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Olasz Kdzs6gi Onkormanyzat K6pvisel6-testtiletenek4l20l5.(IV.13.) <inkorm6nyzati rendelete

Olasz Krlzs6gi Onkormanyzat Kdpvisel6-testiilet enek 412015. (IV. 1 3 .) szilmri rendelete a
kciztisztas6gr6l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendj616l

Olasz Kdzsegi Onkormiiny zat Kepvisel6-testtilet6nek

412015. (ry.13.) sz6mri rendelete

a kdilrsztasiigr6 l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgilltat6s el Lit6s6nak rendj 615l

Olasz K<izs6gi Onkormrinyzat Kepviselo-testiilete az Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bekezdds a)

pontj6ban, tov6bbri a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. t<irvdny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$-riban, 6s a 88.$ (4) bekezd6sdben foglalt felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
tinkormanyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban
megrlllapitott feladatkrir6ben elj rirva a krivetkezoket rendeli el :

1. Altalinos rendelkezdsek
1.$

(l) Jelen rendelet c6lja:

a) Olasz Kcizs6g lakossdg6nak v6delme, a kdzs6g termdszeti 6s dpitett krirnyezet6nek
meg6v6sa, a kcirnyezettudatos magatart6s kialakit6sa a hullad6kgazd6lkod6s eszkcizeivel,

b) a hulladdk 6ltal okozott terhel6sek minimaliz6lisa, a kdzs6g szennyezettsdg6nek

elkertil6se drdek6ben a k6pz6d<itt hullad6k mennyisdg6nek 6s vesz6lyess6g6nek
csokkentdse, a keletkezo hullad6k lehet6 legnagyobb ar6nyri hasznositdsa, a hulladdk
kdmyezetet kim6lo 6rtalmatlanitiisa.

E celok megval6sit6sa erdek6ben a kcizs6g kdzigazgatrisi tertiletdn minden tev6kenysdget
rigy kell gyakorolni, hogy az a teleptil6s k6rnyezet6t a lehet6 legkisebb m6rt6kben terhelje,
illetve a k<irnyezet terhel6se 6s ig6nybev6tele csokkentjen; tov6bb6 biztositsa a keletkezo
hulladdk mennyis6g6nek 6s minosdgdnek megfelel6 kezel6s6t, hasznosit6s6t,

drtalmatlanit6s6t.

(2) A K6pviselo- testtilet a hulladdkgazdiikoditsi c6lok el6r6se 6rdek6ben 6rv6nyesiti a

Ht.-ben foglalt alapelveket, a hat6skordbe tartoz6 k6rddsekben meghatirozza a

hullad6kgazd6lkodris tlltal6nos kovetelm6nyeit, az 6rintettek jogait ds kcitelezetts6geit.

2.$

(l) E rendelet tertileti hatrilya Olasz k<izsdg kozigazgat6si tertilet6re terjed ki.
(2) E rendelet szemdlyi hat6lya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasznillora es a k6zszolg6ltatris igdnybev6tel6re k6telezett
gazd6lkod6 szervezetekre

b) a k6zszolg6ltat6ra.

(3) Az onkorm6nyzat kozigazgatdsi teriilet6n a hullad6kgazdiikodirsi kdzszolgriltat6s

kclr6ben, a kcizszolg6ltat6 sz6llit6eszkozehez rendszeresitett gytijtoed6nyzetben, a

k<iztertileten vagy az ingatlanon cisszegyrijtott 6s a k<izszolg6,ltato rendelkez6s6re bocs6tott
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telepi.ildsi hullad6k elhelyez6s celjitra t<irt6no rendszeres gytijt6s6re, sz6llit6sara, 6s

6rtalmatlanitirsira jogosult hullad6kkezelo a Ddl-Kom Nonprofit Kft., amely kcitelezo

kdzszolg6ltat6nak minosiil a felek kozcitt l6trejdtt helyi kozszolg6ltat6si szerzodds alapjrln.

(4) A telepi.il6si hullad6k drtalmatlanitdsra 6s hasznosit6sra tort6no 6tadris6nak helye ( a

telepi.ildsi hullad6k 6trak6s6nak kiz6r6lagos helye) a Mecsek-Drila Region6lis

Szil6rdhullad6k Kezelo Rendszer L6trehoz6sdt Celz6 Onkorm6nyzati Tiirsul6s tulajdon6ban

l6vo Kdk6nyi Regionrilis Hullad6kkezelo Kozpont. A Hullad6kkezelo Kozpont iizemeltetoje

a BIOKOM Nonprofit Kft.
(5) E rendelet tirgyi hat6lya a hulladdkgazdalkoditsi krjzszolgriltat6s kcir6be tartoz6

hullad6kra terjed ki.
(6) E rendelet trirgyi hatblya nem terjed ki

a) a termel6si hulladdkra,

b) a hinartilsi vesz6lyes hulladek kiv6tel6vel a vesz6lyes hullad6k gytijt6s6re,

6tv6tel6re, sziilititsitr a 6s kezele sdre,

c) az iilati eredetti hullad6kra.

(7) Olasz Kcizs6g Onkorm6nyzata k<itelezoen ell6tand6 kdzszolgiitat6skdnt az

ingatlantulajdonosn6l (birtokos, hasm6l6) ds a krizszolgriltatrls ig6nybev6tel6re kcitelezett

gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkezo telepi.ildsi hullad6k keze16s6re hullad6kkezel6si

kozszolg6ltat6st szervez 6s tart fenn.

(8) Olasz Kozs6g Onkormanyzata a Mecsek-Dr6va Regiondlis Szillrdhullad6k Kezelo

Rendszer L6trehoz6s6t Celz6 OnkormSnyzati T6rsuliis iital szervezett region6lis

hulladdkkeze16si kdzszolg6ltat6si rendsz erhez tartozik.

(9) Az Onkorm6nyzat 6s a Kozszolgiitato a telepi.ildsi hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys6g ell6t6s6r6l reszletes kozszolg6ltat6si szerzoddsben 6llapodnak meg, amely

tartalmazza a tev6kenys6g ell6t6s6nak hat6rnapjait 6s idotartam6t is.

3.S

A rendeletben haszn6lt fogalmakra a Ht., illetve a v6grehajt6sara kiadott rendeletek, tov6bb6

a Polg6ri torv6nykonyv fogalom meghatirozLisait - a hivatkozott jogszab6lyok szerinti

alapelvek 6s tartalom alapj6n drtelmezve - kell alkalmazni. A fogalmak tanalmSnak i.itkciz6se

eseten - amennyiben nem a Ptk. kogens fogalmair6l van sz6 - a Ht., illetve a v6grehajtrisi

rendeletei szerinti fogalom meghatirozds 6s 6rtelmez6s ir6nyad6.

2. Akilzszolgiltatrls tartalma, a jogviszony l6trejiitte 6s ig6nybev6tel6nek szabilyai
4.$

(l) A kdzszolg6ltat6s az alirbbi tevdkenys6gekre terjed ki:

a) az ingatlanhaszn6l6 6ltal az ingatlanon gytijtcitt vegyes hullad6k gyiijt6sdre 6s e
hull ad6k hul lad6kkezelo l6te sitm6nybe v alo sziilitirsitr a;

b) az ingatlanon elktildnitetten gyrijtdtt papir-, 6s mtianyaghullad6k valamint a

bi o I 6 giailag I eboml 6 hullad6k elszillititsir a;

c) a hullad6kgyrijto szigetre telepitett gytijtoedenyben elhelyezett telepiil6si hullad6k
elsziilitdsitra,kcirnyezet6nektisztdntartilsina;
d) a helyi cinkorm6nyzat tulajdon6ban 6116 koztertileten elhagyott hulladdkok e

rendeletbenmeghatirozottakszerintielsziilititsira;
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e) a termdszetes szem6ly ingatlanhasznalo iital az ingatlan6n keletkezo nagydarabos 6s

a lomtalanit5s kdr6be vont lom hullad6k gytijt6s6re 6s sz6llit6sSra;

f) hullad6kgytijto szigetek 6s hullad6kudvar i.izemeltet6s6re, valamint a hullad6kok
hulladdkke zel6 l6te sitm6nyekbe val6 e I szil I ititsir a.

(2) A kiizszolgilltatris kiterjed a term6szetes szem6ly ingatlanhasznitlonii keletkezo 6s a
hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kokra, amelyek gyrijt6s6re a kdzszolgiitato
engeddlye kiterjed, igy kiilcinosen:

a) kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek,

b) elem-, 6s akkumul6tor hullad6k,

c) gumiabroncs hullad6k,

d) f6radt olaj, dtolaj, zsir hullad6k,

e) lom hulladdk,

f) biol6giailag leboml6 hullad6k gyrijt6s6re 6s kezel6s6re.

s.s

(1) Az ingatlanhaszniio az Onkorm6nyzattal hat6lyos hullad6kgazd6lkoddsi
kcizszolg6ltattisi szerzod6ssel rendelkezo Kozszolgdltat6val a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6re egyedi szerz6d6st (a tovribbiakban: kdzizemi szerzod6s) k<it.

(2) A kciztizemi szerzodds a kozszolgriltat6 6s az ingatlanhasznilo kciz<itt az (1)
bekezd6sben foglaltak hi6ny6ban akkor is l6trejdn, ha az ingatlanhaszn6l6 a kozszolgiitatist
ig6nybe veszi, vagy ha a kcizszolg6ltat6s reszdre rendelkez6sre iill. A rendelkezdsre 6ll6s
meg6llapithat6, ha az adott ingatlant akdzszolgitltat6 begytijtdsi ritvonala 6rinti.

(3) A kriziizemi szerzodes idobeli hatdlya megegyezik a kozszolgiitatb 6s az
Onkormrinyzat kozott ldtrejott hulladdkgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s idobeli
hatrllyrival.

(4) A kciziizemi szerzod6s tartalmi elemei:
a) szerziSdiS felek megnevez6se

b) szerz6d6 felek azonosit6 adatai:

ba) termdszetes szemdly ingatlanhaszniil6 csakidi 6s ut6neve, lakcime, tart6zkod6si
6s 6rtesit6si cime, szi.ilet6si helye 6s ideje, anyja neve;

bb) gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznii6 neve, sz6khelye 6s telephelye, adosz6ma,
szttmlav ezeto p enzintezet neve ;

c) a kdzszolg6ltat6ssal drintett ingatlan cime vagy helyrajzi szima
d) a trirol6edenyzet tirtartalma 6s darabsz6ma;

e) a kdzszolg6ltat6s dij6nak megfizet6se;

f) a kiizszolgdltatris sziineteltet6se;

g) a v iitozirs bej elentds6nek szab6lyai;

h) a kdzszolg6ltatAs igdnybev6teldnek kezdo idopontja.

6.$

(1) A kcizszolg6ltat6 hullad6kgazd6lkod6si k<jzszolg6ltat6si enged6llyel 6s az Orsziigos
Hullad6kgazd6lkod6si Ugynciks6g Nonprofit Kft. iital kirlllitott minosit6 okirattal
rendelkez6 gazdasdgi t6rsas6g, amely a kdzszolg6ltatiis kor6be tartoz6 hullad6kot a

kdzszolgiitat6st igdnybe vevotol dsszegyrijti, 6tveszi, elsz6llitja illetve gondoskodik annak
kezel6s616l.
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(2) Akdzszolgdltat6:

a) gondoskodik a kdzszolgriltatiis folyamatos ell6t6siir6l,

b) biztositja az OHU 6ltal kiadott minosit6 okirat folyamatos megl6t6nek fenn6ll6s6t,

c) a kcizszolg6ltat6s ellittdsilhoz sztiks6ges szitmu 6s minosdgri j6rmtivet, g6pet, eszkort,

berendezdst biztositja 6s fenntartja, valamint a sziiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti

szakembert alkalmazza,

d) a sziiks6ges fejlesztdseket 6s karbantartilsokat elv6gzi,

e) a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6vel <isszefliggo, a jogszabiilyokban 6s a k<izszolg6ltat6si

szerzod6sben meghat6rozott adatszolg6ltat6st rendszeresen teljesiti, tov6bb6 mrikodteti a

jogszab6lyokban ds a kdzszolgSltat6si szerzoddsben meghatinozott nyilv6ntart6si

rendszert

I a fogyaszt6k sz6mitra a jogszabdlyi el6ir6soknak megfelel6 tigyf6lszolg6latot 6s

t61 lkoztatds i re nd s ze rt mtiko dtet,

g) az elv6,gzett, yagy felaj6nlott kozszolg6ltat6s diiilt az ingatlanhasznii6tSl a

vonatkoz6 jogszab6lyokban es az e rendeletben foglaltak szerint beszedi.

(3) A kcizszolg6ltat6 a kozszolgSltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k begyrijt6s6nek 6s

sz6llit6s6nak rendj6t a kepzodo hullad6k mennyis6gdnek figyelembev6teldvel

meghatirozza, 6s arrol az ingatlanhas znii6t a viitozits hat6lyba l6p6s6t legal6bb l5 nappal

me ge lo zo e n ti$ ekoztatj a.

(4) A Kdzszolg6ltat6 a hullad6kkezel6si kdzszolgiitat6s keretdben a hullad6k elsz6llit6s6t

megtagadhatja, ha:

a) az nem a Kcizszolgfltat6 sziilit6eszkoz6hez rendszeresitett a jelen rendelet 1.

me ll6klet6ben me ghat6 r ozott gytij to ed6nyben keriil ifiadhsr a,

b) a sz6llit5sra 6tadott gyujtoeddnyben a hullad6kot a Ht.-ben foglaltak megszegesdvel

helyezt6k el,6s azt akozszolgirltat6 felhiv6s6ra sem tett6k tirithetov6,

c) a gytijt6ed6nyben tobb hullad6kot helyeztek el, 6s emiatt az triltdltdtt, vagy a

gyrijtoed6ny nem zirhat6 le, 6s emiatt a gyrijtoed6ny iiritdse a kornyezet szenrryez6se, a

hullad6k sz6r6diisa ndlkiil nem lehets6ges,

d) a tcibblethullad6k vagy a zcildhulladdk nem a kozszolgiitatS iital e c6lra

rendszeresitett zs6kban keriilt kihelyez6sre, vagy

f) megtillapithat6, hogy a gytijtoed6nyben kihelyezett hulladek az i.irit6s, illetve a

sz6llit6s sor6n a sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, egeszs6g6ben,

tov6bb6 a begyrijto j6rmriben vagy berendez6s6ben kdrt okozhat, vagy a hasmosit6s,

illetve 6rtalmatlanit6s sor6n v eszely eztetheti a kdrnyezetet,

g) szemrev6telezessel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gytijtoeddny mergezo,

robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepi.il6si

hullad6kkal egytitt nem gyrijtheto, nem sz6llithat6, nem 6rtalmatlanithat6, illetve nem

min6stil telepiil6si hullad6knak,

h) amennyiben a trlrol6ed6nyek jelzdse bevezetesre keriil - a t6rol6ed6nyek

matric6j 6nak hi6nya, illetve s6ri.ildse eset6n.

(5) A (3) bekezddsben meghattnozott esetekben a Ktizszolg6ltato az ingatlarttulajdonost

ir6sban, haladdktalanul 6rtesiti a hullad6k elsz6llit6sa megtagadits6nak t6ny6rol 6s ok6r6l.

Az ingatlantulajdonos koteles a megtagad6shoz vezeto okot vagy okokat megsztintetni,

illetoleg a megszi.intet6srol gondoskodni.

(6) A hulladdk elsz6llit6s6nak (3) bekezd6sben meghat6rozott okb6l tort6no megtagad6sa

azingatlanhasznii6klzszolgiitatisi dijfizet6si kcitelezettseget nem 6rinti.

(7) A kdzszolgdltato az ingatlanhasznii6 iital a hullad6kudvarba beszAllitott hullad6k

6tv6tel6t megtagadja, ha az ingatlanhaszn6l6nak kdzszolg6ltat6si dijh6traldka van, lslvagy
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ir6sbe li kcizszol 96l tatdsi szerz6d6 sse I nem rende lkezik.
(8) Az tinkormiinyzat gondoskodik a Kdzszolgiitat6 javaslata alapj6n a pincesorokon

l6trehozott gytijtSpontok valamint a lerak6hely kijelcil6s6r6l, 6s mtikridtet6s6rol a

kozszolgiitat6 ritj6n, valamint biaositja a k<izteriilet ingyenes haszniiatitt a gytijtoed6ny
kihelyez6 s6hez, taro lils 6hoz, es me gkozelit esehez.

3. Az ingatlanhaszndl6 kiizszolgriltatrlssal kapcsolatos jogai 6s kiitelezetts6gei
7.S

(l) Az ingatlanhasznii6 a Ht. 6s a jelen rendeletben meghatiirozoffak szerint a
hullad6kgazd6lkod6si kozszolgl,ltatis ellirtitsithoz sziiks6ges feltdteleket a kozszolgiitat6
reszere biztosftja, 6s a kcizszolg6ltatrist igdnybe veszi.
(2) Az ingatlanhasznalS az Onkorm6nyzat iital szervezett kozszolgdltat6st az e

rendeletben meghatiirozott gyakoris6ggal ig6nybe veszi 6s a kozszolg:iltatds kcir6be tartozo
hullad6kait a kozszolgiitat6 rdszlre rendszerese n 6tadja.

(3) A gazdiikodo szervezet ingatlanhaszn|lo az ingatlan tertilet6n kepzodo, nem
elkiildnitetten gyrijtott hil^artisi hulladdkhoz hasonl6 hullad6k6t a kcizszolg6ltat6nak
rendszeres idokrizcrnkdnt titadj a.

(4) A gazdilkodo szervezet ingatlanhaszn6l6 az ingatlan teri.ilet6n kepzodo, elkiilcinftetten
gytijtdtt hdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdk6nak kezeldsdrol a Ht-ben foglaltak szerint
gondoskodik, igy e hullad6k6t akozszolgirltat6 rdszere is 6tadhatja.

(5) Az ingatlanhasznii6 akozszolgiitat6s igdnybev6tel66rt kozszolgiitatdsi dijatfizet.
(6) Az ingatlanhasznti6 a hulladdka kozszolgiitatonak tdrtdno futadasitig a teleptil6si

hullad6k gyrijt6s6re, t6rol6s6ra a kozszolgilltat6 sziilitoeszkozehez rendszeresitett 6s a
rendelet l. mell6kletdben meghatirozott gytijtoed6nyt kdteles ig6nybe venni.

(7) Az ingatlanhasznal6 kiiteles tov6bb6 a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelelo
gondosstiggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t,
eg6szs6gdt es j6 kdz6rzetet ne veszllyeztesse, a teleptilds 6pitett 6s term6szetes kd,rnyezetdt
ne szennyezze, a ndvdny - 6s 6llatvil6got ne kiirositsa, akozrendet 6s akdzbiztons6got ne
zavarja.

Az ingatlanhasznii6 alapveto kdteless6ge, hogy az ingatlan6n kepzodo hullad6k
mennyis6gdt alacsony szinten tartsa, tov6bb6 reszt vegyen a telepi.ildsen mtikcido szelektiv
hulladekgyiijt6sben.

(8) Az ingatlanhasznii6 a kozszolgtltat6s ig6nybevdtel6re a kozszolg5ltat6val kdzlJizemi
szerzodest kdt. Amennyiben az ingatlanhasznii6 ir6sbeli kdztzemi szerz6d6s-k<it6si
kdtelezettsdg6nek nem tesz eleget, ugy a kozszolgilltat6 - a haszn6l6 egyidejti 6rtesit6se
mellett - ingatlanonk6nt 1 db ll0 literes eddnyzet heti egyszeri i.irit6s6t v6lelmezi 6s ennek
megfelelo dijat szitmlaz addig az idopontig, amig az ingatlanhasznii6 szerzod6skdt6si
kotelezetts6g6nek eleget nem tesz.

(9) Az ingatlanhaszniio a szem6ly6ben, szemdlyes adataiban, az ingatlan tulajdoni
helyzet6ben, a gytijtoedenyzet darabszimirban vagy m6ret6ben bekovetkezo viitozirst, a

vrlltoz6st6l sz6mitott 15 napon beltil a klzszolgiltato tigyfelszolgilatdn bejelenti. A
bejelent6s elmulaszt6s6b6l eredo jogkovetkezmenyeket az ingatlanhaszniio viseli. A
bejelent6s megtdtel6ig akozszolgitltatrisi dijat a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 kciteles megfizetni.

(10) A kcizszolg6ltatds dij6t avilltozirs bejelent6s6t kovet6 h6nap 1. napj6t61 azingatlanuj
haszniloja megfizeti.

(11) Az ingatlan haszniioja kdteles a kozszolgaltat6 altal meghat6rozott tipusri
gytijtoed6nyzetet beszerezni, a hullad6k gyrijtdsdhez azt hasm6lni, karbantart6siir6l ds
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tisztitntartits6r6l, elhasznii6dis eset6n annak p6tl6s6r6l gondoskodni 6,s azt akdzszolgiitat6
6ltal rendelkezlsdre bocs6tott matric6val ellStni.

(12) A gytijtoed6nyt az ingatlan haszn6l6ja a saj6t ingatlan6n kdteles elhelyezni. Az
edenyzet a gynjbjdrat iital megkdzelitheto m6don az ingatlan kdzutcsatlakoziisa mell6
helyezheto ki rigy, hogy az a kdzriti forgalmat ne akadillyozza 6s a k<iAeriiletben k6rt ne

okozzon. Ahol az ritviszonyok vagy egy6b akad6lyok nem teszik lehetov6 (pl.: kciztikben) az

edlnyzet 6tv6tele a legkozelebbi alkalmas helyen tort6nik.

(13) Az ingatlan haszn6l6ja a gyrijtoed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot megelozo nap 18

or6t6l helyezheti ki a k<izteri.iletre, kivdve a tart6san enged6lyezett elhelyezest. A
kdzszolgiitato a gytijtoed6nyzetet odahelyezi vissza, ahova azingatlanhasznii6 kihelyezte.

4. A kdzszolgdltatis ellitdsfnak rendje

8.$

(1) A vegyeshdztartirsi hulladdk gytijt6s6re szolg6l6 gydjt6ed6nyzetbe nem helyezheto el:

a) foly6kony, mergezo, tiz- 6s robban6sveszdlyes anyag, Yagy egyeb olyan anyag,

amely veszelyeztetheti a gyrijt6st vegzo szem6lyek vagy m6sok eletdt, testi 6ps6g6t

b) telepiil6si hulladdknak nem minosiilo hullad6k, ktildn6sen:

ba) dpit6si 6s bont6si hullad6k

bb) 5llati tetem

bc) hullad6kudvaron gyrijtheto elektromos, elektronikai 6s vesz6lyes hulladdk

bd) 6llati iirtil6k.
(2) A gyrijtoed6nyzetet az ingatlanhasznillo az ingatlan tertilet6n beliil, vagy zdthat6

helyen, t6rol6ban helyezi el rigy, hogy ahhoz illet6ktelen szem6lyek, rlllatok ne f6rjenek

hozzit. Gyrijtoed6nyzetet kriztertileten elhelyezni vagy tart6san tdrolni kizir6lag a

kdzteriilet-haszniiatra vonatkoz6 jogszab6lyok megtart6s6val, az ott szabiiyozott enged6ly

vagy kcizteriilet-haszn iiati hozzi$6rul6s alapj rin lehet.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 az ingatlan6n keletkezo hlilartilsi vegyes hullad6k6t a

kozszolg6ltatS sziilit6eszkozdhez rendszeresitett - egyedi azonosit6 embl6m6val elliltott -
gytijtoeddnyzetben illetve a jelen rendeletben meghatitrozott felt6telek fenn6ll6sa eset6n

zs6kban adja itt. A kozszolgilltat6 6ltal rendszeresitett jelz6s n6lkiili edenyzet tirit6s6t a

kozszolgiitat6 j o go sult me gtagadni.

(4) A k<izszolg6ltatdst igdnybe vevo ingatlanhasznii6 szitmira a szabv6nyos

t6rol6ed6nyzet hasznitlata k<itelezo. A kozszolg6ltat6 eltal rendszeresitett - v6laszthat6 -
gyrijtoed6nyek jegyz6k6t, 6s a benntik t6rolhat6 hullad6kok faitaiat 6s mennyis6g6t a

rendelet I . mell6klete tartalmazza.

(5) A vegyes hullad6k tirit6s6nek minim6lis gyakoris6ga az orsz{rgos telepi.il6srendez6si 6s

6pit6si kovetelm6nyekrol sz6l6 korm6nyrendelet, illetve a 1612002. (IV.10.) Ei.iM rendelet

alapj6n:

a) csal6di hdzas dvezetben heti egy alkalom;

b) tcimbh6zas civezetben heti ketto alkalom.

A k6zszolg6ltat6val k6t6tt kdzszolg6ltatisi szerz6d6s a fentiekn6l szigorribb feltdteleket,

nagyobb gyakorisdgot is meghatirozhal. A sz6llit6s rendj6t az 1. melldklettartalmazza.

(6) A begytijt6s gyakorisiig6nak figyelembevdteldvel a gyrijtoed6nyt rigy kell kiv6lasilani,
hogy ar6nyos legyen a keletkez6 hullad6k mennyisdg6vel, de minimum 110 liter
t6rol6kapacit6s rendelkez6sre 6lljon mind a csal5di hdzas, mind a foldhivatali
nyilv6ntart6sban t6rsash6zi lak6skdnt, iidi.il6k6nt bejegyzett ingatlanok eset6n. I f6s
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hdztartflsok eset6ben - a

kdzszolg6ltat6 rdszdte tort6no
helyezheto ki.

(7) A szerzoddtt rirtartalmri ed6nyzetben elhelyezhet6 hullad6kmennyis6get
alkalomszenien meghalad6 egyes hullad6k kizirolag a kcizszolg6ltat6t6l v6s6rolt jelz6ssel
ell6tott zsiikban helyezheto el. A jelzett zsitk ira tartalmazza a hulladdk elsz6llitris6nak,
kezel6s6nek 6s iirtalmatlanit6s6nak k6lts6g6t. Amennyiben a t<ibblet vegyes hullad6k
elhelyez6se nem a jelz6ssel ell6tott zsiikban kertil kihelyezdsre, :irgy a kozszolgiitato a

t<ibblethullad6k elsz6llit6s6t megtagadj a.

e.s

(1) A hdnatisokb6l sziirmaz6 elktil<initetten gytijtcitt papir, mtianyag, tiveg hulladekot az
ingatlanhaszniio a k<izszolg6ltat6 iital iizemeltett lakoss6gi hullad6kgyrijtS szigeteken
k<izvetleniil elhelyezheti. A kijelcilt gytijtoszigeteket a rendelet 2. mell6klete tartalmazza.

(2) A Kozszolgitltat6 6ltal iizemeltetett b6lyi hullad6kgyiijto udvarban - a l6tesitdsdre
kiadott engeddlyben foglaltak szerint - a telepiildsi hulladdk hasznosithat6, valamint - a
k<imyezetvddelmi hat6siig 6ltal engedllyezett - vesz6lyes hulladdk <isszetevoi gyrijthetok be.
A hulladdkgyrijto udvarban iirtalmatlanit6si mrivelet nem vdgezheto.

(3) A hullad6kgytijt6 udvar ig6nybev6tel6nek feltdteleir6l, igy kiil<incisen a hullad6kgytijto
udvarban ritadhat6 hullad6k jelleg6rol, fajtajdrbl, mennyisdglrol, a kozszolgiitato es az
dnkorm6nyzat a hullad6kgyrijto udvar bejiratanal, honlapj6n 6s a helyben szok6sos m6don
t6jekonatja.

(a) Gytijtosziget 6s hullad6kudvar haszniilata eset6n a hulladdknak elhelyezes celjira
td rtd no szillitdsdr 6l az ingatlan has zn6l 6j a g o ndo s ko dik.

(5) Kdzszolgiitato megtagadhatja a hullad6kudvana szitllitott telepiil6si hullad6k 6tv6teldt
6s elhelyez6sdt, ha az adott hullad6k hulladdkfajta szerinti elkiikinitdse nem felel meg a
szelektiv gyrijt6s jogszab6lyban meghat trozott kdvetelmdnyeinek.

10.$

(1) A lomhullad6k azingatlanhaszn6l6t6l akozszolgdltat6 6ltal a lomtalanitiis sor6n 6tvett
olyan hidartisi hullad6k, amely a kdzszolgriltatds keret6ben rendszeresitett gyrijt6e ddnyzet
m6reteit meghaladja.

(2) A lakoss5g rdszdre nyrijtott kcizszolg6ltat6s keret6ben a lomhullad6k osszegyrijt6sdrol,
elszillititsirol 6s 6rtalmatlanitris6r6l a Kdzszolgiitatl az iitala meghirdetett idoszak alatt
dvente egy alkalommal, ktilcin dij felsz6mit6sa ndlktil gondoskodik. (lomtalanitris).

(3) A kozszolg6ltat6 akozszolgiiltat6s keret6ben kizir6lag a lakoss6gn6,l, ahivtartiisokban
kdpzoddtt, de a rendszeres hullad6ksz6llit6sra haszniilatos gyrijtoed6nyben el nem
helyezheto lomhulladekot sz5llid a el.

(4) A lomhulladdkot az ingatlanhaszn|l6 elsz6llit6s c6lj6b6l az ingatlan6n gytijti, a
lomhulladdk k<iztertiletre nem helyezheto ki. A hulladdk a lomhullad6k gyrijtdsdt megelozS
nap 18 6r6t6l helyezheto ki kdaeri.iletre.

(5) Lomtalanit6s keret6ben nem gyrijthetrl:
a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k
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b) gumiabroncs hullad6k

c) g6pj6rmri-roncs vagy termdkk6nt toviibb nem hasznrilhat6 j6rmti

d) az ipar, mezogazdas6g vagy szolgiitatitsi tev6kenys6g sor6n k6pzodott hullad6k

e) vesz6lyes hullad6k

f) hidartlsokban keletkezo vegyes hulladdk

g) elktilcinitetten gyrijt<itt papir, mtianyag, vagy fdm hullad6k

h) kerti biohullad6k.
(6) Amennyiben a lomtalanit6s soriin az (5) bekezd6sben felsorolt hullad6kkal vegyes

hullad6k kertil kihelyez6sre, rigy a kozszolgiitat6 az elsz6llit6s 6s elhelyez6s dij6t jogosult

az ingatlanhaszniio fel6 ki szrimlilzn|
(7) A lomtalanit6s 6vente egyn6l t<ibb alkalommal tdrt6no ig6nybev6tele dijkoteles.

11.S

(1) Az elektronikai hullad6k gyrijt6s6rol, elsziilitis6:r61, a k<izszolg6ltat6 6vente egy

alkalommal a hullad6kgazdiikoditsi kozszolgtitatis keret6ben - a ktilon kozszolgiitat6si dij,

vagy e gy6b e llenszol g6ltat6s fe I sz irmitfsa n6lkiil - gondo skodik

(2) A k6zszolg6ltat6s kereteben a kozszolgiltatl kizitr6lag a term6szetes szemely

ingatlanhasznii6nil, ahl^artdsokban keletkezo elektronikai hulladdkot sz6llitja el.

(3) az elektronikai hulladdkot a term6szetes szem6ly ingatlanhaszniiotol elsz6llitiis

cdlj6b6l a krizszolgiitat6 az trltalakozzetett hirdetm6ny :(rtjin elozetesen megieldlt helyen 6s

idopontban veszi 6t.

12.S

(1) Zoldhulladek gytijt6se a telepiil6sen dvente egy alaklommal biztositott a k<izszolg6ltato

6ltal t6ritdsmentesen.

(2) A z<jldhullad6k saj6t ingatanon t<irtdno el6getds6re Olasz Kozsdgi Onkorm6nyzat

K6pviselo-testiiletdnek a telepiildsi kerti hullad6kok 6s avar 6getds6nek szabiiyatol sz6l6

512013. (V.23.) sz6mri onkorm6nyzati rendelete szabiiyait kell alkalmazni.

13.S

(1) A hullad6kkezel6sikozszolgitltat6s nem terjed ki
a) az epitesi-bont6si hullad6kra,

b) a vesz6lyes hulladdkra, kiv6ve a 11.$ (2) bekezd6sdben foglalt vesz6lyes hullad6kot.

(2) A kozszolg6ltat6s al6 nem tartozo 6pit6si-bont6si hullad6k kont6nerrel tdrtdno

sztilitdsa eset6ben a hullad6k termeloje, birtokosa 6s kezeloje a koztertilet tisztin 1artisdra

vonatkoz6 j ogszab6lyok szerint koteles elj 6rni.

Az ingatlanhaszn5l6 az epitesi-bont6si hulladekot (6pitesi tormel6k; iivegalapir, sz5las

anyagok hullad6kai; csomagol6si tiveghullad6k;beton;tegla; cser6p 6s kerdmia; beton, tdgla

6s cser6p valamint ker6mia kever6ke; iiveg; ftild 6s kcivek; talaj 6s kovek;) az e ceha

ldtesitett inert hullad6klerak6ban helyezheti el.

(3) Epit6si-bont6si hulladdk e cdlra rendszeresitett hullad6klerak6ban t<irt6no elhelyezdse

dijkoteles.

8 / 15 2018. 03. 26.10:31
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5. A kiizteriileten keletkez6, az elhagyott, ellen6rizetlen kiiriilm6nyek kiiziitt elhelyezett
hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

14.$

(1) Ha az Onkorminyzat tulajdon6ban 5116 kdzteriileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen
kcirtilm6nyek k<iztjtt elhelyezett hullad6k kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a hullad6k
elsz6llit6sara 6s kezel6s6re vonatkoz6 kotelezettsdg6nek nem tesz eleget, a hullad6k
elsz6llit6s6r6l 6s kezelesdrol az Onkorminyzat akozszolgiitat6val kdtdtt szerzrid6s ritj6n
gondoskodik.

(2) Aki k<izteriileten kciztertileti hasznilati enged6lyhez kdtdtt 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi vagy egy6b tevdkenys6 get vegez, vagy kiv6n vegezni, illetve kdzteriileti
rendezv6nyt szervez, koteles azt a kozszolgiitat6nak bejelenteni 6s a kozszolgiitatlval a
kdzteri.ileten vdgzend6 tevdkenys6g idotartamra, valamint a vrirhat6 hullad6k fqtitjara,
6 sszet6tel6re 6s mennyi s6 g6re fi gyelemm el szerzo dest k6tni.

6. A telepiil6si hullad6k elhelyez6se, irtalmatlanitfsa 6s hasznositdsa
1s.$

A rendszeres hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6sba bekapcsolt ingatlanon gyrijt<itt
teleptil6si hulladdk 6s nagydarabos hulladdk a kok6nyi hullad6kkezelo l6tesitm6nyben,
keri.il kezeldsre, elhelyez6sre.

Z. UaUtOingatlanokra vonatkozti rendelkez6sek
16.$

(1) Udtil6ingatlan hasznril6ja a haszniiati szezon idritartama alatt a hulladdkkezel6si
kdzszolg6ltatilst ig6nybe veszi ds a k<izszolgriltatris dijat akozszolgiitato rlszere megfizeti.

(2) Udtil6ingatlan hasznl,loja szdmdra ahaszndlati szezon mrijus 1 napjrit6l okt6ber 31.
napj6ig tart.

(3) A hasznillati szezonon kiviil az iidi.il6ingatlanokn6l szewezett hullad6kkezel6si
kdzszolgiitattis nincs, az ingatlanhaszn6l6 azonban tov6bbra is kciteles az ingatlanon
kepziSdo hulladdk tisszegytijtdsdrol 6s elsziilititsitr6l sajrit kcilts6g6n gondoskodni.

8. A kiizszolg:iltatris dija, dij fizet6s, sziineteltet6s
17.$

(1) A kdzszolg6ltatiis ig6nybevdtel6re kciteles, illetve a kiizszolg6ltatiist igdnybe vevo
ingatlanhaszniio a telepiil6si hullad6k kezel6s66rt krizszolg6ltatilsi dijat hzet.

(2) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltatrlsi dij megfizet6sdt az, aki a telepiil6si hullad6kkal
kapcsolatos kcitelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy rdsz6re a kcizszolgriltat6

a) a kdzszolg6ltat6st felaj 6nlja, illetve
b) a kdzszolgdltatris teljesitds6re rendelkezdsre 6ll.

(3) A k<izszolg6ltat6 teljesit6sre rendelkezdsre Sllisa megfelelo igazolisinak tekintendo,
ha a meghatitrozott jitratnapon a jdrat ritvonala az ingatlanhaszniio ingatlan6t drinti.

(4) Az ingatlanhaszniio megtagadhatja a kcizszolg6ltat6si dij megfizet6s6t, ha a
kdzszolgiitato az e rendelet szerinti kdzszolg6ltat6si kdtelezettsdgdnek felr6hat6 m6don
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nem tesz eleget.

(5) Nem tagadhat6 meg a kozszolgiitat6si dij megfizetdse az (4) bekezdds szerint, ha a

szolgtitatits nyrijt6s6ban a kozszolg6ltat6t az idojiras vagy mils elhririthatatlan ki.ilso ok

akaditlyozta, 6s a kozszolgiitat6 a mulaszt6s6t az akadilly elh6rul6srit kcivetoen a lehet6

legrdvidebb idon beli.il p6tolta. Ugyancsak nem tagadhat6 meg a dijfizet6s, ha az

ingatlanhaszniio a gytijt6si napon a gyrijtoed6nyt nem helyezte ki, 6s emiatt a

kozszolg6ltatiis meghirisult.

(6) A kozszolg6ltat6si dij megfizet6s6re kdteles ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben

bekovetkezo vtitozits esetdn a kozszolg6ltat6si dijat a viitozits kiizszolg6ltat6nak tort6nt

bejelent6se h6napj6nak utols6 napjSig aregi, azt k<iveto pedig azuj ingatlanhaszn5l6 kdteles

fizetni.
(7) A fizetendo kdzszolgiitat6si dij i az egysegnyi dijt6tel 6s az iirit6si gyakoris6g

i:i,lagszitminakszorzata.
(8) Az ingatlanhasznii6 a kcizszolg6ltat6si d{jat - ha jogszab6ly elt6rden nem rendelkezik

a ko zszol gitltat6 r 6 szer e

a) term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 esetdn negyed6vente

b) nem termdszetes szemely ingatlanhaszniio eset6n havi bont6sban a szitmlin

fe lti.intetett fi zet6 si hat6ridore k<ite le s me gfizetni.

(9) A Kozszolg6ltat6 6ltal kibocs6tott szitmla alapj6n az ingatlanhasznii6 a

kozszolg6ltat6si dij at a Kozszolg6ltat6 reszer

a) banki 6tutal6ssal,

b ) k6 s zp d n zes b efrzetes se I a ko zszolgiitat6 ti gy fd I szol gtiatin,

c) postai csekken, vagY

d) e-sz6ml6n kereszttil

koteles megfizetni.
(10) Amennyiben a t6rsash6zak kdpviseletre feljogositott szerve kdz<is ed6ny haszniiat

eseten atdrgyevet megel6zo 6v december 1-ig a Kozszolg6ltat6 rendelkezdsere bocs6tja a

k6zszolg6ltat6si dijnak az egyes ingatlanhasznii6Yta tort6no feloszt6sSt tartalmazo

hathrozatot, valamint az egyes ingatlanhasznii6k nev6t 6s szem6lyes adatait, a

Kozszolg6ltat6 kdteles a dijat tartalmazo szdmlit atirgyev janu6r 1-j6t kdveto idoszakban

az egyes ingatlanhaszn6l6knev6re ki6llitani. A haszn6lt ed6ny mdrete, szitma 6s a feloszt6st

tartalmazo hattrozat a feloszt6si arinyszitmok tekintet6ben t6rgy6ven beliil jrinius l-ig,

illetve december l-ig m6dosithat6. Ebben az esetben a Kozszolgilltat6 a kovetkezo

negyed6r,tol kezdod6en 6llitja ki a m6dositott ar6nysz6moknak megfelelo szitnlirt. Egy6b

esetekben a szerzodes csak a szem6lyi adatok tekintet6ben m6dosithat6. A Kozszolgiitat6 e

rendeletben el6irtaknak nem megfeleloen eloterjesztett bejelent6st elutasitja.

(11) A kozszolg6ltat6si dijat tartalmazo sztrmla adataival 6s 6sszeg6vel kapcsolatban az

ingatlanhaszn6l6 a kozszol giitato fel6 ir6sban kifog5st emelhet. A kifog6sra a

kozszolg6ltat6 annak kezhezvetelet kciveto 15 napon beliil v6laszolni koteles.

(12) A kozszolg6ltatiis ig6nybev6tel66rt az ingatlanhaszn6l6t terhelo dijh6tral6k 6s az azzal

osszefiigg6sben meg6llapitott kdsedelmi kamat, valamint a behajt6s egy6b ktilts6gei ad6k

m6dj6ra behajtand6 ko^artozirs. Fizet6si kesedelem eset6n a kdzszolg6ltat6 kdsedelmi

kamatot, valamint fizet6si felsz6lit6sonk6nt ktlcin elj6r6si k<iltsdget jogosult felsz6mitani.

(13) A kozszolgitltat6si dijh6tral6k behajt6s6ra a Ht. 52.$-ban foglaltak ir6nyad6k.

l0/ 15
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(1) A t6rol6ed6nyt egyedi.il haszn6l6, egesz 6vben dijfizet6sre kdtelezett ingatlanhaszniio
a kdzszolgiitat6hoz intdzett irrisbeli kdrelm6ben a kozszolgiltatis sziineteltet6sdt
kezdem6nyezheti, ha

a) azingatlant 90 napot meghalad6 idotartamban nem haszn6lja, 6s

b) az ingatlant egy6b m6don (b6rbeadrls, szivess6gi lakiishaszniiat, birminemri egy6b
hasznosit6s) ritj 6n nem hasznositj a.

(2) A hullad6kkezel6si kdzszolgiltatilskizir6lagaz (1) bekezd6s6ben felsorolt feltetelek
e gyiittes fennrlll6sa e set6n sztineteltetheto.

(3) A sztineteltetes az tiresed6s v6rhat6 idotartamtlt legal6bb 8 nappal megelozoen, a
Kozszolgiitat6 tigyf6lszolg6lat6n iriisban leadott nyilatkozattal, faxon, illetve postai vagy
elektronikus lev6l form6ban kezdem6nyezheti5 a Kozszolg6ltat6nrll. A bejelentes
megt6tel6re csak a Kozszolgdltat6val szerz6d6ses jogviszonyban 6116, yagy a
meghatalmazottj a j ogosult.

(4) A k6zszolg6ltatrisi jogviszony sziineteltetds6nek legrdvidebb idotartama 6 h6nap, de
maximum 12 h6nap amelynek elteltdvel a kozszolgLiltatris kiilcin 6rtesit6s ndlkiil visszaiill,
kiv6ve, ha az ingatlanhaszn6l6 rijabb sziineteltet6si k6relmet terjeszt el6.

(5) A szi.ineteltetds csak a h6nap elso napj6val kezdodhet 6s teljes h6napra vehet6
ig6nybe.

(6) A bejelentdsben foglaltak val6siigtartalmrit a Kdzszolgitltat6 ellenorizni jogosult. Haaz
ingatlan a sztneteltetdsi idotartam lejdrta el6tt fjb6l lakott6 vrilik, annak t6ny6t a
Kcizszolg6ltat6val szerzoddtt f6l, vagy meghatalmazottjakdteles legal6bb 3 nappal korrlbban
a Kdzszol g6ltat6nak bej elenteni.
(7) A szi.ineteltetds jogszertitlen ig6nybev6tele esetdn a Kozszolgaltato jogosult a

sztineteltet6st megvonni.

1e.s

(l) A kozszolgiitatis ig6nybev6tel6re kciteles ingatlanhasznril6kr6l a kijzszolgiitato
nyilv6ntartdst vezet a Ht.-ben meghat6rozott adatok felttintetdsdvel. Az adatokat a
ktizszolg6ltatds ell6t6sa, illetve ellenorzdse cdlj6b6l kizirolag a kozszolg dltat6 jogosult
kezelni, illetve az Onkorm 6ny zat, mint ell6trisra kcitelezett j ogosult megismerni.

(2) A szem6lyes adatok kezeldse sor6n a kdzszolgitltat6 az informhci6s <jnrendelkez6si
jogr6l 6s az informiici6szabads6gr6l szol6 2011. 6vi CX[. tcirvdny rendelkez6seinek
megfeleloen j6r el.

(3) A ktizszolg6ltat6 biztositja az adatkezel6s szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleit, gondoskodik
az adatok biaonsrigar6l, meghatinozza azokat az eljirdsi szab6lyokat, amelyek az adat- es
titokv6delmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz szi.iksdgesek.

9. Kdztisztasa{ ggal iisszefii 996 feladatok
20.s

(l) A koilisztasdg fenntartiisriban mindenki kciteles hathat6san kdzremtikddni. Az
ingatlanok tisztSntartitsSrol az ingatlanok tulajdonosai kdtelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa k<iteles gondoskodni a j6rd6k, udvarok, kertek, l6pcsohdzak,
kapualjak, tovribbrl az ingatlanhoz tartozo valamennyi - k<iaertiletnek nem minostilo -
teriilet, helyis6g rendszeres tisztdntartirs6r6l, a lakohinak, illet6leg tivegfeliiletek gondozott
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megjelen6se 6rdek6ben azok rendszeres tisztitn- 6s karbantartilsirr6l, tov6bb6 kciteless6gi.ik,

hogy ingatlanukat megmtivelj6k, rendben tarts6k, gyomt6l, gaztbl megtisztits6k.

(3) Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo egydb

szewezetek tev6kenys6ge kdvetkezt6ben k<iztertileten keletkezett szennyezodds

megsziintet6se, a szerrtyezod6st okoz6 szeru, illetve szemdly feladata.

(4) A kozseggazd6lkodSsi k<jrbe tartozo parkfenntart6si feladat mag6ban foglalja a kcizs6g

tertilet6n l6vo parkok, j6tsz6terek, sorf6k, sciv6nyek gondoz6s6t.

(5) Kozteriileteken keletkezett szem6t eltakarit6s6r6l, tisszegyrijt6s6rol es elszrlllitiis6r6l,

tov6bb6 a kdzteriiletek tisztSntart6siir6l Olasz Kozs6g Onkorm6nyzata (a tovrlbbiakban:

Onkorm6nyzat) gondoskodik.

(6) A k<jzteriileteken felgyi.ilemlett h6 eltakarit6sar6l 6s a sikoss6g elleni v6dekez6sr6l az

flnkorm6nyzat gondoskodik, a helyi kozutak kezel6s6nek szakmai szabftlyairol sz6l6

512004.(1.28.) GKM rendelet (tov6bbiakban: Szab6lyzat) mell6klet6ben foglaltak alapj6n,

valamint a IV-V kozftkezeldsi szolg6ltat6si kateg6ri6kra vonatkoz6 eloir6sainak

megfeleloen.

(7) Az Onkorm6nyzat kriteles az utcai hullad6kgyijto lartiiyok fel6llit6s6r6l 6s azok

folyamatos iirittet6s6rol gondoskodni. Kivdtelt k6peznek a kereskedelmi 6s szolg6ltat6

egys6gek, valamint a vend6gl6t6helyek, amelyek tulajdonosai kritelesek az 6ltaluk

mrikcidtetett ingatlan elott hullad6kgyrijt5 ed6nyt kihelyezni, es aA. rendszeresen iiriteni.

(S) Az ingatlan el6tt l6vo jirdaszakasz 61land6 tisztintartirsiir6l, a h6 eltakarit6s6r6l, a

sfkoss6g megsztintetds6rol az ingatlantulajdonos koteles gondoskodni. A tiszt6ntart6si

kritelezetts eg az rngatlan 6s a jirda, a jdrda 6s a kcizrit k6z<itti iires, ftives vagy vir6gos s6vra

is vonatkozik.
(9) Az ingatlan tulajdonosa hrtozik az ingatlaw6l a gyalogj6r6ra kinyrilt 6gak, bokrok

folyamatos nyesds6rol gondoskodni.

21.S

(1) Az ingatlan el6tt l6v6 jirdalisztirntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto 6rokba

vagy azrittestre seperni. Az ingatlan belso tertlet6rol (udvar, stb.) havat, jeget a kozteriiletre

sziilitanitilos, illetve csak kijeltilt helyre szabad.

(2) Ha a kritelezett az ingatlan elotti j6rdaszakaszt az eszlelestol sz6mitott 4 6rirn beliil, de

legk6sobb 17 oraig nem tisztitja meg a h6t6l, j6gtol 6s nem teszi kcizleked6sre alkalmass6,

az Onkorminyzat a mulaszt6 kolts6g6re elvegeiletheti a tisztit6st.

(3) Sz6rakoz6helyek, vendegl6t6-ipari egys6gek, iizlethelyis6gek 6s m6s elarusit6helyek

el6tti jArdaszakaszt a nyitva tart6s ideje alatt az izemelteto k<iteles tisztilntartani, tekintet

nelkiil arra, hogy a szem6t saj6t tev6kenysdg6bol sztrmazlk-e vagy sem. A zdrds elott

krjteles meggyozodni az elobb felsorolt helyis6gek elotti teriiletek tisztas6g6r6l. Az iru
lerak6sa kovetkezt6ben keletkezett szemetet (hullad6kot) az i.izemelteto koteles az

6rusz6llit6st kovetoen halad6ktalanul eltakaritani.

@) Az utcai, valamint egy6b el6rusit6helyek (b6d6k, pavilonok, stb) arusai k6telesek az

6rusit6s sor6n keletkez6 hulladekot osszegytijteni, az irusit6helyek k<izvetlen kornyezet6t

tisztitn tartani.
(5) Kdztertileten szennyezoanyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani, hogy a

kcizteriiletet ne szenny ezze. Ha sz6llit6s kdzben a kozteriilet szenrtyezodn6k, a szennyezod6s

eloiddzdje azt eltirvolitani 6s a tov6bbi szennyezoddst megakad6lyozni k<jteles.

(6) A koaertletrol az 6llati hulla elsz6llit6sa - amennyiben az 6llat tulajdonosa nem
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5llapithat6 meg - az Onkorminyzat feladata. Az Onkorm nyzat az 6rtesit6s vdtele ut6n
kdteles nyomban int6zkedni az erre a celra kijelcilt rillati eredetti hulladdkgyrijt6 helyre
tcirtdno elsz6llit6s6r6l, valamint az iilati eredetii hul ad6k 6rtalmatlanitilsa irrinti
int6zked6sek halad6ktalan megtdtel6rol.

22.5

(1) A k<iztertileten l6vo iirkok, nyitott csatorniik, foly6k6k, 6tereszek tisztintartdsa, a
csapaddkviz akadiiytalan elfoly6s6nak biztosittisa - az ingatlan elotti szakaszra terjedoen -
az ingatlan t6ny I e g e s hasznill6j 6nak, i I I etv e tul aj do no s 6nak krite I e s s6 ge.

(2) Jarmiibehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6karban- es tisztdntartitsa minden esetben az
ingatlan haszn6,l6j 6nak, i lletve tulaj dono s6nak kdtele sse ge.

(3) A csapad6kelvezeto arokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okozdsfira alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,
t<irmel6ket, tiz- 6s robbaniisvesz6lyes anyagot) a csapad6kviz-elvezetiS 6rokba sz6rni,
belecinteni, belesepemi, vagy bevezetni tilos!

(4) Epit6si teriileten es az epitkezes kiizvetlen kornydken (az 6pitkez6s elotti tertile ten) az
6pit6st vegzo kivitelez6nek kell biaositani a tisztas6got.

23.$

(1) Beruh6ziisok eset6n a birtokbavdteltol a kivitelez6s megkezd6s6ig a beruh6z6nak
(bonyolit6nak), ezt kcivetoen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelezSnek kell gondoskodni az
iitalaelfoglalttertilettisztirntartisirol.

(2) Epft6sn6l, bont6sn6l vagy tatarczisnill a munk6latokat rigy kell vdgezni, az epitdsi 6s

bont6si anyagokat, a kirlsott ftldet rigy kell tarolni, hogy por ds egy6b szennyezodds ne
keletkezzen.

(3) Amennyiben a munk6latok v6gzdse sor6n epit6si tiirmeldk, illetve hulladdkanyag
keletkezik, ttgy azt folyamatosan, legk6s6bb a munka befejezdsetol szitmitott 48 6riin beltil a
kivitelez6st vegzo szervnek vagy szem6lynek el kell sziilitani,6s a kcizteriiletet helyre kell
6llitani, illet6leg meg kell tisztitani.

(4) Kcizeriileten 6pit6si, bont6si anyagot a polgrirmester 6ltal kiadott k<izteriilet-haszn6lati
enged6lyben meghat6rozott teriileten, az enged6lyben megjekilt m6don 6s idotartamig
szabad tiirolni. Mag6nteriileten enged6ly nem sztiks6ges, de csak olyan anyagot szabad
t6rolni, amely kcizeg6szs6gtigyi szempontb6l veszdlytelen.

(5) Tilos kozltra, ritpadk6ra salakot, 6pft6si tcirmeldket, illetve szemetet sz6llitani 6s

helyezni!

24.S

(1) K<iztertileten szennyezil anyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani, hogy a
sz6llitrisb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzefl. Ha a szitllit6s kdzben a

teriilet szennyezodndk, a szeruryezodds eloidezoje kciteles azt eltixolitani 6s a tov6bbi
szennyezod6 s me gakad iiy ozistr ol gondo skodni.

(2) Ha b6rmilyen szilllitminy fel- vagy lerak6srinrll, a k6ztertlet szennyezodik, a

szennyeziSd6s eloid6zdjenek ail. a fel- vagy lerakis elvegzese ut6n nyomban meg kell
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tisztitani.
(3) A kdzs6g kriztertiletdn tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy miis olyan tev6kenys6get

vdgezni, amely szenrryezod6st okoz. Lak6hirzhoz tartoz6 udvarban ilyen munk6kat rigy kell

vegezni, hogy a szennyezod6s kozteriiletre ne keriiljdn.
(4) A gondozott zrildteriiletre j6rmuvel r6hajtani, azon parkolni, azt birmi m6don

k6rositani tilos!
(5) Kciztertileten hirdetm6nyt, plak6tot csak az e cdlra rendszeresitett helyen szabad

elhelyezni. Tilos az dpitmdnyeket, keritdseket, 6l6f6kat b6rmilyen felirattal megrong6lni. A
kdzszem6rmet 6s kozizlest s6rto feliratokat a tulajdonos 24 oritr. beli.il kciteles saj6t kciltsdg6n

elt6volitani.
(6) Epiileten (kapun, ablakon stb.) egydb l6tesitm6nyben l6vo, idej6t mrilt hirdetmenyt az

elhelyezo koteles elt6volitani, legk6sobb a felhiv6s kezhezxetel6tol sz6mitott 3 napon beliil,

kciteles tov6bb6 az igy keletkezett hullad6k cisszegyrijt6s6rol 6s elsz6llit6sar6l is
gondoskodni.

2s.s

(1) V6llalkoz6i tevdkenysdg ellititsithoz, magdngazd6lkod6shoz sztiks6ges gdpek,

j6rmrivek t6rol6sa koztertileten tilos!

(2) Alkalmi jelleggel ig6nybe vett krizteriilet 6s az ail kortilvevo l0 m6teres teri.ilets6v

tisztintartirsa az alkalmi has zn6l6 kotele s s6 ge.

(3) Az 6pi.ilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az 6pi.ilet tetozeterol az esoviz, h616 a

jirdttrane csorogion.

(4) A teleptil6s teriilet6n l6vo tavakba, holt6gakba, 6lo vizfoly6sokba, belvizelvezeto

6rkokba tisztitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egy6b hullad6k

lerak6s6val beszennyezni tilos !

I 0. Telepiit6si foty6kony hullad6kkal kapcsolatos kiizszol g6ltat6s

26.$

(1) A k1zszolgitltatiisba bekapcsolt ingatlannak tekintheto az az ingatlan, amely a kOzsdgi

szerrty v izcs ato rn6ra ninc s r6kotv e, ve zet6k e s v izellitirs a me g o I dott.

(2) Olasz Kdzs6g 0nkorm6nyzata a kdzs6g kozigazgat6si teriilet6n a telepiildsi foly6kony

hullad{k 6rtalommentes elhelyezdset szervezett helyi hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltat6s

rid6n biztositja.
(3) Olasz kdzs6g kdzigazgatdsi teri.ilet6n a telepiil6si foly6kony hullad6k

6rtalmatlanit6s5val kapcsolatos hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6st az arra jogosult

szolg6ltat6 v6gezheti.

(4) A szolg6ltat6 tev6kenys6 ge vegzdse sor6n a hat6lyos jogszab6lyokban el6irt, mtiszaki,

kcize geszs6 giigyi 6s egy6b feltdteleket kdteles betartani.

(5) Az onkorm6nyzat szervezds6ben e rendelet szerint megval6sul6 folydkony hullad6k

gyrijt6se, elsz6llitrisa, valamint elhelyez6s6re ir6nyul6 kdzszolg6ltat6s igdnybev6tele az

ingatlan tulajdonosa reszerol - amennyiben az ingatlan a kdzszolg6ltat6sba bevont

ingatlannak minostil - kdtelezo, 6s e kdrben a Kozszolgiitat6 koteles szolg6ltatni.

(6) A kozszolgiitat6s l6trejon a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6vel. A szolg6ltat6 szolg6ltat6si

kdtel ezetts6 g6nek a szolgiitat6s fe laj 6nl 6stx al te s z e le get.
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T6th Gabriella
polg6rmester

Ez a rendelet Olasz Kozs6gben kihirdet6sre keriilt.
Olasz, 201 5. riprilis 1 3.

dr. SzliiveczTamis
jegyzo
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Megnevez6s
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dr. Szl6veczTamds
jegyzo

m6ret

12.6 KB

(7) A szolgiitaths elvegzeseert es az 6rtalmatlanit6s6rt a megrendelo dijat kdteles frzetnl
(8) A megrendelo koteles biztositani a t6rol6 hozzdfdrhetos6gdnek lehetos6g6t ds a

s zippantiis v6 grehaj tiisrinak e gy6b fe lt6te leit.

11. Zir6 rendelkez6sek

27.5

(1) Ez a rendelet a kihirdetds6t kclvet6 napon l6p hat6lyba.
(2) A rendelet hatrilyba lep6s6vel egyidejrileg hatllyat veszti Olasz Kcizs6gi

Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilet6nek a teleptildsi szilird, ds foly6kony hullad6kkal
kapcsolatos helyi k<izszolgiiltat6sr6l 6s annak kritelezo ig6nybev6tel6r6l szol6 212003.
(II.2 0. ) szitmi rendelete.

Olasz, 2015.6prilis 8.
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