6vel rendelkez6 hulladdk;

6. dpitdsi-bont6si hullad6k: az epitett kornyezet alakit6s6r6l ds vddelm6rol s2616
tcirvdny szerinti 6p itd s i tevdkenys d gb 6 I szhrmaz6 hulladdk;

7. biohullad6k: biol6giailag leboml6, parkokb 6l szdrmaz6 vagy kerti hulladdk,
hilztartdsokban, 6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tevdkenysdget folytat6
l6tesftm6nyekben k6pz6d5 6lelmiszer- 6s konyhai hulladdk, valamint az ezekhez
hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 iizemekben k6pz6d6 hullad6k;

8. biol6giailag leboml6 hulladdk: minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, amely
aerob vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, idedrwe a
biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hulladdktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy
amelynek a hulladdk a birtok6ban van;

10. hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6s: a kozszolgilltat6s kcir6be tartozo
hullad6k 6tv6rclet d^szilllitdsdt, kezel6s6t, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
kozszolgdltatdssal drintett hulladdkgazd6lkod6si ldtesitm6ny fenntart6s6t,
iizemeltetds6t biztosit6, kotelezo jelleggel ig6nybe veendci szolg6ltatds;

I l. gytijt6ed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkez6 hulladdkgytijt6 eddnyzet,
hulladdkgyujt6 zsdk, valamint az elkiilciniteu hullad6kgytijt6s cdlj6b6l iizemeltetett
eszkoz, berendez6s;

12. gytijtlhely: a hu11ad6kgffit6 pont, a hullad6kgyrijt6 udvar, az 6t-, illetve
visszavdteli hely, valamint a munkahelyi gyrijt6hely 6s aziizemi gyiijr6hely;

13. kozszolgilltat6: az a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si engeddllyel
rendelkez6 6s a Ht. szerint min6sitett gazd6lkod6 szervezet, amely a telepiildsi
cinkorm6nyzattal kdtdtt hulladdkgazdilIkodilsi kcizszolg6ltat6si szerz6d6s alapjhn
hull addkg azdillko dhs i koz szo I g6ltat6st ldt el ;

14. ngatlantulajdonos: aki vagy amely az rngatlan tulajdonosa, vagyonkezeldje,
birtokosa, illetve hasznilloja, ide6rrve azt az esetet is, amikor az ingatlan
tulajdonosa, vagyonkezel6je, birtokosa, illetve hasznilloja egyben a hulladdk
termel6je, birtokosa;

15. id6legesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem
tart6zkod6si helyet nem ldtesitettek, sz6ll6shely tizemeltet6si tev6kenys6get nem
folytatnak 6s az ingatlanban 6lelvitelszenien nem tart6zkodik senki;

16. gazd6lkod6 szervezet: a jogi szem6ly, a jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo
gazdasdgi t6rsas6g, valamint az egyeniv6llalkoz6, ide nem 6rtve azt a kciltsdgvetdsi
szervet, amelyet az SlIanhSztartdsrol sz6l6 torv6ny szerint kdzfeladat ell6t6s6ra
hoztakletre;

17. a kozszolghltat6s thrgya az 4.$ (1) bekezdds 2. pond6ban meghat6rozott
telepiil6si hu1lad6k;

18. hulladdkgyujt6 udvar (hulladdkudvar): az elkrildnitetten (szelektiven)
begytijthet6 telepiildsi szil5rd, valamint a kiilon jogszab illyban meghat6ro zottak
szerint a veszdlyes hullad6kok 6wdtel6re 6s az elsz6llitdsig elktilonitett m6don
tortdnci t6r ol6s5r a szo 19616, feliigyelettel e ll6tott, zdrt b egyi4tdhely ;



19. hullad6kgyujt6 sziget (gyrijt6sziget): a hilztartilsokban keletkez6,
hasznosit6sra alkalmas, ktilcinboz6 fEtfiit, elkiilonitetten gffitott hdztartilsi
hulladdk begyrijt6sdre szolg6l6, lak6ovezetben, kcizteriileten kialakitott, feliigyelet
ndllaili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 be$ ijt6hely, szabv6nyositott eddnyzettel;

20. lak6egysdg, iidiiloegys6g: helyisdg, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116

fr6- 6s melldkhelyis6gek mtiszakilag is cisszetartoz6 egyiittese, amelynek a
szabadb6l, vagy az 6prilet kcizcis kcizlekeddj6b6l nyil6 cin61l6 bejfurata van,
me ghat6rozott rende ltetds c eIj 5r a onmag6b an alkalmas ;

(2) Egydb alapfogalmak tekintetdben a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a az irhnyado.
uAsonrr nnsz
A hullad6kgazd6lkodfsi kiizszolgdltatis
II. Fejezet
3. A hulla d,6kgazdillkodisi kiizszolgSltatis tartalma
4.$ (1) Nagyhars6ny Kozsdgi Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: cinkormhnyzat)

kcitelezcien ell6tand6 kozszolgdltat6sk6nt a hulladdkgazdillkoddsi kcizszolg1itat1s
ell6tis6t akdzszolgiitatoval kdtdtt hullad6kgazdillkoddsi kcizszol g1ltatdsi szerz6d6s
fd6n biztositja.

(2) A kdzszolgilltat6s ig6nybe vdtele M6rok kcizsdg klzigazgat6si teriiletdn l6vci
lak6ingatlan tulajdonosai rdszdre eg6sz 6vben, az idllegesen haszn6lt ingatlanok
esetdben az ingatlanfulajdonosok r6sz6re a hasznillati szezon idej6re kotelez6. A
haszn6lati szezon a haszn6lt ingatlanok esetdben el6re bejelentett id6szak.
(3) Az ingatlantulajdonos biztosida a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgdltat6s

ell 6t6s 6hoz sziiks d ge s felt6teleket a k6zszorg6ltat6 r 6sz6r e.

@) Az ingatlantulajdonos koteles a keletkezett telepiil6si hullad6k elhelye zeserol
a hullad6kgazdillkod6si kcizszolg6ltat6s kdtelezo ig6nybev6tel6vel gondoskodni.

(5) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos a hdztartdsi hulladdkhoz hasonl6
hulladdk teszdtkepez6 elktilcinitetten gyrijtott hulladekkezelesdr6l a Ht. 31. $ (l)
b ekezdds6ben me gh atdr ozottak szerint gondo sko dik.

(6) Tilos hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gyrijt6s, begytijtds, sz6llit6s 6s
lerak6s szabiiyait6l elt6rci m6don kezelni.

4. A hulla dfikgazdfilkoddsi kozszolg{tltatfs
elldtisinak rendje
5 .$ (l) Nagyhars6ny kcizs6g kiizigazgat6si tertiletdn a 4. $ (1) bekezddsdben

meghat6rozott hulladdkgazd6lkod6si kdzszolgdltat6st az cinkorm6nyzat 6ltal
kiv6lasztott, az Orsz6gos Hulladdkgazd6lkodTsi Ugynoks6g 6ltal minositett,
valamint hullad6kgazdillkoditsi kozszolg6ltat6si engeddliyel ren-clelk ezo gazdirlkod6
szew ezet (tov6bb iakban : kcizszo lg6ltat6) v e gzi.

(2) A telepril6si hulladdk rendszeres elsz6llit6s6r6l
tulajdonosokt6l heti egy alkalommal, meghatdrozott
koteles gondoskodni.

a kcizszolgilltato az ingatlan-
napokon 6s gytijt6ed6nyben

A telepiildsi hullad6k elsz6llit6si napj6nak esetleges v6ltoz6s6r6l az onkorm 1nyzat
a helyben szok6sos m6don koteles az ingatlantulajdonosokat thjekoztatni.



(3) A telepiildsi szilfird hulladdkot csak az 4.9. (1) bekezdds 11. pontj6ban
meghat6rozott gytijt6ed6nyben lehet, kizdro\ag a sz6llit6s napj6n az ingatlan
bejfurata el6tti kozteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az a kozszolg6ltat6
j6rmtiv6re konnyen felhelyezhet6 legyen.

5. A kiizszolgilltatfls r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei
6. $ (1) A telepiil6si hulladdkot az ingatlantulajdonos gytijt6eddnyben koteles

gytijteni.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyiijt6eddnyt az ingatlanon beliil tartla, azt kizhrolag

iirit6si c6lb61 a meghat6rozott sz6llit6si napokon helyezheti kcizteriiletre.
(3) A gffit6eddny tirtartalm6t meghalad6 tcibblet telepiildsi szilfurd hulladdk

elsz6llittatilsdra a krizszolghltatils igdnybevdteldre kotelezett ingatlantulajdonos a
szolg6ltat6 illtalrendszeresitett mrianyag zs6k felhaszn6L6sdval is jogosult.

7.$ (1) A kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltathsi szerz6d6sben
meghat6rozottak szerint gondoskodik a kozszolg|ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l.

(2) A hulladdkgazddlkoddsi kcizszolg|ltatis kordbe a teleptildsi hullad6k tartozik.
(3) A kozszolgilltat6 a gffitcieddny kii.irit6s6t a t6le elv6rhat6 gondoss6ggal

koteles vegezni. Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy uj edenyzet biztosit6s6val
koteles megtdriteni. Amennyiben a meghib6sod6s akozszolg6ltat6nak nem r6hat6
fel, a hasznillhatatlan gffit6ed6ny javit6sa, p6tl6sa az ingatlantulajdonos
kdtelezettsdge.

(4) A kozszolgLltat6 munkav6llal6i a gytijtoeddnyt kiiirit6s ut6n kotelesek az
6w6tel hely6re visszahelyezni 6s az iirit6s sor6n kihullott telepiil6si szil6rd
hulladdkot ci s szetak ar itan|

(5) A kdzszolgilltato az alapszolg6ltat6son feli.ili mennyis6gihhztart6si hulladdkot
nem kriteles elszillitan| ha az nem a kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett 6s

biztositott mrianyag zs6kban lett kihely ez\t e.

(6) A kdzszolg6ltat6 a kcitelez6 kdzszolgilltat6s kcir6ben megtagadhatja a

telepiil6si szil6rd hulladdk elsz6llitds 6t, ha
a) nem az e rendeletben meghat6rozott gyijt6eddnyben keriil kihelyez6sre,
b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si szil6rd hullad6k kcirdbe nem tartoz6 anyag

keriilt elhelyez6sre,

c) a hulladdk nem a szabv6nyos, zirt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

ko zszolg6ltat6t6 I v 6s 6ro lt j e lzett zsilkban k eriil k ih e lye z 6 s re,

d) a hulladdk olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll,
e) ha a t6rol6eddny kdri.il szabillytalanul, annak mozgathst 6s iirit6st akad|lyozo

m6don tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre,

0 amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a throl6ed6nyek

matric6j 6nak hi6nya, illetve s6rtildse eset6n.

(7) A hullad6k sz6llit6ja, keresked6je, kozvetitdje, kezeldje a Ht. 65. $ (2)

bekezd6s6ben foglalt szemdlyes adatok kezeldsdre, a Ht.-ben meghatirozottak
szerint jogosult.



8.$ (1) Az cinkorm6nyzat a hhztartilsokban keletkezci lom elsz6llit6s6r6l a
kozszolg6ltat6val kotdtt kiilcin meg6llapod6s alapjdn dvente egy alkalommal
gondoskodik, melyrol az drintetteket a helyben szok6sos m6don tfijekoztatja.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek az (1) bekezdds6ben meghat6rozott lomtalanit6si
akci6t nem jogosultak igdnybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irfsok
9. $ (1) A gyLijtds idej6re a ktiztertletre tclrtdn6 kihelyez6s, a gytijt6st kdvet6en a

gytijtoed6ny saj6t ingatlanra tdrt6n6 visszahelyez6se az ingatlantulajdonos
kdtelezettsdge.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gffit6ed6ny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l,
sztiks6g szerinti fert6tlenit6s6r6l, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gytijt6ed6nyben tilos veszdlyes hulladdkot illetve olyan anyagot elhelyezni
(pl. mar6 hig, forr6 hamu, zsirad6k, gyuldkony vagy robban6 anyag, stb.) amely
veszelyezteti a klzszolgdltat6 munkav6llal6inak eg6szs6gdt, testi 6ps6g6t, vagy
megrong6lhada a kozszolgilltat6 sz6llit6 j6rmriv6t. E rendelkezds megs'rtdi ;
okozott k6rt is kotelesek megtdriteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyrijtds6re az alapszolg6ltat6s keretdben az
al6bbi tirtartalmri, kozszolgiitat6 6ltal rendszeresitett tipusri szabvdnyeddnyzetet
kcitelesek ig6nybe venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,
b) I 10-120 literes eddnyzet.
7. A kiizszolgflltaths dija, a dijfizet6s szabilyai
10. $ (l) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolgSltat6si dij mdrt6k6t a Ht.47. g-a 6s 91.

$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembevdteldvel a miniszter
illlapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybal6pdsdig a kozszolg6ltat6 a 2012.
december 31-6n alkalmazott brutt6 dijhoz k6pest legfeljebb 4,2%-kal megemelt
m6rt6kri dij at alkal mazhat.

(2) Az cinkorm6nyzat a kcilts6gek egyidejii 6w6llal6sdval az ingatlanha sznii6
szilmdra telj es dij mentessdget biztosit.
8. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgfltatis alfi nem tartoz' hullad6kkal

kapcsolatos tev6kenys6g ellftisrinak rendj6re vonatkoz6 el6ir6sok

11' $ (l) A hulladdkgazd6lkod6s kciltsdgeit az eredeti hulladdktermel6, illefve a
hulladdk adott vagy kor6bbi birtokosa fueti meg. Ennek teljesit6s6 re jogszab1Iy
(r6szben vagy eg6szben) a hullad6kot eredmdny"io termdk gyittoiht, forgimaz6jit
is kcitelezheti. Ezen hullad6kfajt6k esetdb en az ingatlantulajdonosnal a hullad6kr6l
sz6l6 tcirvdnyben megjelcilt, a hulladdk termei6jdre ds birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell eljdrnia.

(2) Akinek tev6kenysdge sor6n hulladdk kepzodik, a hulladdk kezelds er6l a
hulladdkbirtoko sra vonatkoz6 el6 fr6soknak megfilelcien gondo skodik.

(3) Hulladdkot csak kezel6sre vonatkoz6 hulladdkgazd6lkod6si enged6llyel
rendelkez 6 gazd6lkod6 szerv ezet t6r olhat.

@) Az firtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezetts6g6t a hulladdk
termeloje, birtokosa



a) a jogszab6lyokban meghat6rozott feltdteleknek megfelel6 furtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 elj6r6s, berendez6s, l6tesitmdny alkalmazdsival saj6t maga teljesiti,
vagy
b) az elre feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelonek tdrtdnci

6tad6ssal, a kezel6s kdltsdgeinek megfizetdsdvel teljesiti.
(5) Az (l) bekezddsben megjel61t hulladdkot az cinkormfinyzat 6ltal kijelcilt,

tov6bb6 egy6b, ktirnyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 furtalmatlanit6
helyre vagy hasznosit6 helyre a hulladdk termeldje, birtokosa, ki.ilcin enged6ly
n6l1ai1 maga is elsz6llithada.
(6) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott hulladdk kozszolgiltat6son kiviili

elsz6llit6sdhoz a hullad6ksz6llit6si tev6kenysdgre feljogositott gazd6lkod6
szewezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hulladdkkezel6 igdnybevdtele mellett tdrt6no sz6llit6s esetdn a

gazddlkod6 szewezet, saj6t szhllitds esetdn pedig a hullad6k termeloje, birtokosa,
illet6leg az ingatlantulajdonos az 6wett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6gdt 6s

cisszet6telet - a ktildn jogszabillyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal -
kciteles fajt6nk6nt nyilv6ntartani 6s errol a hat6s6goknak bejelent6st tenni.
(8) A (6) bekezddsben el6irt kdtelezetts6g - a kiilon jogszabillyokban

meghat6rozottak szerint - mind a kijekilt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetdjdt, mind
pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely tulajdonos6t (tizemeltet6j6t, haszn6l6j6t) is
terheli.

(9) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijelolt
6rtalmatlanit6 helyre szilllitja, a hullad6k 6tadis6val egyidejrileg, szhmla ellendben
furtalmatlanit6si dijat koteles fizetni a lerak6hely iizemeltetdje rdszdre.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdhlkod6 szervezet akozszolgiltat6s
al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6sdval a kozszolg6ltat6t bizza ffieg, a megrendelds,

a szolg6ltat6s 6s a dijfizet6s felt6teleiben tortdno meg6llapod6suk alapjdn a

kozszolgiltat6 a megjelolt id6pontra vagy id6tartamra a megjelolt mennyisdgti 6s

risszetdtehi hulladdknak megfelel6 gytijt6ed6nyt rendelkezdsre bocs6da, a hullad6k
elsz6llit6s6t elvegzi 6s gondoskodik a kijelolt 6rtalmatlanit6 helyen ttirtdno
e1helyez6s6161.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazdillkodo szewezet 24 6r6n beliil kdteles

gondoskodni a biol6giailag leboml6, er5teljes btizcis szagot 6raszt6 hulladdk
keletkez6se, illetve a gytijtoed6ny telit6d6se esetdn az elsz6llittat6sr6l.

13. $. (1) A k<izszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6sa esetdn a hulladdk

termeloje, birtokosa, i11et61eg az illtala szdllitilsra ig6nybe vett gazd6lkod6 szewezet

kdteles a kozteriil et tisztfuntartisfura vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabillyozott egy6b teleptildsi szil6rd hulladdk elsz6llit6sa

eset6ben a szilIlitSs id6pond6ra, gytijt6eddny kozteriiletre tort6no elhelyez6s6re ds

kihelyez6sdre, a gyrijt6ed6nyben elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkezdseit

6rtelemszenien kell alkalmazni.
9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozf szabilyok



14.$ (1) A kdzszolg6ltat6 a tevdkenysdge sor6n jogosult a kdzszolg6ltat6sban
rdszt vev6 szemdlyek szemdlyes adatait kezelni. Szem6lyes adatokon 6rtend6: a
ndv, sziilet6si hely 6s ido, anyjaneve 6s lakcim.
(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kizdrolag a szililrd hullad6kkezel6si

kozszolgfrltatSssal kapcsolatos tevdkenysdg teljesit6se, szerzoddskcit6s, h6tral6kok
behajt6sa 6rdek6ben lehet.

HARMADIK RESZ
Kilztisztas 6 gi ren d elkez6s ek
Illfejezet
15. $ A koztisztas6g fenntart6sa els6rendii kcizegdszsdgtigyi 6rdek, ezdrt annak

el6mozdit6s6ban mindenki kciteles hathat6san kdzremrikcidni.
10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztfntart6sa
16. $ Az egyes ingatlanok tisztfuntarthshrol az ingatlan tulajdonosa, kezelclje,

tart6s hasznSloja, illet6leg haszon6lvezoje (tov6bbiakban egytitt: tulajdonoi),
m6snak a hasznillatdban l6vo ingatlannak (ingatlanr6szek, helyisdgek)
tisztdntart6s6r6l pedig a haszndl6, illet6le g a - b6rleti jogviszonyb 6I sz6rmaz6
kotelezetts6ge szerint a b6rl6 (tov6bbiakban egyiitt: haszn6l6) koteles
gondoskodni.

Ezen beltil:
a.)a lak6 es az emberi tart6zkod6sra szolgrll6 m6s 6ptiletek kcizos haszn6latu

rdszdnek (kapualj, lepcsohilz, stb.) tisztasiryilr6l, rendszeres takarit6s6r6l. a
rovar 6s r6gcs6l6 mentesft6sdr6l a tulajdonosnak,

b.)a lak6snak 6s a lak6s celjdrahasznilltmds helyis6gnek, tov6bb6 a nem lak6s
celjdta szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezekhez tartoz6 tertileteknek a tisztas6g6r6l,
rendszeres takarit6s6r6l, rovar ds r6gcs6l6 mentesitdsdr6l pedig a haszn6T6nak
kell gondoskodnia.

17. $ (1) A tiszt6ntart6si kcitelezettsdg els6sorbanazingatlan tulajdonos6t terheli.
(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt riresen 6116 ingatlan tisztdntart6sa a kivitelez6 -mig a szem6lyi
tulajdonri ingatlan esetdben - megbizott kivitelez6 hi6ny6ban - a tulajdonos

feladat.
(3) Epftdsndl, tataro zhsn6l, bont6sn6l , az ittest

szenny elterjeddsdnek megakad6lyozfus|val kell
vizzel locsolni kell.

(4) Brizcis anyagokat csak ldgmentesen lezilrt
rakteni j 6rmrivcin szab ad szhllitani.

tartilllyal felszerelt, vagy z6rt

(5)Porkdpz6 vagy konnyen lesodr6d6 anyagokat csak zdrt jdrmiivon vagy
r 6 gzitett p onyv6v al I etakarv a szab ad szilllitani.

(6) TiizelS-, epit6- 6s egy6b cimlesztett anyagot jdrdhn, valamint a j6rda 6s az
rittest kdzdtti teriileten 3 nap idotartamot meghalad6an csak kciztertilet-has zn1lati
engeddly birtok6ban szabad t6rolni.

(7)Ha a kozteriileten szilllitott anyagb6l a kcizteriilet szennyezodik, a
szennyezcid6st el6id6zo kciteles nyomban gondoskodni a szenrryez1d6sek

felbont6sSn6l a keletkezett por 6s
elj6rni, a porkepzil anyagokat



elt6volit6s6r6l. A lerak6s krivetkeztdben a szennyez6dcitt kozteriiletet az kciteles
haladdktalanul megtisztitani, akinek rdsz6re a sz6llit6s tcirtdnt.

18. $ (1) A kozteriilet - idedrtve a rajtuk l6v6 nyilt 6rkokat 6s ezek mfitirgyait is -
szewezett, rendszeres tiszt6ntartilsa az ott keletkezett telepiildsi szilfurd hulladdkkal
6sszefiigg6 tev6kenys6g e116t6s6r61 a 19.$.-ban, tov6bb6 a 20.$.-ban emlitett esetek
kivdtel6vel az onkorm 6ny zatnak kell gondo sko dni.
(2)A kozparkok, kcizkertek, sdt6nyok, j6tsz6terek, valamint az ezen

kereszt[ilvezeto gyalogj6rd6k tisztitdsa, sikoss6g-mentesitdse, a keletkezo szemet
osszegffit6se 6s elsz6llit6sa sziiks6ges, melyrol az onkorm6nyzat gondoskodik.
Ennek keretdben elv6gzi:

a.)az utak, utcdk, terek ritburkolatainak 6s ezelchez tartozo jhrdhk,
ldpcs6k 6s ezen rdzstiinek a trsztdntartilsilt, az ott keletkezett szemdt
cisszegyfij t6s6t ds elszilllithsht,

b.)az utcai hullad6kgyrijt6 tart6lyok fe1611it6s6t, fenntart6s6t, rendszeres
kiiiritd s 6t, ferto tl enit6 s 6t 6 s tiszthntarthsht,

c.)a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesit6s6t, a kozlekeddsi felt6telek
biztosit6s6t.

(3)Parkerdok ds kir6ndul6helyek trsztilntart6s6r6l a kezel6nek kell gondoskodnia.

(4) A kriztertiletet beszennyezni tilos! Koztisztas6gunk meg6rz6se 6rdekdben

kozteriileten b6rminemti szemetet vagy elhaszn6lt thrgyat (hu1lad6kot, papirt,,

gytimrilcsh6jat, gallyat) elsz6rni 6s 6getni tilos! Ugyszintdn tilos szenrryviznek vagy
eg6szs6gre 6rtalmas folyaddknak a kciztertiletre va16 kiont6se, illetve kivezetdse

vagy a koztertletnek egy6b m6don val6 beszennyez6se!

(5) Szemetet csak a kijelolt szemdtlerak6 helyre lehet lerakni. A nem

engeddlyezett helyre lerakott hullad6kot annak lerak6ja tartozik elsz6llitani a

kiszabott biintet6s terhe mellett.
(6) Kdztertileten elhelyezett berendez6si 6s felszerel6si t6rgyakat, f6kat 6s a

nov6nyzetet beszennyezni 6s megrong6lni tilos !

(7) Allati hu116t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a
kornyezetet szennyezheti, a szomszddos tertilet lak6inak egdszsdgdt veszdlyezteti,

sem ktizteriileten, sem mag6ntertileten elhagyni nem szabad.

19. $ (1) Ha a jogszab6ly e1t6r6en nem rendelkezik, a tulajdonos kdteles

gondoskodni:
a.)az ingatlan el6tti jbrdaszakasz Qhrda hi6ny6ban egy m6ter szdles

tertilets6v, illetdleg ha a jdrda mellett zolds6v is van, az rittestig terjedo teljes

teriilet),
b.)a j6rdaszakaszmelletti nyilt 6rok 6s ennek mrit6rgyaitisztbntart6s6r6l.

Ez a kcitelezettsdg a be nem 6pitett, illet6leg hasznillaton kiviili ingatlanok

fulajdonosaira is kiterjed.
(2) Az orsz6gos krizutak beltertileti szakaszainak tisztSntart6sa az utakr6l szolo

jogszab6lyok vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel6en tortdnik.

20. $ (1) A jirdilr6l a szemetet, illetve a szennyezo anyagot a k6z6tra soporni

tilos!



(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles a jhrdhn felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa
n6lktil kiirtani 6s az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogtr6r6 terdbe kinyul6 6gak,
bokrok folyamatos nyes6s6r6l gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti kciztertileti jhrdht reggel 7 orStg porkdpzds n6lkiil Ie kell
tisztitani. Az osszesciport szemetet cissze kell gyrijteni 6s a hdztartisi hulladdk
t6rol6sira szolg6l6 ed6nybe kell elhelyezni.

(4) Tilos a jirdfin l6v6 szemetet a jdrdht szegdlyez6 parks6vba vagy az tttestre
seperni. Ha a jhrda napkcizben tcibbszcir beszennyezodik, szemetessd v61ik, a
tisztit6st meg kell ism6telni.

(5) A tulajdonos a jfurdirhoz tartoz6 foly6knak h6t61, j6gt61 6s a foly6st akad6lyoz6
egydb anyagt6l val6 megt isztitdsdr ol kciteles gondoskodni.

21.$ A kcizs6g kciztertiletein szeszes ital fogyasztSsa tilos! A tilalom nem
vonatkozik a kdzteriileten elhelyezett 6s a kcizvetlen kdztertiletre 6rusit6st v€,gz(5
boltok, tizletek kcirny6k6re, valamint a maj6lis jellegri rendezvdnyek sor6n
ideiglenesen kitelepiilt 6rusf t6helyek korny6k6re.
ll. A kiiztisztasfggal iisszefiigg6 egydb rendelkez6sek
22. $ (1) Elelmiszer- ds venddgl6t6 iizemekbe, tizletekbe, helyis{gekbe,

sz6rakozohelyekre, j6tsz6terekre, egdszs6giigyi intdzmdnyekbe, bcilcs6d6kbe,
6vod6kba, iskol6kba ebet - az izemelteto 6ltal meghatdrozott felt6telek mellett a
vakvezeto kutya kiv6tel6vel - m6g p6rdzon sem szabad bevinni.

(2) Az ebek tiritdse kozteriileten csak az erre kijelolt helyen, tovilbbd a j6rda
melletti viznyelobe engedhet6 meg. B6rmilyen m6s helyen az 6ltaluk okozott
szewry.ez6,s eltakarit6s6r6 I az eb sdt6ltat6j a kciteles gondo skodni.

(3) Allatokat kcizteriileten legeltetni csak a kijeloit helyen szabad.
12. 2616 rendelkez6sek
23. $ (l) E rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hat6lyba.
(2) Hat6ly6t veszti Nagyhars6ny Krizsdgi Onkormdnyzat Kdpvisel6-testtilet6nek

a kciztisztashgrol, valamint a teleptildsi szilfurd hullad6kkaf kapcsolatos helyi
klzszolgdltat6sr6l ds annak kcitelez6 ig6nybevdtel6r6l sz6l6 612004. (VII. 2i;

6nkorm6n y zati rendelete.
Beregsz6szi J6zsef
polg6rmester

SzarkfindiZita
jegyzo

A rendeletet a k6pvisel6-testtilet a2013. december 5-6n fogadta el.
Kihirdet6sre keriilt: 2013. december 6-dn.

SzarkdndiZita
jegyz6


