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/kdzs6 g k6pvi sel o testiiletdne k 8 I 20 I 6 (XI.22.) onkorm6nyzati rendelete
Old Kdzsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testtiletenek 8/2016.(XI.22.) <inkorminyzatirendelete a

k<jai sdasrigr6 l, val amint a hul laddkgazd6lkod6si kozfel adatr ol

Old Kiizs6 g dnkorm 6ny zata K6pvisel6-testiilet6nek
8/20 1 6.(K.22.) iinkorminyzati rendelete
a kiiztisztasri916l, valamint a hullad6kgazddlkodrisi kiizfeladatr6l

Old Kcizs6g Onkorminyzatinak Kdpviselo-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. CLXXXV.
tdrvdny (a tovribbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjfun az
Alaptdrv6ny 32. cikk (1) a) pontjiiban lefrt jogkdrdvel 6lve a kdvetkezoket rendeli el:

ELS6 RESZ
Altal,inos rendelkez6sek

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatflya

1. $ E rendelet cdlja azoknak a helyi szabiilyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosftj6k Old
kcizs6g kciaisaasiigtit, valamint a helyi hulladdkgazd6lkodrisi k<izfeladat tartalmdt, rendjet ds
m6djrit.

2. $ (1) E rendelet tertileti hatrilya Old k<izsdg kozigazgatdsi tertiletdn vegzett
hullad6kgazdrllkodrlsi kcizfeladat ellStrls keret6ben szervezett 6s fenntartott krizszolgdltatdsra (a
tov6bbiakban: kdzszolg6ltat6s), valamint az e rendeletben meghatirozott k6zszolgrlltat6s
keret6ben a telepiil6sen gyiijtcitt hullad6kok sz|,llititsirads kezel6s6re terjed ki.

(2) E rendelet szemelyi hatiiya a hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t6sa keret6ben
szervezett 6s fenntartott kcizszolgiiltatrist igdnybe venni kdteles ingatlantulajdonosokra terjed
ki. A rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed azon ingatlantulajdonosokra, akik 6rdekkcirdben szilird
hullad6k keletkezik, ak6r ingatlanukon, ak6r ingatlanuk elott l6v<i kozteriileten, ak6r a telepiil6s
egydb kdztertileten."

2. Fogalmi meghatfrozisok

3. $ (l) E rendelet alkalmaz6sitban az alapfogalmak tekintet6ben a Ht. 2.$-a azlr:inyad6.
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A hullad6kgazdflkodf si kiizfeladat

II. Fejezet

3. A hullad6kgazdilkod6si kiizfeladat tartalma

4.$ (1) Old Kozs6gi Onkorminyzata (a tovSbbiakban: onkorm6nyzat) kcitelezoen ell6tand6

hulladdkgazd6lkod6si kozfeladatifi a DEL-KOM Nonprofit Kft. kozszolgl.ltat6val kdtdtt

hullad6kgazd6lkod6si szer zo des ritj 6n biao sitj a.

(2) A hulladekgazd6tkod6si kozfeladattal kapcsolatos kozszolgilltat6s ig6nybe v6tele Old

k6zs6g kdzigazgatisi teri.ilet6n l6v6 lak6ingatlan tulajdonosai r6sz6re egesz 6vben, az

idolegesen haszn6lt ingatlanok esetdben az ingatlantulajdonosok r6sz6re a hasznf'lati szezon

idej6re kdtelezo. A haszn6lati szezona haszn6lt ingatlanok eset6ben el6re bejelentett id6szak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hullad6kgazdrllkod6si kcizfeladattal kapcsolatos

k6zszolg6ltat6s ell6tSs6hoz szi.iksdges felt6teleket akozszolgitltat6 rdszdre.

(4) Az ingatlantulajdonos kdteles a keletkezett telepiil6si hullad6k elhelyez6s6rol a

hullad6kgazd6lkod6si kozfeladattal kapcsolatos kozszolg6ltat6s k<rtelezo ig6nybev6tel6vel

gondoskodni.

(5) A gazdrilkod6 szewezet ingatlantulajdonos a hintartisi hullad6khoz hasonl6 hullad6k

r6,szdt kdpezo elktikinitetten gytijtott hullad6k kezel6sdrol a Ht. 31. $ (1) bekezd6s6ben

me ghatir o zottak szerint gondo skodik.

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gytijt6s, begytijt6s, sz6llitSs 6s lerak6s

szabrilyait6l elt6ro m6don kezelni.

4. A hullad6kgazdflkodisi kiizfeladat

ell6tfsr{nak rendje

5 .g (1) Old kozsdg kozigazgatrisi tertilet6n a 4. $ (1) bekezd6s6ben meghatdrozott

hullad6kgazd5lkod6si kozfeladatot az onkorm6nyzat 6ltal kiviiasztott, az Orsz6gos

Hullad6kgazd6lkod6si Ugynoks6g 6ltal minositett, valamint hullad6kgazd6lkod6si

kozszolgitltat6si enged6llyel rendelkez6 gazdiikodo szervezet (tov6bbiakban: kozszolg6ltat6)

vegzi.

(2) A teleptil6si hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a k<izszolgiltat6 az ingatlan-

tulajdonosokt6l heti egy alkalommal, meghatirozott napokon 6s gyujtoed6nyben k<iteles

gondoskodni.

A telepiil{si hulladek elsz6llit6si napj6nak esetleges villtozitsirol az onkormitnyzat a helyben

szok6so s m6 don kotele s az ingatlantul aj dono sokat t6j dko ztatni.

(3) A telepi.ildsi sziliird hullad6kot csak az 4.$.(1) bekezd6s 11. pontj6ban meghatfrozott
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gytijt6ed6nyben lehet, kizdr6lag a sz6llit6s napj6n az ingatlan bejdrata elotti kozteriiletre
kihelyezni oly m6don, hogy az ak6zszolg6ltat6 j6rmtiv6re kdnnyen felhelyezheto legyen.

5. A kiizszolgriltatris r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

6. $ (l) A teleptil6si hullad6kot azingatlantulajdonos gyrijtoeddnyben kciteles gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoedenyt az ingatlanon belill tartja, azt kizir6lag tirit6si
c6lb6l a me ghatitr ozott sz6llit6si napokon helyezheti ko zteriiletre.

(3) A gytijtoed6ny tirtartalm6t meghalad6 tobblet teleptildsi szilird hulladdk elszdllittatdsira
a kozszolgitltatis ig6nybev6tel6re kritelezett ingatlantulajdonos a szolg6ltat6 iital
rend s zere s ite tt mriany ag zsitk felhaszniiits6val i s j o g o s ult.

7.$ (1) A kilzszolgiltato a hullad6kgazdrilkodrisi k6zszolg6ltat6si szerzoddsben
meghatdrozottak szerint gondoskodik a kdzszolg6ltatris folyamatos elletes6r6l.

(2) A hulladdkgazdalkodiisi kcizszolgrlltatrls krir6be a telepiil6si hulladdk tartozik.

(3) A ktizszolg6ltat6 a gytijt6eddny kiiirit6sdt a tole elviirhat6 gondossriggal k<iteles vegezni.
Az okozott k6rt annak javit6s6val vagy fj eddnyzet biztosit6sSval k<iteles megtdriteni.
Amennyiben a meghib6sod6s a kdzszolgriltat6nak nem r6hat6 fel, a haszndlhatatlan
gytij toe d6n y j av itisa, p6tl 6sa az ingatlantulaj dono s kdtelezetts6 ge.

(4) A kcizszolgilltat6 munkav6llal6i a gytijtoeddnyt kitrit6s ut6n kiitelesek az dtvetel hely6re
visszahelyezni 6s az tirit6s sor6n kihullott teleplildsi sziliird hulladdkot dsszetakaritani.

(5) A kiizszolgiitat6 az alapszolg6ltatiison feliili mennyisdgti h/ztartdsi hullad6kot nem
koteles elszrlllitani, ha az nem a kozszolgitltat6 iital rendszeresitett 6s biztositott mtianyag
zs6kban lett kihelyezve.

(6) A k<izszolg6ltato a k<itelezo ktizszolgiiltat6s kcir6ben megtagadhatja a teleptildsi szi[ird
hullad6k elsziillit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatdrozott gytijt6ed6nyben keri.il kihelyez6sre,
b) ha a tiirol6ed6nyben a teleptil6si szil6rd hullad6k k<ir6be nem tartozo anyag kertilt

elhelyez6sre,

c) a hulladdk nem a szabvinyos, zirt tdrol6ed6nyben, illetve nem a kcizszolg6ltat6t6l v6s6rolt
jelzett zs6kban keriil kihel y ez6,sre,

d) a hullad6k olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy a trlrol6ed6ny mozgatdsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fennrill,

e) ha a t6rol6ed6ny ktiriil szabiiytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akadiiyozo m6don
tcibblethullad6k kertilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre kertil - a tiirol6ed6nyek matricdjanak
hiiinya, illetve sdrtil6se eset6n.
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(7) A hulladdk szilllitoja, kereskeddje, kcizvetitoje, kezeloje a Ht. 65. $ (2) bekezd6s6ben

foglalt szem6lyes adatok kezeles6re, a Ht.-ben meghatinozottak szerint jogosult.

8.$ (1) Az <inkorminyzat ahfutartisokban keletkez6 lom elsz6llit6s6r6l akdzszolg6ltat6val

k6tott ktil<jn meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal gondoskodik, melyrol az 6rintetteket

a helyben szok6sos m6don ti$ekoztatia.

(2) A gazdiikod6 szervezetek az (l) bekezd6s6ben meghatdrozott lomtalanitSsi akci6t nem

jogosultak ig6nybe venni.

6. Hullad6kgytijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irrisok

9. $ (1) A gyujt6s idej6re a koaeriiletre tort6no kihelyez6s, a gyrijt6st kdvet6en a gytijtoed6ny

saj6t ingatlanra torteno visszahelyezdse azingatlantulajdonos ktitelezetts6ge.

(2) Azingatlantulajdonos k<iteles a gytijt6eddny folyamatos tisztdntart6s6r6l, sztks6g szerinti

fertotlenit6sdrol, elhaszn6l6d6s eset6n p6tl6s6rol gondoskodni.

(3) A gytijtoeddnyben tilos vesz6lyes hulladdkot illetve olyan anyagot elhelyezni (p1. mar6

lrig, forr6 hamu, zsiraddk, gyril6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely veszelyezteti a

kdzszolg6ltat6 munkav6llal6inak egdszs6g6t, testi 6ps6g6t, vagy megrongrilhatja a

kozszolg6ltat6 sziilit6 jrirmtivdt. E rendelkez6s megs6rt6i az okozott k6rt is kotelesek

megtdriteni.

(4) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyujt6s6re az alapszolg6ltat6s keret6ben az alibbi

tirtartalmri, kcizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett tipusri szabviinyeddnyzetet ktitelesek ig6nybe

venni:

a) 70-80 literes eddnyzet,

b) 110-120 literes edenYzet.

7. Akdzszolgdltatis dija, a dijlizet6s szabilyai

10. $ (1) A k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6re a vonatkoz6 hatiilyos jogszab6lyi

rendelkez6sek az ir6nyad6ak.

(2) Az 6nkorm6nyzat a kdlts6gek egyidejti 6tv6llal6s6val az ingatlanhaszniio szitmfua

dij mentess6get biaosit.

8. A gyiijt6pontok 6s a hullad6kudvar ig6nybev6tel6re vonatkozfi rendelkez6sek

11. g Az elki.il6nitetten gyrijtott hullad6k a kozszolgiitat6 6ltal iizemeltetett hullad6kgytijto

pontra, hullad6kgyujto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a kdzszolg6ltat6s k<ir6be tartoz6

hullad6kot kezel5 hullad6kkezelo l6tesitmenybe is sz6llithat6 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,

vagy kiildn gyujtoed6nyben elhely ezheto.
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12. $ A telepiil6s lakosai reszere igdnybe vehet6 hulladdkudvaff6l a kozszolgiitatb a helyben

szok6sos m6don 6s honlapj6n tdjekoztatilst nyrijt. A nyitva tart6s rendjet, a hullad6kudvarban
gytijtheto egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6djara 6s a mennyisdgi

korl6tokra vonatkoz6 tdjekoztatilst a Kozszolgaltat6 honlapjtin 6s a hullad6kudvarban
kozzeteszi.

13. $ A Kcizszolgiitato a hulladdkudvar tizemeltet6si szabiiyzatitban meghatdrozza a

term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezhet6 hulladdkok
mennyis6g6t. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio e jog6t csak fgy gyakorolhatja, ha a

hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitat6si dij at megfizette.

8. A helyi hullad6kkezel6si kiizfeladat al6 nem tartozil hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys6 g ell6trisrinak rendj 6re von atkoz6 el6irf sok

14. $ (1) A hullad6kgazdalkodits kolts6geit az ercdeti hulladdktermelo, illetve a hulladdk

adott vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszab6ly (rdszben vagy

egdszben) a hullad6kot eredm6nyezo term6k gyitrtojirt, forgalmazojrit is kcitelezhetr. Ezen

hullad6kfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hullad6kr6l sz6l6 tcirvdnyben megjelolt, a
hullad6k termeloj6re 6s birtokosiira vonatkoz6 szabiiyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tevdkenys6ge sor6n hullad6k k6pzodik, a hulladek kezel6s6rol a
hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eloir6soknak megfeleloen gondoskodik.

(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si enged6llyel rendelkezo

gazdiiko do szerv ezet t6rolhat.

(4) Az Srtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettseget a hulladdk termeloje,

birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghatirozott felt6teleknek megfelelo 6rtalmatlanit6 vagy hasznosit6

elj6r6s, berendez6s, l6tesitm6ny alkalmaziisdval saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott es engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelonek tortdn6 6tadiissal, a
kezel6s koltsd geinek megfi zetes6vel telj esiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjeldlt hullad6kot az rinkormitnyzat rlltal kijeldlt, tov6bbri egy6b,

kornyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezo 6rtalmatlanft6 helyre vagy hasznosit6 helyre

a hullad6k termeloje, birtokosa, ktl6n enged6ly n6lkiil maga is elsz6llithatja.

(6) Az (1) bekezddsben meghatirozott hullad6k krizszolg6ltat6son kiviili elsz6llit6s6hoz a

hulladdksz6llit6si tev6kenys6gre feljogositott gazditlkod6 szervezetet is ig6nybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezelo igenybevdtele mellett tcirt6no szallit6s eset6n a gazd6lkod6

szervezet, saj6t sz6llit6s eset6n pedig a hulladdk termeldje, birtokosa, illetoleg az

ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t 6s <isszet6tel6t - a kiildn
jogszab6lyokban meghatirozott m6don 6s tartalommal - kdteles fajtenk6nt nyilv6ntartani 6s

errol a hat6s6goknak bejelentdst tenni.

(8) A (6) bekezd6sben eloirt kdtelezettseg - a kiildn jogszabillyokban meghathrozottak szerint
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- mind a kijelolt ilrtalmatlanit6 hely iizemeltetoj6t, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely
tulaj dono s6t (tizeme ltetoj 6t, hasmril6j 6t) i s terhe li.

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyre

sziilitja, a hullad6k fitadisiryal egyidejtileg, szfrmla ellendben 6rtalmatlanit6si dijat kriteles

frzetni a lerak6hely fizemeltetdje rdsz6re.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdSlkod6 szervezet a kozszolgilltaths al6 nem

tartozS hullad6k elszrillit6s6val a kozszolg6ltat6t bizza meg, a megrendel6s, a szolgiitatirs 6s a

dijfizet6s feltdteleiben t<irtdno meg6llapod6suk alapj6n akozszolg6ltat6 a megjelolt id6pontra

vagy idotartamra a megjelolt mennyis6gri 6s <isszet6tehi hullad6knak megfelelo gyrijtoed6nyt
rendelkez6sre bocs6tja, a hullad6k elszlllititsirt elvdgzi 6s gondoskodik a kijelcilt 6rtalmatlanft6
helyen trirt6no elhelyezds6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos es a gazdirlkod6 szervezet 24 oritn beliil kdteles gondoskodni a

biol6giailag leboml6, er5teljes brizds szagot itraszt6 hullad6k keletkezdse, illetve a gyrijtoed6ny

tel ito d6 se e setdn az elszillittatdsr6 l.

13. $. (l) A krizszolg6ltat6s a16 nem tartoz6 hullad6k elszilllitrisa eset6n a hullad6k termeloje,
birtokosa, illet6leg az tltala szillitisa ig6nybe vett gazdiikod6 szervezet k<iteles a koaeriilet
tisztitntartits 6ra v o natk o zo j o gszab6l y o k s ze ri nt e lj 6mi .

(2)E fejezetben szab6lyozolt egyeb telepiil6si szllfird hullad6k elsz6llit6sa eset6ben aszirllitits
idopontj6ra, gyrijtoed6ny k<iztertletre tcirteno elhelyez6s6re 6s kihelyez6sdre, a gytijt6eddnyben

elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkez6seit 6rtelemszertien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabdlyok

15.$ A kdzszolg6ltat6 6s az NHKV Zrt. akozszolg{ltatiissal dsszeftiggoen tudom6s6ra jutott
szem6lyes adatokat a szem6lyes adatok kezeldsdre vonatkoz6 hatillyos jogszab6lyi

el6ir6soknak megfeleloen kciteles kezelni. A nyilvrlntart6sb6l b6rminemti adatszolg6ltat6s

kizin6lag jogszab6lyban meghatirozott esetekben, valamint az ott meghatitrozott szervek,

szem6lyek r6sz6re tortdnhet. A k<izszolgiitat6 6s az NHKY Zrt a szem6lyes adatok kezel6s66rt,

a nyilv6ntart6s jogszertisdg66n, az adatkezel6s megsdrt6sdbol eredo valamennyi k6r6rt felel.

HARMADIK RESZ

Kiiztisztas6gi rendelkez6sek

III.fejezet

16. $ A koztisztas6g fenntartisa elsorendti kcizegdszs6giigyi 6rdek, ezert annak

6l t0 2018. 03. 26. ll:32



MHK JogszabQly szolgQltatQs

elomozditirsriban mindenki k<iteles hathat6san kozremrikridni.

10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztfntartfsa

17. $ Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlan tulajdonosa, kezeldje, tart6s

haszn6l6ja, illet<lleg haszon6lvezoje (tovibbiakban egytitt: tulajdonos), m6snak ahasznfiatitban
l6v6 ingatlannak (ingatlanr6szek, helyisdgek) tisztfintartitsar6l pedig a haszn6l6, illetoleg a -
b6rleti jogviszonyb6l szSrmaz6kotelezetts6ge szerint - a b6rlo (tovrlbbiakban egytitt: hasznrll6)

kciteles gondoskodni.

Ezen beltil:
a.)a lak6 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s dptiletek kcizos haszn6latf r6szenek

(kapualj, llpcsohin, stb.) tisztasrigrir6l, rendszeres takaritiisrir6l, a rovar 6s r6gcs6l6

mentesit6s6r6l a tulajdonosnak,

b.)a lak6snak ds a lakris celjitra haszn6lt m6s helyisdgnek, tov6bb6 a nem lak6s c6lj6ra
szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezel<hez tartoz6 tertileteknek a tisztas6g6r6l, rendszeres

takaritisfir6l, rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6s6r6l pedig a haszniil6nak kell gondoskodnia.

17. $ (l) A tiszt6ntartSsi kotelezettseg elsosorban azingatlan tulajdonos6t terheli.

(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen rill6 ingatlan tiszt6ntartiisa a kivitelezo - mig a

szem6lyi

tulajdonri ingatlan eset6ben - megbizott kivitelez6 hi6ny6ban - a tulajdonos feladat.

(3) Epit6snel, tatarozilsn6l, bont5snii, az rittest felbont6srlnril a keletkezett por ds szenny
elterjed6s6nek megakadirlyozisival kell eljarni, aporkepzl anyagokat vizzel locsolni kell.

(4) Btizds anyagokat csak l6gmentesen lezirttartiilyal felszerelt, vagy zirt rakteni j6rmtivcin
szabad sz6llitani.

(5)Pork6pzo vagy k<innyen lesodr6d6 anyagokat csakzirt jirrmtivrin vagy rogzitett ponyv5val
letakarva szabad sztillitani.

(6) Ttizelo- , epito- 6s egydb dmlesztett anyagot jitrddn, valamint a jirda 6s az rittest kriz<itti
teriileten 3 nap id6tartamot meghalad6an csak kozteriilet-haszniiati engeddly birtok6ban
szabad t5rolni.

(7)Ha a ktiaeflileten szrillitott anyagb6l a kdzteriilet szennyez6dik, a szennyezod6st eloid6zo
kdteles nyomban gondoskodni a szennyezod6sek elt6volit6s6r6l. A lerak6s kovetkeztdben a
szennyezodott kdzteriiletet az kdteles halad6ktalanul megtisztftani, akinek r1szdre a szrillit6s
tort6nt.

18. S (l) A kozteriilet - ideerlve a rajtuk levo nyflt rirkokat 6s ezek mrit6rgyait is - szervezett,
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rendszeres tisztintartlsa az ott keletkezett telepi.il6si szil6rd hullad6kkal 6sszefiiggo
tev6kenys6g ell6t6sar6l a 19.$.-ban, tov6bb6 a 20.$.-ban emlitett esetek kiv6tel6vel az

6nkorm6ny zatnak ke ll gondo sko dni.

(2)A kdzparkok, k<izkertek, s6t6nyok, jiitsz6terek, valamint az ezen keresztiilvezeto
gyalogj6rdrlk tisait6sa, sikoss6g-mentesit6se, a keletkezo szemdt <isszegyrijt6se 6s elsz6llit6sa
sziiksdges, melyr6l az onkorm6nyzat gondoskodik. Ennek keret6ben elvegzi;

a.)az utak, utc6k, terek ritburkolatainak 6s ezeldtez tartoz6 jdrddk,l6pcsok 6s ezen

r6zstiinek atisilitntartdsifi, az ott keletkezett szem6t <isszegyrijt6s6t 6s elsz6llit6s6t,

b.)az utcai hullad6kgyrijt6 tart6lyok fel6llit6s6t, fenntart6s6t, rendszeres kiiirit6s6t,
fertotlenit6 s6t 6 s tisztdntartdsifi ,

c.)a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesit6sdt, a kozleked6si felt6telek biaosit6s6t.

(3 )P arkerdok 6 s kir6ndul6hely ek tisztintartitsiir6 I a kezelonek kel I gondo skodnia.

(4) A kcizteriiletet beszennyezni tilos! Kdztisztas6gunk meg5rz6se 6rdekdben kcizteriileten

b6rminemti szemetet vagy elhaszn6lt tilrgyat (hullad6kot, papirt, gyi.imdlcsh6jat, gallyat)

elsz6rni 6s 6getni tilos! Ugyszintentilos szennyviznek vagy eg6,szs6gre ilrtalmas folyad6knak a

kciztertiletre val6 kicint6se, illetve kivezet6se vagy a koztertiletnek egy6b m6don val6
beszennyez6se!

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

lerakott hullad6kot annak lerak6ja tartozik elsz6llitani a kiszabott biintetds terhe mellett.

(6) K<jztertileten elhelyezett berendez6si 6s felszereldsi tingyakat, f6kat 6s a nciv6nyzetet

beszennyezni 6s megrong6lni tilos !

(7) Atlati hull6t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a kdrnyezetet

szennyezheti, a szomszddos teri.ilet lak6inak eg6szs6gdt veszelyeileti, sem ktiaeriileten, sem

mag6nteriileten elhagyni nem szabad.

19. $ (1) Ha a jogszab6ly elt6roen nem rendelkezik, a tulajdonos koteles gondoskodni:

a.)az ingatlan elotti jirdaszakasz Qdrda hi6nyriban egy m6ter sz6les tertilets6v,

illetoleg ha a jirdamellett z<ildsdv is van, az rittestig terjed6 teljes tertlet),

b.)a j6rdaszakasz melletti nyilt 6rok 6s ennek mut6rgyai tiszt6ntartilsar6l.

Ez a k<jtelezetlseg a be nem 6pitett, illet6leg haszn6laton kivtili ingatlanok tulajdonosaira

is kiterjed.

(2) Az orsz6gos kdzutak belterilleti szakaszainak tisztiintartilsa az utakr6l sz6l6 jogszab6lyok

vonatkoz6 rendelkezdseinek megfeleloen ttirt6nik.

20. $ (1) A jrlrd6r6l a szemetet, illetve aszetnyez6 anyagot akozitra sdpdrni tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles a jitrdirn felburj6nz6 gail. a burkolat rong6l6sa ndlkiil
kiirtani es M tngatlanr6l az fttest, vagy a gyalogj6r6 terdbe kinyril6 6gak, bokrok folyamatos

nyes6sdrol gondoskodni.
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(3) Az ingatlan melletti k<iztertileti jardat reggel 7 6raigpork6pz6s n6lkiil le kell tisztitani. Az
dsszescipcirt szemetet ossze kell gyrijteni es a hiztart6si hullad6k t6rol6s6ra szolg6l6 ed6nybe
kell elhelyezni.

(4) Tilos a jindin l6v6 szemetet a jirdifi szegelyezo parks6vba yagy az fttestre sepemi. Ha a
j6rda napkdzben tobbszor beszennyezodik, szemetess6 vrilik, a tisztit6st meg kell ismdtelni.

(5) A tulajdonos a jftrdirhoz tartozo foly6knak h6t6l, jdgtol 6s a foly6st akaddlyozo egyeb
anyagt6l val6 megtisztit6s6r6l k<iteles gondoskodni.

21.$ A kdzsdg kozteriiletein szeszes ital fogyaszt6sa tilos! A tilalom nem vonatkozik a

kdztertileten elhelyezett 6s a kcizvetlen kciztertiletre 6rusit6st vegzb boltok, tizletek krimy6kdre,
valamint a majrilis jellegti rendezv6nyek sor6n ideiglenesen kiteleptilt 6rusit6helyek
k6my6kdre.

11. A kiiztisztasfggal iisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek

22. $ (1) Elelmisrer- 6s vend6gl6t6 iizemekbe, iizletekbe, helyis6gekbe, sz6rakozohelyekre,
j6tsz6terekre, eg6szsdgtigyi intezmenyekbe, b<ilcs5ddkbe, 6vodrlkba, iskol6kba ebet - az

i.izemelteto 6ltal meghatitrozott felt6telek mellett a vakvezeto kutya kivetel6vel - m6g p6rflzon
sem szabad bevinni.

(2) Az ebek tirit6se kdzteriileten csak az erre kijelcilt helyen, tov6bb6 a jirda melletti
viznyelobe engedheto meg. B6rmilyen m6s helyen az iitaluk okozott szennyezds eltakarit6siir6l
az eb setiitat6ja kdteles gondoskodni.

(3) Alatokat kdztertileten legeltetni csak a kijekilt helyen szabad.

12. 2A16 rendelkez6sek

23. $ (1) E rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hat6lyba.

(2) Hatalyat veszti Old Kdzs6gi Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek a kdaisztas6gr6l,
valamint a teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi k6zszolg6ltatrisr6l ds annak kcjtelezo

9110 201 8. 03. 26. ll:32



MHK JogszabQly szolgQltatQs

i gdnybev6te I 616 I sz6 16 9 I 20 I 3 . (Xil.2 0. ) <inkorm irny zati rende lete.

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh5 eg8ed3 dr6eo9dt4ee9e...

Dr. SzarkilndiZita
jegyzo

Dr. Szark6ndrZita
jegyzo

Kosztics Krisztirln
polg6rmester

A rendeletet a k6pviselo-testi.ilet a2016. november l6-i iil6s6n fogadta el.

Kihirdetdsre keriilt: 2016. november 22-en.
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