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Rendelete

a kdztisztasfgr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 helyi k0zszolgfltat{sr6l 6s
annak ktitelezti ig6nybev6tel6r6l sz6l6l/2003(II.lf .) sz. 0nkormhnyzati rendelet m6dosit6sdr6l 6s a
m6dosftissal egys6ges szerkezetbe foglak{s616l.

BEVEZET6

Nemeske Kdzsdgi Onkorm6nyzat Kdpviselotestiilete a telepIl6stisztas6g6nak fenntart6sa ds a teleptildsi
szil6rd hulladdkkal <isszeftiggo k<itelez6 helyi kozszolg6ltat6s szabillyozhsa drdek6b en, az egyes helyi
kdzszolg6ltat6sok kotelezd ig6nybevdtel6r6l sz6l6 1995. dvi XL[. T6rv.2.g. alapj6n ds a
hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIIL TdTv. 23.g-6ool\ kapott felhatalmaz6s alapj6n

frgYelemmel e tcirvenyekben, valamint 24212000.(XIL23.) Korm. Rendeletben, 6s az 1/1986.(1 1.21.)
EVM-EUM egyiittes rendeletben foglaltakra a kdvetkezo rendeletet alkotja.

A rendelet c6lia

A rendelet cdlja, hogy Nemeske K<izs6g klzigazgatilsi tertiletdn a kdztisztas6got fenntartsa a teleptildsi
szildrd hulladdkra vonatkoz6 k<izszolg6ltatdst, annak k0telez6 igdnybevdteldt biztositsa 6s az ezel<kel
kapcsolatos feladatokat, kdtelezettsdgeket es tilalmakat a helyi saj6toss6goknak megfelelSen rendezze.

Attura no, ..n o.llf.rer.x

(1,) A jelen rendelet (tovdbbiakban "R.") hat6lya kiterjed a(2.)bekezddsben foglalt elterdssel Nemeske
kdzsdg egesz kdzigazgatisi teriiletdre.
(2.) A telepril6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos k6zszolg6ltat6s kiterjed a kdzsdg belteriilete valamennyi
utc6j6ban l6vo ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira, vagy haszn|lojfira ( tov6bbiakban: "ingatlan
tulajdonos/igdnybevev6re") a hulladdk osszegyijtdsdre, elsz6llit6s6ra, 6rtalmatlanit6sdra, elhelyezdsdre
irrlnyul6 k6zszolg6ltat6st ell6t6 ( tov6bbiakban: "kdzszolg6ltat6ra") , valamint az ingatlanon keletkezo
h6ztart6si ds egydb szil6rd halmazLllapotir visszamaradt anyaggal, (tov6bbiakban: "telepiildsi szil6rd
hulladdkkal") kapcsolatos szolg6ltat6sra.
(3.) Gazd6lkod6 szervezet akkor koteles a kozszolg6ltat6s igdnybevdtel6re, ha a gazdasilgi
tevdkenysdgdvel cisszefiiggdsben keletkezett telepiildsi hulladdkdnak kezeldsErol a 2000 6vi XLI[.
Torv.2l.$ (2.) bekezddsdben foglaltaknak megfeleloen nem tud gondoskodni.

2.$.
Az insatlanok 6s kiizteriiletek tisztf ntartdsa.

(1.) A kdztisztas6g fenntartiisa elsorendri kozegdszsdgtigyi drdek, ezdrt annak el6mozdit6s6ban
mindenki' kdteles hathat6san kdzremiikddni. A kozsdg tertiletdn ldvo ingatlanok tisztSntartilsdr6l az
ingatlanok tulajdonosai, t6nyleges haszn6l6i kdtelesek gondoskodni, tov6bb6 kdtelessdgiik, hogy az
in gatlanukat mri velj dk, rendben tarts6k, gyomt6l, gazt6l me gtisztits6k.
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(2) Az.dnkorm6nyzati tulajdonf ktjzteriiletek szervezett, rendszeres tiszthntart6s6r6l, portalanit6sSr6l,
6ltal6nos jellegti takarit6s616l, sikoss6g-mentesitdsdrcil, a szilArd burkolatf utak tiszt6ntart6s616l,
szemdtt6rol6k kihelyezdsdr6l, tiritdsdr6l az 6nkorm6nyzat a falugondnoks6g rid6n gondoskodik.
(3) Mag6nszemdlyek, jogi szemdlyek, jogi szemdlyisdggel rendelkezo egydb szervezetek tev6kenysdge

kcivetkeztdben kdzteriileten keletkezett szennyez6dds megsziintetdse, a szennyezoddst okoz6 szerv, illetve
szemdly feladata.

(4) Kdztisztas6gi szempontb6l j6rd6nak min6siil az a gyalogos k<izlekeddsre rendelet kidpitett
6s ki6pitetlen ritteri.ilet, amely azingatlantelekhat6r6t6l az fttest szlllig,szegdlydig terjed.

(5) Az. ingatlan el6tti j6rda tisztfuntartilsa az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak, illetve
tulajdonos6nak kdteless6ge. Intdzmdnyek, kereskedelmi ds venddgl6t6-ipari egysdgek, ds m6s
el6rusit6helyek elotti j6rdaszakaszt a tdnyleges haszn6l6nak kell tiszt6ntartani fiiggetieniii att6l, hogy a
szemdt tizleti tevdkenysdgbol szhrmazik - e. Ez a kritelessdg kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g
megsziintetdsdvel kapcsolatos feladatokra is.
(6) A tdnyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kcitelessdg e a jhrda mellett n6vo gazkiirtisa, a
jilrdira kinyul6 6gak ds bokrok megfelel6 nyesdse.
- (7) 6nos es6t6l,jdgt6l, h6t6l sikoss6 v6ltj6rd6t a sziiksdghez k6pest naponkdnt t6bbsz6r fel
kell hinteni. A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartalm ai6 sz6r6anyagot (homok,
hamu ftirdszpor, koporliszt) kell haszn6lni. E cdlra ttizelds ut6n visszamaradt darabos,
sdrtilest okoz6 anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6r6anyagbeszerzdsdrol atisztlntart1sra
kdtelezettnek kell gondoskodni.
(8) A j6rda ds a kdzft sikoss6g-mentesitds6t a tisztintartdsra kdtelezettnek fgy kell elvegezni,
hogy abb6l ne szirmazzon baleset.

3.$.
(l) A kdzteriileten lev6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k,6tereszek tisztintartisa, a csapadekviz
akad6lytalan elfoly6s6nak biztosft6sa - az ingatlan elStti szakaszra terjed 6en az ingatlan tdnyleges
haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak kdtelessdge.
(2) J6rmtibehajt6k 6tereszeinek, j6 karban 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az ingatlan

haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak kotelessdge.
(3) Az ingatlanon keletkezo csapaddkvi z sajit tenileten t6rt6n6 elhelyezdsdrol illet6leg

kidpitett csapad6kcsatorna esetdn azabbatdrtdncj bevezetds6rol - eldzetes beielent6s

alapjdn- az ingatlan tulaj donosa gondoskodik.
(4) A csapaddkelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

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

tcirmcl dk;;:t, tiiz - 6s:robban6svesz6lyes anyagot) a csapaddkv iz-elvezeto 6rokba sz6rni,
beletcilteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

4.$.

( I ) Epitdsi teriileten es az dpitkezds kcizvetlen kdrnydk en (azdpitkezds elotti teriile ten) az
dpit6st vegzo kivitelezonek kell biztositani a tisztas6got.

(2) Beruhdziisok esetdn a birtokbevdtelt<il a kivitelezds megkezddsdig a beruh6z6nak
(bonyolft6nak), ezt kdvetoen a kivitelezds befejezdsdig a kivitele zonekkell gondoskodni az
6ltala elfoglalt tertilet tiszt6ntart6s6r6l.
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(3) Epitdsndl, bont6sn6l vagy tatarozhsnill a munkSlatokat rigy kell vdgezni, az epitesi ds bont6si
anyagokat, a kifsott foldet irgy kell t6rolni, hogy por 6s egy6b szennyez<ld6s ne keletkezzen.
(4 )Tilos kdzftra, ritpadk6ra salakot, dpitdsi tdrmeldket, ilJetve szemetet szSllitani 6s helyezni _
Kdztertiletre kihordott szemetet vagy dpit6si tormel6ket az erintett ingatlan tulajdonosa k<iteles
felsz6lit6sra 24 Srtn beltil saj6t kdltsdgdn dsszetakaritani, illetve elszfllitani.

s.$.

(l) Kdztertleten szennyezo anyagot (szemetet, rongyot, egydb hulladdkot) csak olyan m6don szabad
sz6llitani, hogy a sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por ds csepeg6s ne keletkezzen. Ha a szdllit6s k6zben
a teriilet szennyezodndk, a szennyezodds el6id6z6je kOteles azt elt|volitani ds a tov6bbi szennyezodds
me gakad6ly ozisilr 6l gondo skodni.

(2) Ha b6rmilyen sz6llitm6ny fel- vagy lerak6s6n5l, a kdz- vagy magfunteri.ilet szennyez6dik, a
szennyez6des el6id6z(5jdnek azt a fel- vagy lerak6s elvdgzdse ut6n nyomban meg kell tisztitani.

6.$.

( I ) A k0zsdg kcizteniletdn tilos j6rmtivet mosni, olaj cser6t vagy m6s olyan tevdkenysd get vdgezn| amely
szennyezoddst okoz. Lak6h6zhoz tartoz6 udvarban ilyen munk6kat tigy kell vdgezn| hogy a
szennyezodds kdztertiletre ne keriiljon.
(2) A gondozott ztildtertiletre j6rmiivel r6hajtani , azon parkolni, aztbhnni m6don kdrositani tilos!

7.$.

(i) A kcizteruletek, a sportolis celjdra szolg6l6 teriiletek, valamint az aut6buszvSr6
helyisdgek, telefon.fil1k6k beszennyezds tilos!

(2) Szemetet, hulladdkot csak az arra a celra rendszeresitett ds fel6llitott szem6ttart6ba lehet
elhelvezni.

8.$.

Telepii16si szil6rd hullad6kra vonatkoz6 kiizszolgiltatfs

(l) A teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi k6zszolg6ltat6s: a telepiildsi szilfurd
hulladdk rendszeres gytijtdsdre, elszilllitilsSra, 6rtalommentes elhelyezdsdre ir6nyul6 k6zszolg6ltat6s.
(2) A kdpviselo-testfilet feladata kiil6n0sen:

. a) a komplex helyi kdzszolgilltat6s kdr6be tartoz6 telepiil6si szil5rd hullad6k rendszeres
cisszegyfijtdsdnek, elsz6llit6s5nak 6s 6rtalmatlanitilshnak megszervez6se.

b) a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi krizszolg5ltat6s teljesitdsdre
szolg6ltat6 kijel<ildse,

c) a teleptildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos komplex helyi kozszolg6ltat6s dij6nak
(kozszolg6ltat6si szemdtdij) meg6llapit6sa.
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(3) A 
-dpviselo-testiilet 

a telepiil6si szilSrd hulladdkkal kapcsolatos feladatainak megval6sit6sa sor6n a
hulladdkok hasznositAs6nak, irjrafelhaszn6l6s6nak 6s az 6rtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdgdnek
csdkkentdse 6rdekdben t6mogatja a szelektiv hulladdkgyrijtds szdles k6ni elterjesztdsdt.

e.$.

(1) A helyi kdzszolgilltat6s igdnybev6tele & ,R". l.$. (2) bekezd6se hatillya al6tartoz6
ig6nybevev6kre kdtelezo.

(2) Akdzszolg6ltat6s igdnybevdtelddrt az igdnybevev6t terhelo dijh6traldk ad6k m6dj6ra
b ehaj that6 koztartozils.

(3) Sziineteltethet6 a 8. $. (l) bekezddse szerinti komplex helyi krizszolgSltat6s kotelez<j
igdnybevdtele azokon az ingatlanokon., amelyeken legal6bb 30 napig senki sem
tart6zkodik, s emiatt azokon hulladdk nem keletkezik.

(4) A k6zszolg6ltat6s igdnybevdteldnek sziineteldsdre vonatkoz6 igdnydt a tulajdonos a
sztinetelds kiv6nt kezd6 idopontja el6tt, azt legal6bb 30 nappal megelozoen ir6sban kdteles
bejelenti a SzolgSl tat6nak.

(5) Ha a sziineteltetds (l) bekezdds szerinti feltdteleiben v6ltoz6s krjvetkezik be, a tulajdonos
a Szolg6ltat6nak haladdktalanul ir6sban kdteles azt bejelenteni.

(6) Amennyiben a sziineteltet6s ideje alatt a komplex helyi kdzszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6 hulladdk kertil

kihelyezdsre, tgy - a tulajdonos egyidejri drtesitdse mellett - a Szolg6ltat6 a hulladdkot koteles

elsz6llitani, a hulladdk mennyis6gdnek megfelel6 - dij felsz6mit6sa mellett.

lo.$.
A kdzszolgdltatds ell6tdsrinak rendje 6s m6dja

(l) A kdpviselo-testiiletaszllfurd hulladdkkal kapcsolatos kdzszolg6ltaths ell6tds6val a
Kaposv6ri v6rosgazd6lkod6si Rt-t (tov6bbiakban: "szolg6ltat6,)bizzameg.

(2) Akdzszolg6ltat6s ell6t6sa rendj6nek 6ltal6nos szabillyaikent a k<ivetkez6ket kell
6rvdnyesiteni:

(3) A teleptil6si szil6rd hullad6k gyrijtdse, t6rol6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy
a hulladdk sem az ingatlanon., sem a k<iztenileten. sem a sz6llit6j6rmtibe val6 tirit6skor ne
sz6r6djon szdt, ne porozzon.,6s egydb m6don kdrnyezetterheldst ne id1zzenel6. A
teleptildsi szil6rd hulladdk gy'tijtdse a keletkezo hulladdkmennyisdg ds a gyrijt6s gyakoris6 ga alapjin

meghatitozott tirtartalmir. szabv6nyos I l0 literes kuka hulladdkgyrijt<l eddnybe t6rtdnhet, melynek srilya
a 35 kg-ot nem haladhada meg. Tdbblethulladdk esetdn Y,rz6r6lag a kdzszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzdssel
ell6tott zs6kokban helyezhet6 el. a hullad6k.
( 4) A hulladdkgytijt6 ingatlanon beltil helyezhet6 el, a gyi4to eddnyzet, a sz6llit6si napok
kivdteldvel, kcizteriileteken csak tenilet-felhaszn6l6si enged6ly birtok6ban lehet elhelyezni.
(5) A hulladdk gyrijt6se - k6thetente egy alkalommal tdrtdnik a szolgtitat6val k6t6tt

meg6llapod6s szerinti id6pontban azingatlan el6tti jarda sz6l6re, illetve a kijekilt
gyijt6pontokra t<irtdn6 kihelyezdssel t6rt6nhet.

(6) A nagyobb m6retti berendez6si tirgy (lom) szervezett dsszegyrijtds6rol ds elsz6llit6s6r6l
(lomtalanit6s) 6vente egy alkalommal a szolg6ltat6 t6ritdsmentesen gondoskodik.

(7) A lomtalanit6s idopontj6r6l, valamint tenileti feloszt6sdr6l a szolgSltat6 3 hdttel az akci6
elott az <inkorm6nyzat utjin 6rtesiti a lakoss6got.
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11.s.

A szolgfltat6 feladatai

(l) A szolgdltat6 a rendelet hat|lyaal6tartoz6 ingatlanon keletkezett telepiildsi sztl1rdhullad6kot kciteles
rendszeresen elsz6llitani a kijel<ilt kaposv6ri hullad6klerak6 telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l
m6s, a szakmai 6s kdrnyezetv6delmi szab5lyokat megtart6 m6don gondoskodni.
(2) A szolg6ltat6 kdteles a t6rol6 eddnyek kiiirit6sdt kimdletesen , az elvdrhat6 gondoss6ggal

elv6gezni.
(3) A t6rol6eddnyben okozott k6rokat a szolg6ltat6 tdritdsmentesen kctteles kijavitani,

amennyiben a meghib6sod6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A szolg 6ltat6nak az
ebb6l eredo karbantartdsi munk6k, valamint a javit6s idotartamhra edenyzeietkell biztositani.
Amennyiben a meghib6sod6s nem r6hat6 fel a szolg6ltat6nak, a

haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javitisa ,p6tl5sa, illetve cserdje a _haszn6l6t terheli.
(4) A szolgilltatS a rendelet hatillya al5 nem tartoz6 hullad6k elszdllit6s6t megtagadhatja.
(5) A tulajdonos kciteles a Szolg6ltat6 6ltal nyujtott komplex helyi k6zszotgaitatrist igdnybe

venni
(6) A komplex helyi .kdzszolglltat6s kdrdbe a Szolg6ltat6 6s a tulajdonos k<iz6tti jogviszonyt

a teleptildsi szil5rd hulladdk esetdn akdzszolgilltatds igdnybevdiel6nek t6nyehozza l6tre.
(7) A (6) bekezddsben meghat6rozott jogviszony kezdo id6pontja az anap,amely"n a

Szolg6ltat6 a komplex helyi kdzszolgrlltat6s teljesitdsdnek megkezdds6rcjl 6s ldnyeges
feltdteleirol a tulajdonost ir6sban 6rtesitette, illetve felhivas kizz1teteleitj6n t6j6ko ztatta

(8) A Szolg6ltat6 akdzszolg|ltat6ssal 6sszeftigg6 tevdkenysdgdt mindenkor a vonatkoz6
jogszab6lyi el6ir6sokban foglalt mriszaki, k<izegdszsdgtigyi ds egy6b feltdteleknek
megfelel6en k6teles ell6tni.

(9) Az igdnybevev6vel kdt<itt szerz<ldds alapjhn a kdzszolghltat6si dij beszed6se a
szolg6ltat6 feladata az Onkorm 6ny zat 6ltal rendelkezd sre b ocs 6tott adatok alapj6n.

(10) A kdzszolgiitat6s dij6nak megdllapit6s6hoz rdszletes kdltsdgelemzdst kell k6izitenie. (11) K<iteles a
tevdkenysdgdrol a kdpviselo-testtiletnek 6vente besz6molni.
(12) A tulajdonos jogosult a Szolg6ltat6nak a hulladdk elsz6llit6s6ra ir6nyul6 megrendelds6t bejelenteni,
ha ingatlan6n a komplex helyi kdzszolgilltatds al|nem esci esetileg szillithat1 alkalmi h6ztart6siszil6rd
hulladdka is keletkezik vagy ilyen huilad6k keletkezdse v6rhat6.

(13) Ha a tulajdonos a (12) bekezddsben foglaltakkal a Szolgilltat6t bizza meg, a megrendel6s 6s aszolg6ltat6s feltdteleiben tdrtdn6 meg6llapod6s alapj6n a Siolg6lt ato a megjel6lt id6pontra vagyidotartamra a megjel6lt mennyis6gii 6s min6sdgti huttaieknak megiele16 gyfit1tart1l>rt,llletve hulladdkgytijtesdre alkalmas m6s gytijttieszkozt a tulajdonos rendelkezdsJre uocfftji, annak elsz6llit6s6r6l ds ahulladdk 6rtalommentes elhelyezdsdr6l a meg6llapod6s szerinti dij ellen6ben gondoskodik.

12.$.

Az ig6nybevev6 kiiteless6gei

(l) A hdztart6si szil6rd hulladdkot a sz6l lit6si napon elsz6llit6s cdlj6b6l a szolg1ltato rendelkezds6rekell bocs6tani, hosszabb id6n 6t felhalmozni nem szabad.
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(2) A. tulajdonos a gytijt6tart6lyban, ahhztartdsban szok6sosan keletkez6 hullad6kot tdmdrit6s ndlktil rigy
helyezheti el, hogy az a hullad6k elsz6llit6sa sor6n alkalmazott gdpi iiritdst ne akad|lyozza.

(3) Ha a tartilly olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely az ed6nyben dsszetomdrodott vagy befagyott,
vagy a tart6lyban l6v6 hulladdkot irgy dsszeprdseltdk, vagy a tart6lyban elhelyezett hullad6k dsszsirlya
olyan m6rt6kben meghaladja a tartilly terhelhet6sdgdt, hogy emiatt a tartSlyl az eloirt m6don kiiiritem
nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt szemetet fellazitani 6s a tart6lyt haszn6lhat6v6 tenni.

(4) A t6rol6eddnyekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-m6rgezo anyag, |llati
hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyrildkony vagy robban6anyag, k6 - 6s dptiletttjrmeldk,
nagyobb terjedelmii, sirlyir t6rgy, stb,) amely vesztlyezteri:l szemdtsz6llit6ssal foglalkoz6 dolgoz6
egdszsdgdt, vagy megrong6lhatja a gyrijt6j6rmrivet, illetve 6rtalmatlanitdsa sor6n veszllyeztetheti a

kornyezet6t
(5) Ha a szolg6ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a t6rol6eddnyben a (4) bekezddsben
megjeldlt anyagot, tilrgyat helyeztek el, a kiiirit6s jogosultnak megtagadni .A kiiiritds megtagad6shr6l a

tulajdonost a szolg6ltat6 az ok felttintet6sdvel drtesiti, majd amennyiben a tulajdonosa a ktildn k<iltsdget

megfrzette, a hullad6kot a megfelel6 6rtalmatlanit6 helyre szilllitja.
(6) A gyrijt6ed6nyeztek beszerz6s6r6l 6s tisztit6s6r6l az ig6nybevev6 gondoskodik.

13.$.

A kiizszolg{ltatfsra vonatkoz6 szerzdd6s

(l) A kdzszolg6ltat6nak az igdnybevev6vel kdtdtt szerz6d6s€ben meg kell jeldlni a teljesitds helydt,

idejdt, m6dj6t, a kozszolg6ltatSsdrt fizetendS dijat, fenntartva a szolgilltat6nak - az onkorm6nyzat

dijmeg6llapit6 rendelete szerinti m€rtdknek megfelel6 - m6dosit6sra vonatkozo jog6t.

(2) Akdzszolg6ltat6s dija beszedds 6nek m6dj6t az esetleges dijh6tral6k behaj 16sa

6rdek6ben a szolg6ltat6 j ogait
(3) Az Onkorm6nyzat akozszolg6ltat6val szerz6ddst k6t a hullad6ksz6l lit6sra.
A szerzodlsnek a Ptk-ban szabillyozott felt6teleken tul tartalmaznia kell:
- a k<izszolghltaths tartalm6t, akdzszolgilltat6ssal ell6tott teriilet hathrait
- a kdzs zol g 6ltat6 szo I g6ltat6s i ktjtelezetts d geit.

- az O nko rm 6ny zatnak a kdzszolgilltat6s me gs zew ezdseve I 6 s fenntart6s 6val

kapcsolatosan kdtelezettsdgeit
- a kdzszolg|ltatis dijilt a dij meg6llapithshhoz sztks6ges kdltsdgelemz6st

- a drj beszeddsdnek m6dj6t, az ezzel kapcsolatos adatszolg6ltat6si kdtelezetts6get

- a dijh6traldk esetdn a szolg6ltat6t megil 1et6 jogokat, illetve az dnkorm6nyzat feladatait.

- a felek kdlcsdnris tfijekoztatisi kdtelezettsdg6t.
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14.$.
a kiizszolgfltatfs dija

(1.) Az <inkorm6nyzat akdzszolg6ltat6sdrt a dij megfizetdsdt hattrozatlan idcire visszavon6sig Atv1llalja a
kdzszolg6ltat6s ig6nybevev<ij dtol.
(2.) A kdzszolg6ltatds dijht az Onkormhnyzat a szolg6ltat6 6ltal megktild<itt szhmla alapjhnkoteles
megfizetni.

1s.$.

(l)Az dnkorm6nyzat megtagadhatja a dij megfizetdsdt abban az esetben, ha a szolgiltat6
kdzszolgilltat6s i krite lezetts 6 g6n ek nem te sz el eget
(2.)Nem tagadhada meg a dij fizet6se az (1.) bekezddse szerint, ha a szolgitltat6t a k6zszolg6ltat6s
nyujt6s6nak az id6j6rds elh6rithatatlan ok akadllyoda 6s a szolg6ltat6 az akaditlyelh6rit6s6t kcivet6en a
leheto legrdvidebb id6n beltil p6tolta mulaszt6s6t.
(3.)Az 6nkorm6nyzataszolg6ltat6,vagy megbizotda a kdsedelembe es6st6l sz6mitott 30 napon beliil
ir6sban sz6litja fel dij fi zetds i kdtelezetts 6 gdnek telj esitd s6re.

16.$.
Szabilys6rt6si rendelkez6sek

A kiildn jogszabdlyban megfiatirozott kdztisztashgi szabhlysdrt6sen tril szab6lysdrtdst k6vet el ds
30.000.-Ft-ig terjedo penzbirs|ggal srijthat6 az, aki:
( l.) Az ingatlan es az ahhoz tartoz6j6rda 6s 6rokszakasz tisztintartfus6val ds sikoss6g mentesitds6vel
kapcsolatos kdtelezettsdgdt elmulasztja, illetve az ezzelkapcsolatos szab6lyokat megszegi.
(2') Az ingatlan megmiiveldsdvel, rendben tart6s6val, gyomt6l, gaztolval6 megtis ztit1sdvalkapcsolatos
szab6lyokat megszegi.
(3.) A telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos k<izszolg6ltatrlst nem veszi ig6nybe.
(4.) Hhztarti.si hullad6kot felhalmoz, vagy krizteriiletre, illetve m6s ingatlan6ia a jelen
rendeletb en me ghatdr ozott felt6tel ekt6 I elt6r<i m6don kihe lyez.
(5.) A szemdtgyrijt6 tart|ly tisztfuntartitsi ds fert6tlenitdsi kdtelezetts6g{t elmulasztja.
(6.) Hulladdkgyrijto tart6lyt rendeltetdsdtdl eltdroen haszn6l, nemh6dart6si hullad6kot rak atartillyba,
rothad6, nagyon biidds szem6t elsziiliths6il6l ds 6rtalmatlanit6s6r6l nem sondoskodik.

Ertelmezd r.n #t 
$.rcr.x

E rendelet alkalmaz6s6ban:

I'l telepiildsi hulladek: A hdztartitsb6l sz6rmaz6 szlltrd hulladdk, illet6leg a h6ztart6si hullad6khoz
hasonl6 jellegri ds <jsszet6telii, azzal egyiitt kezelheto m6s hulladdk.
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2. hdztartdsi szildrd hulladdk: a rendszeres h6ztart6si szil6rd hulladdk 6s az alkalmi hhztarthsi ; szil6rd
hulladdk:

3 ' rendszeres hdztartdsi szildrd hulladdk: a lak6s, iidtilds, pihends sorhn az ingatlanon (igy a lak6sokban,
valamint nem lak6s ci'ljhra szolg6l6 egydb helyisdgekben ds tertileteken) folyamatosan keletkezS, a
Szolg6ltat6 Sltal rendszeresitett gytijtltartillyokban 6tmenetileg tSrolhat6, rendszeres gyi4tojfirattal, a
jogszabAlyi eloirdsoknak megfelelo zhrt rendszeni cdlg6ppel sz6llithat6 hulladdk (igy pl a konyhai
hulladdk, papir, tiveg, csomagol6eszkdz,hhztartisi eddny, kdzi eszkdz, rongy, s6preddk, salak, hamu,
korom, tov6bb6 kisebb mennyisdgii falvakolat, a kerti ds j6rdatakaritfusi hulladdk, kisebb mennyisdgri
falomb, nyeseddk, kar6csonyfa), tov6bb6
a lak6sban, valamint a nem lak6s cdljSra szolg6l6 egydb helyisdgben 6s tertileten folytatott kisipari
tevdkenysdg gyakorl6s5b6l keletkezett hulladdk, feltdve, hogy egyiittesen elhelyezheto a Szolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett szemdtgytijt6 tart6lyokban 6s 6rtalmatlanithat6 a tulajdonos 6ltal kdtelez6en igdnybe vett
kdzszolg6ltat6s keret6ben a kij el6lt 6rtalmatlanit6 helyen.

4. alkalmi hdztartdsi szildrd hulladek: a lak6s, i.idtil6s, pihends sorhn az ingatlanon (igy lak6sokban,
valamint a nem lak5s c6lj6ra szolg6l6 egydb helyisdgekben ds tertileteken) alkalmilag kdpz6d<itt vagy
felhalmoz6dott hullad6k, visszamaradt anyag, ha rendszeresitett gyrijt6ed6nyben mdrete vagy minosdge
miatt nem helyezhet6 el, amely lehet

a) lomtalanitils al6tartoz6 alkalmi hintarthsi szllfurd hul laddk: nagyobb mdretti darabos hulladdk (igy pl.
nagyobb h6ztart6si eszkdz, berendez6si t6rgy, birtor, 6gybetdt stb.) amelyet a rendeletben kijelolt
Szolg6ltat6 dvi egyszeri - el6re kiizzetett id6pontban tdrtdnd lomtalanit6s sor6n elszdllit,
b) esetileg szf''llithato alkalmi h6ztaft6si szilSrd hulladdk: az a) pont al6 nem tartoz6, eseti megrendelds
alapj6n 6rtalmatlanit6s c6lj6b6l elsz6llitand6 hulladdk (pl. 6pitdsi, bont6si t6rmel6k, aut6roncs.):

5. egdb (nem hdztartdsi) szildrd hulladdk: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltat6 ds
egydb gazdasilgi tevdkenys6g sor5n, valamint akdzintlzmdnyekben keletkez6 rendszeres egydb szil6rd
hulladdk ds alkalmi egydb szil6rd hul laddk:

a) rendszeres egydb szil6rd hulladdk: a tev6kenysdggel dsszefiiggdsben - a tevdkenysdg jeltegdnek
megfelel6en - rendszeresen es/vagy folyamatosan keletkez6, a Szolg6ltat6 6ltal rendszeresitetr,
gyijtoeddnyben 6tmenetileg t6rolhat6, a jogszabSlyi eloir6soknak megfelel6 rendszeni c6lgdppel
sz6llithat6 egydb szil6rd hulladdk, amely a teleptildsi szil6rd hul lad6k .elhelyez6sdre kijelcilt
firtalmatlanit6 he lyen, I dte s itm6nyb en h e lyezh et6 e I,
b) alkalmi egydb szil6rd hulladdk: a tevdkenysdg fenntart6sSnak folyamat6ban esetileg, nem ism6tlod6en
keletkezo, a telepiil6si szil6rd hulladdk elhelyezdsdre szolgSl6 egydb 6rtalmatlanit6 helyen.,
ldtesitmdnyben elhelyezhet6 vagy hasznosithat6 egydb szil6rd hulladdk:
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18.$.

Zhr6 rendelkez6sek

(1.) E rendelet 2004. 6v janu6r 01. napj6n ldp hat6lyba.

Csrilldnd Makovics Edit
Kdrjegyz6

Kaizer Antal
Polg6rmester

Z6rad6k:

A rendelet a kdzsdg hirdet6tablSjhntiirtdntkiftiggesztdssel2003. december 11. napj6n kihirdetdsre kertil.

Nemeske, 2003.december I 1

k<irjegyzci.


