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Nagyt6tfalu Kiizs6gi Onkorm hnyzat
Nagyt6tfalu Kiizs6gi Onkorm ilnyzat ll 12013.(XII.I9.) iinkormi nyzati
rendelete a kiiztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal

kapcsolatos helyi kiizszolgdltatisr6l 6s annak ktitelez6 ig6nybev6tel6rdt

Szerkesztds...

Nagyt6tfalu Kiizs6gi dnkorm ilnyzat
ll I 2013.(KI. I 9.) iinkormi ny zati rendelete

a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kilzszolgfiltatisr6l 6s ann ak kii telezd igdnyb ev6tel6r6l

Nagyt6tfalu Kozsdgi 0nkorm6nyzat6nak K6pviselci-testtilete a hulladdkr6l sz6l6
2012. CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s{ben kapott
felhatalmazils alapj|n az Alaptcirvdny 32. cikk (l) a) pond6ban leirt jogkcirdvel
dlve a krivetkezciket rendeli el:

ELSO RESZ
Altalfnos rendelkez6sek
I. Fejezet
l. A rendelet c6lja, hatflya
1. $ E rendelet celja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llap itdsa, amelyek

biztosid6k Nagyt6tfalu kozsdg klztisztasight, a helyi hullad6kkezeldsi
kdzszolgilltat6s tartalm6t, rendj 6t d s m6dj 6t.

2. $ A rendelet hatiiya kiterjed Nagyt6tfalu kcizsdg kdzigazgat6si teriilet6n ldvo
valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, melynek tevdkenyidge sor6n teleptil6si hullad6k
kdpzodik.

2. Fogalmi meghatrflrozisok
3. $ (1) E rendelet alkalmazdsdban:
t. alapszolgiiltat6s: I db gyiijt6eddny jelen rendeletben meghat1rozott

gyakorisSggal tcirtdnci iirit6se, melyet valamennyi ingatlantulajdonos k6teles
igdnybe venni.

2. teleptildsi hullad6k:
a) hdztartrisi hullad6k: a hSztartfusokban kepzod| vegyes, elkiilcinitetten gytijt6tt

valamint nagydarabos hulladdk, ide6rtve a lak6sokban, tutOingatlanokban, a
pihends, ridiilds celjhra haszn6lt helyisdgekben, valamint a lak6h6zak kcizos
haszniilatu helyisdgeiben 6s tertiletein k6pzod6 hulladdkot, 6s a

b) hdztartrlsi hulladll<hoz hasonl6 hulladdk: az a vegyes, illetve elkiilcinitetten
gytijtcitt hulladdk, amely a h6ztarr6sokon kfviil l6pz6dik, ds jelleg6ben,
ri s s zetdte I 6ben a h6ztart6si hu I laddkhoz has on 16 ;

3. nagydarabos hullad6k: az ingatlantulajdonost6l a kcizszol gilltato 6ltal nem
rendszeres jelleggel 6tvett olyan hulladdk, amely a klzszolgTltatris keretdben
rendszeresitett gyrij t6ed6ny mdreteit meghaladj a (lom) ;



4. vegyes hulladdk: a hdztartisi 6s a hdztartilsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdknak
az a ki.ilcinbdzo fajtijn 6s cisszet6telti hulladdkot tartalmaz6 rdsze, amelyet az
elkiilonitetten gyrijtott hullad6kt6l elt6ro ktilon gytijt6eddnyben gyfijtenek;
5. veszdlyes hulladdk: a Ht. 1. mell6klet6ben meghathrozott veszdlyessdgi

jellemz6k legal6bb egyik6vel rendelkez6 hulladdk;
6. 6pit6si-bont6si hullad6k: az epitett kornyezet a1akit6s6r61 6s v6delm6r6l sz6l6

torvdny szerinti 6p itd s i tevdkenys6gb 6 1 szfurmazo hullad6k ;

7. biohulladdk: biol6giailag leboml6, parkokb6l szdrmaz6 vagy kerti hulladdk,
hhztartilsokban, 6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6
ldtesitm6nyekben k6pz6d6 6lelmiszer- 6s konyhai hulladdk, valamint az ezekhez
hasonl6, dlelmiszer-feldolgoz6 tizemekben kdpz6d6 hulladdk;

8. biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hullad6k, amely
aerob vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a
biohulladdkot is;

9. hullad6kbirtokos: a hu1lad6ktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy
amelynek a hullad6k a birtok6ban van;

10. hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s: a kozszolgilltat6s kordbe tartoz6
hullad6k atveteleL el.szdllitilsht, kezel6s6t, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgilltat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitmdny fenntart6s6t,
iizemeltet6s6t biztosit6, kotel ezo jelleggel ig6nybe veend6 szolg6ltat6s ;

1 1. gyrijt6ed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkez6 hulladdkgfijtd' edenyzet,

hulladdkgyujt6 zsik, valamint az elki.iloniteu hulladdkgyrijtds c6lj6b6l i.izemeltetett

eszkoz, berendez6s;
12. gynjbhely: a hulladdkgfijt6 pont, a hullad6kgfijt6 udvar, az 6t-, illetve

visszavdteli hely, valamint a munkahelyi gffit6hely 6s aziizemi gytijtohely;

13. kozszolgilltat6: az a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6si enged6llyel
rendelkez6 6s a Ht. szerint minositett gazd6lkod6 szervezet, amely a teleptildsi
onkorm6nyzattal kotott hulladdkgazdillkodhsi kozszolg6ltat6si szerzcidds alapj6n

hulladdkg azdhko dhs i kcizszo I g6ltat6st l6t el ;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezeloje,

birtokosa, illetve haszn6l6ja, ide6rtve azt az esetet is, amikor az ingatlan

tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hulladdk

termeldje, birtokosa;
15. id6legesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem

tart6zkod6si helyet nem l6tesitettek, sz6ll6shely tizemeltetdsi tev6kenys6get nem

folytatnak 6s az ingatlanban 6leWitelszeriien nem tart6zkodik senki;

16. gazd6lkod6 szewezet: a jogi szem6ly, a jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo

gazdasdgit6rsas6g, valamint az egy6niv6llalkoz6, ide nem 6rtve azt a kolts6gvetdsi

izervet, amelyet az illlarnhiztartilsr6l sz6l6 torv6ny szerint kozfeladat etI6t6sira

hoztak l6tre;
17. a kozszolghltat6s thrgya: az 4.$ (1) bekezdes 2. pondSban meghat6rozott

telepi.il6si hullad6k;
18. hullad{kgyujt6 udvar (hullad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektiven)

begytijthet6 telepiil6si szil6rd, valamint a kiilon jogszabillyban meghat6rozottak



szerint a vesz6lyes hullad6kok 6tv6tel6re 6s az elsz6llit6sig elkiilonitett m6don
tcirtdno t6rol6s6ra szolg6l6, feliigyelettel e1l6tott, zdrtbegyiijt6hely;

19. hulladdkgyujt6 sziget (gffit6sziget): a hlztartfusokban keletkezo,
hasznosft6sra alkalmas, ktilonbciz6 fajthji, elkiilonitetten gyrijtdtt hhztartfusi
hulladdk begytijt6s6re szolg6l6, lak6ovezetben, kcizteriileten kialakitott, feliigyelet
ndlktili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyrijt6hely, szabv6nyositott ed6nyzettel;

20- lak6egysdg, iidiil6egys6g: helyis6g, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116
ftt- ds mell6khelyis6gek mtiszakilag is cisszetartoz6 egytittese, amelynek a
szabadb6l, vagy az dptilet kdzds k6zlekedcijdb6l nyil6 ctn6ll6 bejilrata van,
meghat6rozott rendeltetds celjdra cinmag6ban alkalmas ;

(2) Egydb alapfogalmak tekintet6ben a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV.
tcirvdrry (a tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a azir6nyad6.
vrAsonK nnsz
A hullad6kgazdflkoddsi kiizszolgdltatis
II. Fejezet
3. A hulla d6kgazdslkodr[si kiizszorgdltatds tartalma
4.$ (l) Nagyt6tfalu Kozsdgi Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkorm6nyzat)

kcitelez6en ell6tand6 kdzszolg6ltat6sklnt a hulladdkgazdilIkoddsi kozszolg1itatas
ell6t6s6t akdzszolgilltat6val kdtott hulladdkgazd6lkod6si kozszolg 6ltat6siszerz6dds
fd6n biztosftja.

(2) A kdzszolgftltat6s igdnybe v6tele Nagyt6tfalu kozsdg k1zigazgat6si teriilet6nldv6 lak6ingatlan tulajdonosai reszere egdsz dvben, 
-az 

ia[teg'esen haszn6lt
ingatlanok eset6ben az ingatlafiulajdonosok rdsz6re a haszn6lati 

-szezon 
idej6re

kcitelez6. A haszndlati szezon a haszn 6lt ingatlanok eset6ben el6re bejelentett
id6szak.
(3) Az ingatlantulajdonos biztosida a hulladdkgazd6lkod6si k1zszolgirltat6s

e I I 6t6s 6hoz sztiks 6ges fe lt6te leket a kdzszol g6ltat6 r 6sz6r e.
(fi Az ingatlantulajdonos kciteles a keletkezett telepiildsi hulladdk elhelye zeser1l

a hul laddk gazdillko d6s i kcizszo lg6ltat6s kcitelez6 i gdnyb ev6tel 6ve I gondo sko dn i.
(5) A gazd6'lkod6 szetvezet ingatlantulajdono s-a hdztart6si hullad6khoz hasonl6

hullad6k ftszdtkepezo elkiilcinftetten gyrijtdtt hulladekkezeles6r6l a Ht. 31. $ (l)
b ekezd6sdb en me gh athr ozottak szerint gondo skodik.

(6) Tilos hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gffitds, begyiijt6s, sz6llitiis 6s
lerak6s szab|lyait6l elt6r6 m6don kezelni.

4. A hulla dfikgazdflkodisi k6zszolg6ltat6s
ellftfsinak rendje
5 :$ (1) Nagyt6tfalu kcizsdg kozigazgat6si tenileten a 4. $ (l) bekezddsdben

meghat6rozott hullad6kgazd6lkod6si kozszolgdltat6st az onkorm6nyzat 6ltalkiv6lasztott, az orsz6gos Hulladdkgazd6lkodTsi ugyn,tLre i- ii'^t min6sitert,
valamint hulladdkgazd|lkodSsi kdzszolg6ltat6si engeddllyel rendelk ezd gazd6lkod6
szerv ezet (tov6bbiakban : k6zs zolgiitato) v egzi.

(2) A teleptildsi hulladdk rendszeres elsz6llit6s6r6l a kcizszol g6ltat6 az ingatlan-tulajdonosokt6l heti egy alkalommal, meghatdrozott napokon 6s gnijt6eddnyben
kciteles gondoskodni.



A telepiildsi hulladdk elsz6llit6si napj6nak esetlegesvSltozis6r6l az cinkormhnyzat
a helyben szok6sos m6don kriteles az ingatlantulaj donosokat t6j 6k oztatni.

(3) A telepiildsi szilfurd hullad6kot csak az 4.9. (1) bekezdds ll. pontj6ban
meghat6rozott gytijt6ed6nyben lehet, kizhrolag a sz6llit6s napj6n az ingatlan
bej6rata elotti kcizteri.iletre kihelyezni oly m6don, hogy az a kdzszolg6ltat6
j 6rmtiv6re konnyen felhelyezhet6 legyen.

5. A ktizszolgf,Jta;ths r6sztvev6inek jogai 6s ktitelezetts6gei
6. $ (1) A telepiil6si hulladdkot az ingatlantulajdonos gyrijt6eddnyben kdteles

gffiteni.
(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijt6eddnyt az ingatlanon beliil tartja, aztkizir6lag

iirit6si c6lb6l a meghat6rozott szilllitdsi napokon helyezheti kozteri.iletre.
(3) A gyrijt6ed6ny tirtartalm6t meghalad6 tcjbblet telepiil6si szilfird hulladdk

elszilllittatisilra a kcizszolg6ltat6s igdnybevdteldre kotelezett ingatlantulajdonos a

szolg6ltat6 6ItaI rendszeresiteff mrianyag zs6k felhasznillilsdval is jogosult.

7.$ (1) A kozszolghltat6 a hullad6kgazdSlkodSsi kcizszolgilItatdsi szerz6ddsben

meghat6rozottak szerint gondoskodik a kozszolghltat6s folyamatos ell6t6s6r61.

(2) A hulladdkgazdhlkodSsi kozszolg|ltaths kordbe a telepiildsi hulladdk tartozik.
(3) A kozszolgiltat6 a gyrijt6eddny kiiiritds6t a t6le e1v5rhat6 gondoss6ggal

koteles vdgezni. Az okozott k6rt annak javitdsdval vagy rij eddnyzet biztositds6val
kciteles megt6riteni. Amennyiben a meghibdsod6s a kozszolgSltat6nak nem r6hat6

fel, a haszn6lhatatlan gyrijt6ed6ny javit6sa, p6t16sa az ingatlantulajdonos
kotelezetts6ge.

(4) A kozszolgdltat6 munkav6llal6i a gytijt6ed6nyt kitirit6s ut6n kcitelesek az

6tv6tel hely6re visszahelyezni 6s az iirit6s sor6n kihullott telepiildsi szil6rd
hullad6kot o s szetakaritani.

(5) A kozszolgilltat6 az alapszolgilltat6son feliili mennyis6gihhztart6si hullad6kot

nem koteles elsz6llitani, ha az nem a kozszolg6ltat6 6htal rendszeresitett 6s

bizto sitott mtianyag zs6kban lett kihely ezv e.

(6) A kozszolg6ltat6 a kdtelezo kozszolghltat6s kdrdben megtagadhada a

telepiildsi szil6rd hullad6k elsz6llit6s 6t, ha

a) nem az e rendeletben meghat6rozott gyijt6eddnyben keriil kihelyezdsre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi szil6rd hullad6k kcirdbe nem tartozo anyag

keriilt elhelyez6sre,

c) a hullad6k nem a szabv6nyos, z\rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

kozszolg6ltat6t6 I v 6 s 6ro lt j elzett z s 6kb an kerii I kih e lye zd sre,

d) a hullad6k olyan m6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s vesz6lye fenn6ll,
e) ha a t6rol6ed6ny kdriil szabillytalanul, annak mozgathst 6s tirit6st akadillyozo

m6don tcibblethullad6k keriilt kihelyez6sre,

0 amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezetdsre keriil - a t6rol6eddnyek

matricfuj1nak hi6nya, illetve sdriildse eset6n.



(7) A hullad6k szSrlit6ja, kereskeddje, kozvetitbje, kezeloje a Ht. 65. $ (2)
bekezd6sdben foglalt szemdlyes adatok kezeldsdre, a Ht.-ben meghatdrozottak
szerint jogosult.

8.$ (1) Az cinkorm6nyzat a hhztaftilsokban keletkez<! lom elsz6llit6s6r6l a
kdzszolgdltat6val kotdtt kiildn meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal
gondoskodik, melyrol az drintetteket a helyben szok6sos m6don tiljekoztatja,

(2) A gazdillkodS szewezetek az (l) bekezddsdben meghat6rozott lomtalanit6si
akci6t nem jogosultak ig6nybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irisok
9. $ (l) A gytijtds idejdre a kdzteriiletre tdrt6n6 kihelyezds, a gytijtdst kovet6en a

gffit6ed6ny saj6t ingatlanra tort6no visszahelyezdse az ingatlantulajdonos
kotelezetts6ge.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a gyrijt6ed6ny folyamatos tiszt6ntarthsdr6l,
sziiksdg szerinti fert6tlenit6s6rol, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl5s6r61 gondoskodni.

(3) A gytijt6ed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni
(pl. mar6 lirg, forr6 hamu, zsirad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely
veszllyezteti a kdzszolgtrltat6 munkav6llal6inak egdszs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy
megrong6lhatja a kozszolgilltat6 szilllito j6rmrivdt. E rendelkez6s megsdrtoi az
okozott k6rt is kotelesek megtdriteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyrijt6sdre az alapszolgdltat6s keret6ben az
al6bbi tirtartalmri, kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett tipusri szabv6nyeddnyzetet
kdtelesek igdnybe venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,
b) 110-120 literes eddnyzet.
7. A kiizszolgiitttils dija, a dijfizetils szabdlyai
10. $ (l) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij m6rt6kdt a Hl 47 . g-a 6s 91.

$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembevdtel6vel a miniszter
illlapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybal6p6s6ig a kozszolghltato a 2012.
december 3l-6n alkalmazott brutt6 dijhoz kdpest legfeljebb 4,2o/o-kaI megemelt
m6rt6kti dij at alkal mazhat.

(2) Az Onkorm6nyzat a kdltsdgek egyidejri 6tv6llal6s6val az ingatlanhasznill6
szilmir a telj es dij mentes s6get b iztosit.
8. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgiltatfs alf nem tartoz6 hullad6kkat

kapcsolatos tev6kenysdg ell6t6s6nak rendj6re vonatkoz6 el6irfsok

ll. $ (1) A hulladdkgazdtlkodhs kolts6geit az eredeti hullad6ktermel6, illetve a
hullad6k adott vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesitds6re jogszab6ly
(rdszben vagy eg6szben) a hullad6kot eredmdnyezo termdk gyfurtojdt, forgalmazojdt
is kdtelezheti. Ezen hullad6kfajtdk esetdben az ingatlantulajdonosnak a hu11ad6kr61
sz6l6 torv6nyben megjeldlt, a hullad6k termel6j6re 6s birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenysdge sor6n hulladdk k6pz6dik, a hullad6k kezeldsdrol a
hullad6kbirtoko sra vonatkoz6 el6ir6soknak megfelel6en gondoskodik.



(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkoddsi enged6llyel
rendelkez o gazd6lkod6 szerv ezet tir o\hat.
(\ Az 6rtalmatlanitilsra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kcitelezetts6gdt a hullad6k

termel6je, birtokosa
a) a jogszab6lyokban meghat6rozott felteteleknek megfelel6 furtalmatlanit6 vagy

hasznosit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitmdny alkalmazisdval saj6t maga teljesiti,
vagy
b) az ene feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek tdrtdno

6tad6ssal, a kezelds kdlts6geinek megfizetdsdvel telj esiti.
(5) Az (l) bekezddsben megjeldlt hullad6kot az onkormdnyzat 6ltal kijelcilt,

tov6bb6 egydb, kornyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezl furtalmatlanit6
helyre vagy hasznosit6 helyre a hullad6k termeloje, birtokosa, kiilcin engeddly
ndllcil maga is elsz6llithatja.
(6) Az (l) bekezd6sben meghat6rozott hulladdk k}zszolgdLtatiison kivtili

elsz6llit6sdhoz a hulladdksz6llit6si tev6kenysdgre feljogositott gazd6lkod6
szervezetet is igdnybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezel6 ig6nybev6tele mellett tcirt6n6 szdlliths esetdn a
gazd6lkod6 szewezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hulladdk termeldje, birtokosa,
illetcileg az ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hulladdk mennyis6g6t ds
Osszetdtel|t - a kiilcin jogszabdlyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal -
koteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani 6s err6l a hat6sdgoknak bejelentdst tenni.
(8) A (6) bekezddsben el6irt kcitelezetts6g - a ktilcin jogszab6lyokban

meghat6rozottak szerint - mind a kijeldlt 6rtalmatlanit6 hely tizemeltetdj6t, mind
pedig az egyeb furtalmatlanit6 hely tulajdonosdt (izemeltetdjdt, haszn6l6j6t) is
terheli.

(9) Ha a hu1lad6k termeldje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijelolt
ilrtalmatlanft6 helyre szSllitja, a hulladdk 6tad6s6val egyidejrileg, szhmla ellen6ben
6nalmatlanit6si dijat kciteles fizetni a lerak6hely iizemeltetdje r6sz1re.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akdzszolgdltat6s
al6 nem tartoz6 hulladdk elsz6llit6sAvaI akdzszolgilltat6t bizzaffieg, a megrendelds,
a szolg6ltat6s 6s a dijfizetds felt6teleiben tcirt6n6 meg6llapod6suk alapjdn a
kdzszolgiltat6 a megjelcilt id6pontra vagy id6tartamra a megjeldlt mennyisdgii ds
osszetdtelti hulladdknak megfelel6 gy.rijt6eddnyt rendelkezdsre bocs6tja, a hulladdk
elsz6llit6s6t elvegzi 6s gondoskodik a kijelolt 6rtalmatlanit6 helyen t<irrdn6
elhelyezdsdr6l.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazdSlkodo szewezet 24 6r6n beliil k<iteles
gondoskodni a biol6giailag leboml6, er6teljes brizcis szagot 6raszt6 hulladdk
keletkezdse, illetve a gyrijt6ed6ny telit6ddse esetdn az elszdllittat6sr6l.

13. $. (1) A kozszolgdltat6s a16 nem tartoz6 hulladdk elsz6llit6sa esetdn a hulladdk
termel6je, birtokosa, illet6leg az |ltala sz6llit6sra ig6nybe vett gazdhlkod6 szewezet
kdteles a kdzteriilet tiszt6ntarthsdra vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabillyozott egy6b telepiildsi szilfurd hulladdk elsz6llit6sa
eset6ben a sz6Ilit6s idopond6ra, gyialtijed6ny kozteriiletre tort6no elhelyezdsdre ds



kihelyezds6re, a gffit6eddnyben elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkez6seit
drtelemszenien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozf szabilyok
14.$ (1) A kozszolgilltato a tevdkenys6ge sor6n jogosult a kozszolg6ltat6sban

rdszt vevti szem6lyek szem6lyes adatait kezelni. Szem6lyes adatokon 6rtend6: a
ndv, sztiletdsi hely 6s ido, anyja neve 6s lakcim.
(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kizfurolag a szil6rd hulladdkkezeldsi

kdzszolgilltat6ssal kapcsolatos tev6kenys6g teljesitdse, szerz6ddskotds, h6traldkok
behajt6sa 6rdekdben lehet.

HARMADIK RESZ
Kdztisztas 6 gi re n d elkez 6 s e k
III.fejezet
15. $ A koztisztashg fenntart6sa els6rendri kozegdszsdgiigyi 6rdek, ezdrt annak

el6mozdit6s6ban mindenki kdteles hathat6san kcizremtikddni.
10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztdntartfsa
16' $ Az egyes ingatlanok tiszthntart6s6r6l az ingatlan tulajdonosa, kezel6je,

tart6s haszn6l6ja, illetoleg haszon6lvezoje (tov6bbiakban egyiitt: tulajdonoi),
m6snak a hasznillatitban ldvci ingatlannak (ingatlanrdszek, helyis6gek)
tiszthntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illet6leg a - b6rleti jogviszonyb6l szhrmaz6
kdtelezetts6ge szerint a bdrl6 (tov6bbiakban egyiitt: hasin6l6) kciteles
gondoskodni.

Ezen beltil:
a.)a lak6 es az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s dpiiletek kcizds haszn6latu

r6szdnek (kapualj, l6pcs6h6z, stb.) tisztasdgdr6l, rendszeres takarit6s6r6l, a
rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6s6r6l a tulajdonosnak,

b.)a lak6snak ds a lak6s celjfurahasznilltm6s helyis6gnek, tov6bb6 a nem lak6s
clljhra szolgillo helyisdgnek 6s az ezek,hez tartoz6 teriileteknek a tisztas6g6r6l,
rendszeres takarit6s6r6l, rovar 6s rdgcs6l6 mentesft6s6r6l pedig a haszn6l6nak
kell gondoskodnia.

17. $ (1) A tiszt6ntart6si kotelezettsdg els6sorban az ingatlan tulajdonos6t terheli.
(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen 6116 ingatlan tiszt6ntartdsa a kivitelez6 -mig a szem6lyi
tulajdonri ingatlan esetdben - megbizott kivitelez6 hiSnySban - a tulajdonos

feladat.
(3) Epftdsndl, tataro zdsn6l, bont6sndl , az ittest

szenny elterjed6s6nek megakad6lyozfus|val kell
vizzel locsolni kell.

(4) Brizcis anyagokat csak ldgmentesen lezhrt tartilllyal felszerelt, vagy z6rt
rakteni j 6rmrivon szab ad szilllitani.

(5)Porkdpz6 vagy kcinnyen lesodr6d6 anyagokat csak z6rt jhrmiivon vagy
r 6 gzitett p onyv 6v al I e takarv a szab ad szf,llitani.

felbont6s6n6l a keletkezett por 6s
elj6rni, a porkepzo anyagokat



(6) Tiizel6-, 6pit6- 6s egy6b cimlesztett anyagot j6rdin, valamint a jdrda 6s az
rittest kozotti teriileten 3 nap idotartamot meghalad6an csak kdzteriilet-hasznillati
enged6ly binok6ban szabad t6rolni.

(7)Ha a kcizteriileten sz6llitott anyagb6l a kozteriilet szennyez6dik, a

szennyez6ddst el6id6z6 kdteles nyomban gondoskodni a szennyezoddsek
elt6volit6s6r61. A lerakds kdvetkezt6ben a szenrryezodott kozteriiletet az koteles
halad6ktalanul megtisztitani, akinek rdszdre a sz6llit6s tcirtdnt.

18. $ (1) A kdzteriilet - ide6rwe a rajtuk ldv6 nyilt 6rkokat 6s ezek mrit6rgyait is -
szewezett, rendszeres tisztdntarthsa az ott keletkezett telepi.ildsi szildrd hulladdkkal
osszefiigg6 tev6kenys6g e116t6s6r6l a 19.$.-ban, tov6bb6 a 20.$.-ban emlitett esetek
kiv6tel6vel az rinkorm 6ny zatnak kell gondo sko dni.
(2)A kcizparkok, kozkertek, s6t6nyok, j6tsz6terek, valamint az ezen

keresztiilvezetil gyalogj6rd6k tisztit6sa, sikoss6g-mentesit6se, a keletkezl szemet
osszegytijtdse 6s elsz6llit6sa sziiks6ges, melyrll az onkorm6nyzat gondoskodik.
Ennek keretdben elvegzi:

a.)az utak, utc6k, terek irtburkolatainak 6s eze?,hez tartoz6 j6rd6k,
ldpcsok 6s ezen rlzsiiinek a tisztintartilsht, az ott keletkezett szemet
o s szegytij t6sdt 6s elszilllitdsit,

b.)az utcai hullad6kgyrijt6 tart6lyok fel6llit6s6t, fenntart6s6t, rendszeres
kiiirit6 s dt, fert o tl en it6 s dt 6 s tisztfintartis 6t,

c.)a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesit6s6t, a kozlekeddsi feltdtelek
biztositds6t.

(3)Parkerdok 6s kir6ndul6helyek tiszt6ntart6s6r6l a kezelonek kell gondoskodnia.

(4) A kozteriiletet beszennyezni tilos! Koztisztas6gunk meg6rzdse 6rdek6ben

kozteriileten b6rminemri szemetet vagy elhaszn6lt tilrgyat (hullad6kot, papirt,
gyiimcilcshejat, gallyat) elsz6rni 6s dgetni tilos! Ugyszint6n tilos szewryvimek vagy
eg6szsdgre 6rtalmas folyad6knak a kdztertiletre va16 kicint6se, illetve kivezetdse

vagy a kclzteriiletnek egy6b m6don va16 beszennyez6se!

(5) Szemetet csak a kijekilt szem6tlerak6 helyre lehet lerakni. A nem

enged6lyezett helyre lerakott hulladdkot annak lerak6ja tartozik elszilllitani a

kiszabott biintetds terhe mellett.
(6) Kcizteriileten elhelyezett berendezdsi 6s felszerel6si t6rgyakat, f6kat 6s a

nov6nyzetet beszennyezni 6s megrong6lni tilos!
(7) Allati hull6t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a

kornyezetet szennyezheti, a szomsz6dos teriilet lak6inak eg6szs6gdt veszdlyezteti,

sem kozteriileten, sem mag6nteriileten elhagyni nem szabad.

19. $ (1) Ha a jogszab6ly elt6r6en nem rendelkezik, a tulajdonos kciteles

gondoskodni:
a.)az ingatlan el6tti jdrdaszakasz (6rda hi6ny6ban egy m6ter szdles

teri.ilets6v, illet6leg ha a j6rda mellett zolds6v is van, az rittestig terjed6 teljes

tertilet),
b.)a j6rdaszakaszmelletti nyilt 6rok 6s ennek mitilrgyai tiszt6ntart6s6r6l.

Ez a kotelezettsdg a be nem 6pitett, illetoleg haszn6laton kivtili ingatlanok

tulaj donosaira is kiterjed.



(2) Az orsz6gos kdzutak belteriileti szakaszainak tisztdntartdsa az utal<r61 s2616
j ogszab6lyok vonatkoz6 rendelkezdseinek megfelel6en tcirt6nik.

20. $ (1) A jhrdhr6l a szemetet, illetve a szennyezo anyagot a kcizirtra scipcirni
tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles a jhrdhn felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa
n6lkiil kiirtani es az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogSftr6 ter6be kinyul6 6gak,
bokrok folyamatos nyesds6rol gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti kcizteriileti jfirdht reggel 7 ordigporkdpzds n61kii1 le kell
tisztitani. Az osszesoport szemetet ossze kell gyrijteni 6s a hhztartdsi hulladdk
tdrolilsdra szolg6l6 ed6nybe kell elhelyezni.

(4) Tilos a jfirddn 16vo szemetet a j6rd6t szegllyezo parks6vba vagy az irttestre
seperni. Ha a jirda napkcizben tdbbszor beszennyezddik, szemetess6 v6lik, a
tisztit6st meg kell ismdtelni.

(5) A tulajdonos a jirdilhoz tartozo foly6knak h6t6l, jdgt6l 6s a foly6st akad6lyoz6
egy6b anyagt6l val6 megtisztit6s6r6l koteles gondoskodni.

21.$ A kdzs6g kciztertiletein szeszes ital fogyaszt6sa tilos! A tilalom nem
vonatkozik a kdzteriileten elhelyezett 6s a kcizvetlen kozteriiletre 6rusit6st vegzo
boltok, iizletek korny6k6re, valamint a maj6lis jellegti rendezv6nyek sor6n

ideiglenesen kitelepiilt 6rusit6helyek kdrnydkdre.

11. A kiiztisztas6ggal iisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek
22. $ (l) Elel-isrer- 6s vend6gl6t6 iizemekbe, iizletekbe, helyisdgekbe,

sz6rakoz6helyekre, j6tsz6terekre, eg6szs6giigyi intezmenyekbe, bolcs6d6kbe,
6vod6kba, iskol6kba ebet - az izemeltet6 6ltal meghatdrozott feltdtelek mellett a

vakvezet6 kutya kiv6tel6vel - m6g porhzon sem szabad bevinni.
(2) Az ebek tirit6se koztertileten csak az erre kijelolt helyen, tov6bb6 a jdrda

melletti viznyelobe engedheto meg. B6rmilyen m6s helyen az 6ltaluk okozott
szenrLyezes eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja kdteles gondoskodni.
(3) Allatokat kozteriileten legeltetni csak a krjelolt helyen szabad.

12. Zir6 rendelkezdsek
23. $ (1) E rendelet a kihirdet6s6t kovet6 napon l6p hat6lyba.

Raposa Attila Szarkhndt Zita
polg6rmester jegyzo

A rendeletet a kdpvisel6-testiilet a2013. december 13-6n fogadta el.

Kihirdet6sre keriilt: 2013. december l9-6n.
SzarkilndiZita

jegyzo


