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a kilztisztasrigr6l, valamint a telepiildsi szik{rd hulladdkkal kapcsolatos helyi
ktizszolgriltatisr6l 6s annak k0telez6 igdnybev6tel6r6l

Palko nyai 6n ko rm |ny zat K6pvis el6-testti let6n ek
l0 12013.(IX. I 5.) iinkorm6 ny zati rendelete
a k6ztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos helyi

kdzszolgirltatis 161 6s annak kiitelezd igdnyb ev6tel6r6l

Palkonyai 0nkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
CLXXXV. torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott
felhatalmazis alapjhn az Alaptorvdny 32. cikk (l) a) pond6ban leirt jogkrirlvel
dlve a kdvetkezoket rendeli el:

ELSO RESZ
Altakinos rendelkezdsek

I. Fejezet

l. A rendelet cdlja, hatflya

1. $ E rendelet celja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llap itdsa, amelyek
biztosid6k Palkonya kcizs6g kdztisztashght, a helyi hullad6kkezel6si
k6 zszol gftl tat6s tartalmd| re n dj d t d s m 6 dj rlt.

2. $ A rendelet hat|lya kiterjed Palkonya kozs6g k}zigazgat6si tertiletdn ldvo
valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, melynek tevdkenysdge soran teleptildsi hulladdk
k6pzodik.

2. Fogalmi meghatirozfsok

4.$ (l) E rendelet alkalmazisilban:
l. alapszolgdltat6s: I db gyrijt6ed6ny jelen rendeletben meghat6rozott

gyakoris6ggal tcirtdnci tiritdse, melyet valamennyi ingatlantulajdonos k6teles
igdnybe venni.



2. telepiil6si hullad6k:
a) hhztart6si hullad6k: a hdztartilsokban kepzodl vegyes, elki.ilcinitetten gytijtdtt

valamint nagydarabos hulladdk, idedrtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a
pihen6s, iidtil6s celjfira haszn6lt helyis6gekben, valamint a lak6hf.zak kozos
hasznilatu helyisdgeiben 6s teriiletein k6pz6d6 hullad6kot, 6s a

b) hhztart6si hulladdkhoz hasonl6 hullad6k: az a vegyes, illetve elktilcinitetten
gyrijtou hullad6k, amely a h6ztart6sokon kivtl k6pz6dik, 6s jellegdben,

o s szet6tel6b en a hiztartdsi hul I ad6khoz has onl6 ;
3. nagydarabos hu11ad6k: az ingatlantulajdonost6l a kdzszolgilltato 6ltal nem

rendszeres jelleggel 6wett olyan hu11ad6k, amely a kozszolg6ltat6s keretdben

rendszeresitett gyrijt6ed6ny m6reteit meghaladj a (lom) ;

4. vegyes hulladdk: ahdztartdsi 6s a hdztartisi hullad6khoz hasonl6 hulladdknak
az a kiilonbozl fajt6jf 6s osszetdtehi hulladdkot tartalmaz6 rdsze, amelyet az

elktilonitetten gyrijtott hulladdkt6l eltdro ktilon gyrijtoeddnyben gytijtenek;

5. vesz6lyes hullad6k: a Ht. 1. mell6kletdben meghat6rozott vesz6lyessdgi
jellemzok legal6bb egyik6vel rendelkez6 hulladdk;

6. dpitdsi-bont6si hullad6k: az epitett kornyezet alakit6s6r6l 6s v6delmdr6l sz6l6

tcirv6ny szerinti 6p it6 s i tev6kenys 6gb 6 1 szSrmaz6 hu1lad6k ;

7. biohulladdk: biol6giailag leboml6, parkokb6l szdrmaz6 vagy kerti hulladdk,

hiztarthsokban, 6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenys6get folytat6

l6tesitm6nyekben k6pzodo 6lelmiszer- 6s konyhai hu11ad6k, valamint az ezekhez

hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 iizemekben k6pz6d6 hullad6k;

8. biol6giailag 1ebom16 hulladdk: minden szervesanyag-tartalmri hu11ad6k, amely

aerob vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a
biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hullad6ktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy

amelynek a hullad6k a birtok6ban van;

10. hulladdkgazd6lkod6si kozszolghltat6s: a kozszolgilltat6s kordbe tartozo

hullad{k 6wdtel6t, elszflllitdsht, kezel6sdt, valamint a hullad6kgazd6lkod6si

kozszolghltat6ssal drintett hullad6kgazd6lkod6si ldtesitmdny fenntart6s6t,

tizemeltet6sdt biztosit6, kcitelez6 jelleggel igdnybe veendo szolg6ltat6s;

I 1. gytijt6ed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkez6 hullad6kgfijt6 eddnyzet,

hullad6kgfij to zsitk, valamint az elki.ilcinitett hullad6kgytijt6s c6lj6b61 iizemeltetett

eszkoz, berendezds;

12. gynjbhely: a hulladdkgyrijt6 pont, a hullad6kgytijt6 udvar, az 6t-, illetve

,rissza.reteli hely, valamint a munkahelyi gytijt6hely 6s aziizemi gytijtohely;

13. kozszolg6ltat6: az a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si engeddllyel

rendelkez6 6s a Ht. szerint min6sitett gazd6lkod6 szewezet, amely a telepiildsi

cinkorm6ny zattal kotott hullad6kg azd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzodds alapjhn

hulladdk g azdilIko dis i ko z s z o I g 61tat6s t l6t el;

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

birtoko;, iletve hasznilIoja, idedrtve azt az esetet is, amikor az ingatlan

tulajdonosa, vagyonke zeloj-e, birtokosa, illetve haszn6l6ja egyben a hulladdk

termeloje, birtokosa;



15. id6legesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem
tart6zkodhsi helyet nem ldtesitettek, sz6ll6shely tizemeltetdsi tev6kenysdget nem
folytatnak 6s az ingatlanban dlewitelszerfien nem tart6zkodik senki;

16. gazdftlkod6 szewezet: a jogi szemdly, a jogi szemdlyisdggel nem rend elkezo
gazdashgi t6rsas6g, valamint az egydni v6llalkoz6, ide nem 6rtve azt a kdltsdgvet6si
szervet, amelyet az 6Ilamhdztart6sr6l sz6l6 tcirvdny szerint kozfeladat ellit1shra
hoztak ldtre;

17. a kdzszolgilltat6s tdrgya az 4.$ (1) bekezdes 2. pond6ban meghat6rozott
telepiildsi hulladdk;

18. hulladdkgyujt6 udvar (hulladdkudvar): az elktilonitetten (szelektiven)
begytijthetti telepiildsi szil6rd, valamint a krilcin jogszab 1Iyban meghat6ro zotta|
szerint a veszdlyes hulladdkok 6tvdtel6re es az elsi6llit6sig elkiilcinitett m6don
tortdn o tir ol6s6r a szolghl6, fe higyelettel e r l6tott, z6rt b egyrij tdhely ;

- 19. hullad6kgytijtci sziget (gyrijt6sziget): a hdztartdsokban keletkez6,
hasznosit6sra alkalmas, lcilonbdz6 fajtdju, elkiildnitetten gyrijtdtt h6ztart6si
hulladdk begytijt6sdre szolg6l6, lak6ov 

"r"ib"n, 
kdzteriileten kialakitott, feliigyelet

ndlktili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyrijt5hely, szabv6nyositott edenyiittel;
20' lak6egys6g,.tidi.iloegysdg: helyisdg, vagy egym6ssal bels6 kapcsolatban 6116fo- ds melldkhelyisdgek mtiszakilag is clisreturtorO egytittese, amelynek a

szabadb6l, vagy az 6prilet kcizcis kcizleked6jdb6l nyfl6 cin 6116 bej1rita van,
meghat6rozott rendeltetds celjtra 6nmag6ban alkalmas ;

(2) Egyeb alapfogalmak tekintetdben a hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.g-a az ir6nyad,o.

TUASOOTK RESZ
A h ullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltat6s

II. Fejezet

3. A h u llad6kgazd6lko d 6si klzszorgitltatis tartarm a

-l:$ (1) PalkonYu:.0$grm6nyzat (a tov6bbiakban: dnkorm6n yzat) kcitelez6enell6tand6 kdzszolgilltat6skdnt a hullad6kgazd6lkod6si kcizs zotgaitaias e[6t6s6t ak6zszolg6ltat6val kdtdtt hulladdkgazdSlkod6si klzszolgilltataJi szerzod1s ritj6nbiztositja.

..(z) A kcizszolg'ltaths ig6nybe vdtele Palkonya kozsdg klzigazgat6si tertilet6nl6vcj lak6ingatlan tulajdonosai reszere 
"g"ri "ub"n," 

u, io?r.!.r.n haszn6ltingatlanok esetdben az ingatlantulajdonosol r6sz dre a haszn1lati-szezon ideidre



kdtelezci. A haszn6lati szezon a haszn6lt ingatlanok eset6ben el6re bejelentett
id6szak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s

ell6t6s6hoz sziiks6 g es feltdtel eket a kozszolgilltat6 16 szdre.

@) Az ingatlantulajdonos koteles a keletkezett telepiildsi hullad6k elhelyezdsdrol

a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kotelez6 igdnybev6tel6vel gondoskodni, s a

kozszolg6ltat6s ellStfusierthullad6kg azdillkodisi kcizszolg6ltat6si dijat fizetni.

(5) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos ahfutarthsi hullad6khoz hasonl6

hul1ad6k r|sz|tkepezo elkiildnitetten gytijtott hullad6k kezel6s6r61 a Ht. 31. $ (l)
b eke zd6 s 6b en me gh at6r ozottak szerint g ondo sko dik.

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gyrijtds, begytijtds, sz611it6s 6s

lerak6s szab6lyait6l elt6r6 m6don kezelni.

4. A hulla dilkgazdhlkodisi kiizszolgf ltatf s

ell6t6sfnak rendje

6.$ (1) Palkonya kozs6g kozigazgat6si teriilet6n az 5. $ (1) bekezd6sdben

meglaiarozott n-ulladekguid6lkod6ri kozszolg6ltat6st az cinkorm6nyzat 6ltal

kivilasztott, az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Ugynoksdg 6ltal min6sitett,

valamint hullad6kg azdillkodilsi kozszolg6ltat6si enged6llyel rendelkezo gazdllkodo

szew ezet (tov6bb iakb an : kozszol g61tat6) v egzi.

(Z) A telepiil6si hullad6k rendszeres elsz611it6s6r61 a kozszolg|ltat6 az ingatlan-

tuiajdonosottOt e rendelet 2. mell6klet6ben meghat6rozott gyakoris6ggal, napokon

6s gyrijtoed6nyben koteles gondoskodni.

A teleptildsi hulladdk elsz6llit6si napj6nak esetleges v61toz6str6l az onkorm6nyzat

a helyben szok6sos m6don kciteles az rngatlantulajdonosokat thjekoztatnt.

(3) A telepiildsi szil6rd hulladdkot csak az 4.$. (1) bekezd6s 11' pontjdban

meghat6rozoff gyrijt6ed6nyben lehet, kiz6r6lag a szillliths napj6n az ingatlan

bejlraa el6tti 
-1.ort.rut.tt. kihelyezni oly m6don, hogy az a kozszolgSltat6

j 6rmriv6re kdnnyen felhelyezheto legyen'

5. A kiizs zolg6ltat6s r6sztvevdinek jogai 6s kotelezettsegei

7. $ (1) A telepiilesi hulladlkot az ingatlantulajdonos gytijt6eddnyben koteles

gytijteni.



(2) Az ingatlantulajdonos a gyiijtdeddnyt az ingatlanon beltil tartja, azt kizfurolag
tirit6si c61b6l ameghatitrozott sz6llit6si napokon helyezheti kozteriiletre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladdk gazdiikod6si kozszolg6ltat6sdrt koteles dijat
fizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos - ha egy6bk6nt a kozszolgirltat6s ig6nybevetel6re
kcitelezett - nem tagadhatja meg a kozszolgiltat6si dij megfizet6sdt arra tekintettel,
hogy a kozszolgilltathst nem veszi ig6nybe, felt6ve, ha a kozszolgilItato szdmhra a
kdzszolgdltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolgdltat6s teljesitds6re vonatkoz6
rendelkez6sre 6l15s6t igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
kdzszolgilltat6si dijat negyeddvente ut61ag, illetve e rendelet szerinti szerz6ddsben
meghat6rozott id6pontban - szdmla ellen6ben - jogosult a kcizszolgilltato beszedni.

A fizetdsre kotelezett a szolgdltat6 6ltal megktildcitt sz6mla alapjdn meg6llapitott
hat6ridoben koteles azt kiegyenliteni. Kdsedelmes fizetds esetdn a szole6ltat6
kdsedelmi kamatot jogosult felsz6mitani.

(6) Az ingatlantulajdonos szemdly6ben bekcivetkezett v6ltoz6s esetdn az fj
tulajdonos nev6nek 6s eldrhet6s6gi cimdnek akdzszolgirltatohoztortdn6 bejelentdse
napj6ig ahhztartilsi szil6rd hulladdk elsz6llit6sa ut6n eseddkes kozszolg1ttatasi dilat
a rdgi tulajdonos kdteles megfizetni. 0rdkl6s esetdben a kOzszilg1ttat6si iij
me gfrzetlser e az drciko scik e gyeteml e ge s en kotel ezettek.

(7) A hullad6kkezel6si kdzszolghltat6s ig6nybevdtel66rt az ingatlantulajdonost
terhel6 dijh6tral6k, kdsedelmi kamat, tov6bb6 a behajt6s egy6b- kcilts6gei ad6k
m6 dj 6ra b ehaj tand6 kciztarto zlsnak min6 siilnek.

(8) A gytijt6ed6ny iirtartalmfut meghalad6 tcibblet teleptildsi szil6rd, hulladdk
elsz6llittat6s6ra a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kcltelezett ingatlantulajdonos a
szolg6ltato 6ltal rendszeresitett mrianyag zs6k felhaszntldsfival is jogosult.

(9) Az ingatlantulajdonos tdlen - sziiksdg esetdn - az ingatlan bej6rata el6tti
kdztertilet 6s az rittest kdzcitt legal6bb 1 mdter sz6les iltjdrotk[teles l6tesiteni, azt a
h6t6l megtisztitani, sikoss6g-mentesiteni, annak drdekdben, hogy a gffit6ed6ny
tiritdse, illetve a mrianyag zshk elszilllitfusa akad,illytalanul, balesetmentesen
trirt6nhessen.

8'$ (1) A kcizszolgilltato a hulladdkgazddlkod6si kcizszolgiltatdsi szerz6ddsben
meghat6rozottak szerint gondoskodik a kozszolgilltat6s folyairatos ell6t6s6r6l.



(2) A hullad6kgazdillkoddsi kozszolg6ltat6s kor6be a teleptil6si hulladdk tartozik.

(3) A kdzszolgilltato a gyfijt6eddny kiiirit6s6t a tole elv6rhat6 gondoss6ggal

kdteles vdgezni. Az okozott k6rt annak javitSs6val vagy tj edenyzet biztosit6sdval
kdteles megt6riteni. Amennyiben a meghib6sod6s a kozszolgilltat6nak nem r6hat6

fel, a haszn6lhatatlan gyrijtoeddny javithsa, p6t16sa az ingatlantulajdonos
kotelezetts6ge.

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

6tv6tel hely6re visszahelyezri 6s az iiritds sor6n kihullott teleptildsi szililrd
hulladdkot osszetak aritani.

(5) A kozszolg6ltat6 az alapszolgilltat6son feliili mennyis6gihhztart6si hulladdkot

nem kciteles elsz6llitani, ha az nem a kcizszolghltat6 6ltal rendszeresitett 6s

biztositott mrianyag zs6kban lett kihelyewe.

(6) A kdzszolg6ltat6 a kcitelezo kozszolgilltat6s kcir6ben megtagadhatja a

telepiildsi szil6rd hullad6k elsz6llit6s 6t, ha

a) nem az e rendeletben meghat6rozott gytijt6ed6nyben keri.il kihelyez6sre,

b) ha a t6rol6ed6nyben a telepiil6si szil6rd hul1ad6k kordbe nem tartozo anyag

kertlt elhelyez6sre,

c) a hul1ad6k nem a szabv6nyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt j elzett zs6kban keriil kihelyez6sre,

d) a hullad{k olyan m6don kertil kihelyezdsre, hogy a t6rol6eddny mozgat6sakor a

kisz6rod6s veszdlye fenn6ll,
e) ha a t6rol6ed6ny koriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tiritdst akad6lyoz6

m6don tobblethulladdk kertlt kihelyez6sre,

0 amennyiben a t6rol6eddnyek jelzese bevezet6sre keriil - a t6rol6eddnyek

matric6j 6nak hiSnya, illetve sdrtildse esetdn.

(7) A hulladdk szillitoja, kereskedoje,

bekezdds6ben foglalt szemdlyes adatok

szerint jogosult.

kozvetitdje, kezeldje a Ht. 65. $ (2)

kezel6s6re, a Ht.-ben meghathrozottak

9.g (l) Az dnkorm6nyzat a hhztartilsokban keletkezo lom elsz6llit6s6r6l a

kozszoig6ltat6val kotdtt kiildn meg6llapod6s alapj6n 6vente egy alkalommal

gondoskodik, melyrol azdrintetteket a helyben szok6sos m6don tijdkoztatja.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek az (1) bekezd6s6ben meghat6rozott lomtalanit6si

akci6t nem jogosultak ig6nybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 edenyzettel kapcsolatos el6ir6sok



10. $ (l) A gyrijt6s idejdre a kciztertiletre tcirt6n6 kihelyezds, a gytijt6st kdvet6en a
gytijtoeddny saj6t ingatlanra tcirtdn6 visszahelyez6se az ingatlantulajdonos
kdtelezettsdse.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gyfijt6eddny folyamatos tiszt6ntartdsdr6l,
sztiks6g szerinti fert6tlenit6sdrol, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gffit6ed6nyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni
(pl. mar6 hig, fon6 hamu, zsirad6k, gyuldkony vagy robban6 anyag, stb.) amely
veszelyezteti a kitzszolgdltat6 munkav6llal6inak egdszs6g6t, testi 6psdg6t, vagy
megrong6lhatja a kozszolgiltat6 szillito j6rmtivdt. E rendelkezds megsertoi az
okozott kdrt is kcitelesek meetdriteni.

() Az ingatlantulajdonos a hulladdk gytijtds6re az alapszolgdltat6s keretdben az
al6bbi rirtartalmri , kozszolg|ltato 6ltal rendszeresitett tfpusri szabv6nye dlnyzetet
kdtelesek ig6nybe venni:

a) 70-80 literes edenyzet,
b) 1 1 0-120 literes edenyzet.

7. A kiizszolgi.Jtat{ts dija, a dijfizet6s szabilyai

1 1. $ (1) A hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si dij mdrtdk6t a Ht. 47 . g-a 6s 91.
$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter
illlapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybal6p6sdig a kozszolg|ltato a 2012.
december 31-6n alkalmazott brutt6 dijhoz kdpest legfeljebb 4,2o/o-kal megemelt
m6n6kii dij at alkal mazhat.

(2) Az idolegesen haszn6lt ingatlan tulajdonosa a kcizszolg6ltat6 feld tett
bejelent6se alapjdn azingatlanhasznilIatdval ar6nyos dij megfizet6sdre kciteles.

(3) Mentesiil az ingatlantulajdonos a kcizszolgilltatisi dij megfizetdse al6l:
a) mindaddig, amig ingatlan6n semmilyen emberi tart6zkod6s cdlj6ra alkalmas

feldpitmdny nincs elhelyezve,
b) ha a kozszolghltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghatfurozottak szerinti

kdzszolgdltat6si kdtelezettsdgdnek.

12. $ Palkonya kozigazgat6si teriiletln az ingatlantulajdonosok kozszolg6ltat6si
dij fizetdsdre nem kcitelezettek, azt az onkorm funyzat magdra v|Ilalja.



8. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgdltatis alf nem tartozf hullad6kkal
kapcsolatos tev6kenys6g ell6t6s6nak rendj6re vonatkoz6 eldfrrflsok

13.$ (1) A hullad6kgazd5lkod6s kriltsdgeit az eredeti hulladdktermel6, illetve a
hullad6k adott vagy kordbbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6sdre jogszab6ly
(rdszben vagy eg6szben) a hullad6kot eredm6nyez6 termdk gy6rt6jht, forgalmaz6jlt
is kotelezheti. Ezen hulladdkfajt6k esetdben az ingatlantulajdonosnak a hulladdkr6l
sz6l6 torvdnyben megjeldlt, a hulladdk termel6j6re ds birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenysdge sor6n hullad6k k6pz6dik, a hullad6k kezel6s 6rol a
hullad6kbirtokosra vonatkoz6 el6ir6soknak megfelel6en gondoskodik.

(3) Hullad6kot csak kezeldsre vonatkoz6 hulladdkgazd6lkod6si enged6llyel
rendelkez 6 gazd6lkod6 szerv ezet tirolhat.

($ Az ilrtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettseget a hulladdk
termeldje, birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghat6rozott felt6teleknek megfelel6 furtalmatlanit6 vagy
hasznosft6 elj6r6s, berendez6s, l6tesitmdny alkalmazils|val saj6t maga teljesiti,
vagy
b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkez6 hullad6kkezelonek tortdno

iltad6s sal, a kezelds krilts6geinek megfi zetds6vel telj esiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjelcilt hulladdkot az cinkormfunyzat 6ltal kijelolt,
tov6bb6 egy6b, kcirnyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezo furtalmatlanit6
helyre vagy hasznosit6 helyre a hulladdk termeldje, birtokosa, kiilcin engeddly
ndlkiil maga is elszSllithada.

(6) Az (1) bekezddsben meghat6rozott hullad6k kozszolgSltat6son kivi.ili
elsz6llit6sihoz a hullad6kszilllitisi tev6kenysdgre feljogositott gazd6lkod6
szervezetet is igdnybe lehet venni.

(7) A feljogositott hulladdkkezel6 ig6nybevdtele mellett tort6n6 sz6llit6s esetdn a
gazd6lkod6 szewezet, saj6t sz6llit6s esetdn pedig a hulladdk termeldje, birtokosa,
illetoleg az ingatlantulajdonos az 6vett, illetve 6tadott hulladdk mennyisdgdt es
osszet6teldt - a kiikin jogszab6lyokban meghat6rozott m6don ds tartalommal -
kciteles fajt6nkdnt nyilv6ntartani 6s err6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezddsben el6irt kcitelezettsdg - a ktilcin jogszab6lyokban
meghat6rozottak szerint - mind a kijekilt firtalmatlanit6 hely iizemeltetdj6t, mind
pedig az egyeb ilrtalmatlanit6 hely tulajdonos6t (iizemeltetdj6t, hasznhl6jht) is
terheli.



(9) Ha a hullad6k termeldje, birtokosa a hullad6kot saj6t maga a kijelolt
firtalmatlanit6 helyre szilllitja, a hulladek fitaddsdval egyidejrileg, szdmla ellen6ben
ixtalmatlanit6si dijat kdteles fizetni a lerak6hely tizemeltetdje rlszdre.

14.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akdzszolgiltat6s
al6 nem tartozo hulladdk elsz6llit6s6va| akozszolgdltat6t bizzaffiog, a megrendelds,
a szolg6ltat6s 6s a dijfizetds felt6teleiben tcirtdnd meg6llapod6suk alapj6n a
kdzszolgilItato a megjelcilt id6pontra vagy id6tartamra a megjeldlt mennyis6gri 6s
cisszetdtelti hullad6knak megfelelo gnijtoed6nyt rendelkezdsre bocsStja, a hulladdk
elsziilitdsffi elvegzi 6s gondoskodik a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyen tortdn6
elhelyez6s6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos ds a gazdillkod6 szewezet 24 6r6n beliil koteles
gondoskodni a biol6giailag leboml6, er6teljes brizcis szagot 6raszt6 hullad6k
keletkezdse, illetve a gyrijt6ed6ny telit6d6se esetdn az elsz6llittat6sr6l.

15 $. (l) A kcizszolg6ltat6s al6 nem tartozo hulladdk elsz6llit6sa eset6n a hulladdk
termeloje, birtokosa, illet<ileg az 6,ltala sz6llit6sra igdnybe vett gazd6lkod6 szewezet
koteles a kcizteriilettiszthntartilsfura vonatkoz6 jogszab6lyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabLlyozott egydb telepiildsi szililrd hullad6k elszrlllitdsa
esetdben a szhllitds id6pontj6ra, gytijtoeddny kcizteriiletre tcirtdno elhelyez6sdre 6s
kihelyez6s6re, a gyrijtoeddnyben elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkez6seit
6rtelemszenien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozil szabflyok

16. $ (1) A kdzszolgfrltat6 a tev6kenys6ge sor6n jogosult a kozszolg6ltat6sban
reszt vevci szem6lyek szemdlyes adatait kezelni. Szemdlyes adatokon 6rtend6: a
ndv, sziiletdsi hely 6s id6, anyja neve ds lakcim.

(2)A szem6lyes adatot kezelni csak kiz6r6lag a szilfurd hullad6kkezeldsi
kdzszolgilltat6ssal kapcsolatos tev6kenys6g teljesitdse, szerzodlskotds, h6tral6kok
behajt6sa 6rdek6ben lehet.
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17. $ A kdztisztas6g fenntartSsa els6rendti krizegdszs6gtigyi 6rdek, ezert annak
el6mozdit6s6ban mindenki kciteles hathat6san kdzremrikddni.

10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztr{ntart6sa

18.$ (1) Az ingatlan tulajdonosa koteles gondoskodni:
a)az ingatlan el6tti jhrda Qfuda hi6ny6ban: I mdter szdles teriilets6v,

illet6leg ha a j6rda mellett zdlds6v is van, az rittestig terjedo teljes
teriilet, tov6bb6 a jhrda 6s az rit kozotti ki6pitett, vagy ki6pitetlen
teriilet gondoz6s6r6l, trsztdntartils6r6l, a szemdt dsszeszeddsdr6l 6s
gyom-mentesftds6rol, a h6 eltakarit6sr6l 6s a sikoss6g-mentessdgrol
b)A bedpftetlen telekingatlan tiszt6ntart6s6r6l 6s gyom-

mentesit6sdr6l
c)a telekingatlanr6l a jhrdhra es az rittest fo16 nyul6 6gak 6s bokrok

megfelel6 nyesds6r6l.
(2) Az iizletek 6s egy6b el6rusit6 helyek, venddgl6t6 egys6gek, int6zm6nyek

6s szolg6ltat6 egysdgek el6tti jfurdaszakaszt, illet6leg ha a jfurdamellett zolds6v
is van, az irttestig terjed6 teriiletet - a nyitva tart6s ideje alatt a tulajdonos,
b6rlo, illet6leg haszn6lati jog jogosultja kciteles tiszt6n tartani, ds a tertiletet
gondozni.

(3) A ktizteriilet rendeltet6sdtol elt6r6 c6lra (6rusit6s, 6pitdsi, szereldsi
munka, stb. c61j6ra) tdrt6no hasznillata eset6n a hasznillattal drintett teriilet
kcizvetlen kcirnyezet 6t a haszn6l6 kotele s ti szt6ntartan i.

19.$ (l) Az 6pitdsi 6s bont6si, valamint fehijit6si munk6latok helydt - a sztiksdg
esetdn - a

kcirnyez6 kcizteriilett6l el kell zhrni.

(2) Tilos a helyisdgek 6s tertilets6vok feltakarit6s6b6l, felmos6s6b6l keletkezett
szennyezod6st, szennyvizet a csapad6k-elvezet6 rendszerbe beleseperni, illetcileg
belednteni.

(3) Mindennemri anyag szilllitisin6l iigyelni kell arra, hogy a kozteriilet be ne
szemyezodjdk. Ha bdrmilyen sz6llitm6ny fel- vagy lerak6sSn6l vagy sz6llit6s
alatt a kcizteriilet beszennyezt5dik, a sz6llit6 kdteles azt a fel vagy lerak6s
elvdgzdse ut6n, illet6leg a szilllitis sor6n nyomban megtisztitani.

(4) Epitdsi munk6latokn6l, illetoleg egydb kciztertilet hasznillata sor6n a f6kat,
valamint a ktizteriileti l6tesitmdnyeket vdd6burkolattal kell kcirtlvenni. A
rong6l6d6sb6 I keletk ezett kdrt annak okoz6j a kcite I e s megtdriteni.



(5) Kdzteriileten a gepjfxmiivek mos6sa - erre alkalmas helyen - csak mos6szer
hasznillata n6lktil, illet6leg a kdrnyezetre nem k6ros mos6szerrel vdgezhet(5.
Alvdz mos6s tilos. A mos6ssal okozott szennyez6ddst a csfsz6sve szllyt
halad6ktalanul meg kell sziintetni. Tomegkozlekeddsi irtvonalakon ds az
irtvonalak mentdn g6pj6rmtivek mos6sa tilos !

(6) Kciztertileten - sportp6lya kdrny6ke kiv6tel6vel - tokmag, valamint
napraforg6 mag 6rusit6sa tilos !

(7) Sport ds egydb rendezvdnyek tart6sa idejdn arendezv6ny szervez6jek6teles
gondoskodni a rendezvdny a\att 6s aztkovetoen a teriilet tiszthntart6s6r6l.

(8) Uttestet, jirdht 6s egydb koztertiletet b6rmifele szem6ttel (szennyvizzel,
vizelettel, emberi 6s 6llati iirtil6kkel) beszennyezni tilos !

(9) Az ebek 6ltal okozott szewtyezds eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja
haladdktalanul kciteles gondoskodni.

(10) Az ingatlan tulajdonosa kciteles az ingatlan el6tt h6t61, j6gt6l 6s 6nos es6t6l
sikoss6 v6lt jhrdaszakaszt (sztiksdg eset6n naponta tctbbszcir is) sikoss6gt6l
mentesiteni.

(11) H6 lerakilst tilos elhelyezni:
- ftkeresztez6ddsben,
- ritburkolati jeleken,
- a tcimegkdzlekeddsre szolgdl6 j6rmii meg6ll6helydn6l,
- kdzszolg6ltat6si felszereldsi tfurgyra (vizelz6r6 csap, g6z 6s egydb

kdzldtesitm6ny, pl. l6mpaoszlop, hirdet6 oszlop, stb. kcir6),
- a kapubejdratele, annak szdlessdgdben.

(12) Sikoss6g elleni vddekez6shez a krirnyezetkimdl6 anyagokon kiviil (homok,
salak) klorid tartalmf (p1. konyhas6) fagy6scsokkent6 ,r.1. hurrndlata csak rigy
alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttat6s mdrtdke 40 glm2-ndl tcibb nelegyen' Ezeknek az anyagoknak a t6rol6sa t6rol6 ed6nyekben,
kdrny e z et szenny ezdst kizhr o m6 d on to rt6n h et.

(13) Klorid tartalmri vegyszerek hasznillata zold teriileteken ds azok kdzvetlen
kornydk6n tilos !

(14) A kozteriilet felszerel6si 6s berendez6si tdrgyainak beszennyez6se, illetrileg
megrongiil6sa tilos !



(15) Kozteriileten l6v6 ncivdnyek (fhk, diszcserjdk, stb.) rong6l6sa, csonkit6sa,
leszakit6sa tilos !

(16) A ktizteriileten a f;lk gallyazdsdr6l, szi.iks6g szerinti csonkit6s6r6l val6
gondoskod6s az tinkorm6nyzat feladata. Fakivdg6s kcizteriileten a jegyzo
enged6ly6v el v 6gezhet6.

(17) A parkositott 6s flives tertleteket rendeltetdsellenesen haszn6lni tilos !

(18) Gyermekj6tsz6tereken, az rlyen jellegri parkokban ebeket s6t6ltatni mdg
p6rdzon is tilos !

(19) F6kon, kdztertileteken 6116 dpitmdnyeken, 6pi.iletek fal6n, keritdsen - a
rendeltet6sszeriien hirdet6sre szo19616 berendez6sek kiv6teldvel - hirdetni,
falragaszt vagy rekl6mot engeddly n6lkiil elhelyezni tilos !

(20) A falragaszok ki nem je161t helyeken tort6n6 fekagasztilsdert az e

tev6kenyseget vegezl ds a megrendel6 - felel6ss6giik meg6llapit6sa eset6n
egyetemlegesen felelnek.

12. 2516 rendelkez6sek

19. $ (1) E rendelet a kihirdetds6t kcivet6 napon l6p hat6lyba.

(2)Hat6ly6t veszti az Palkonyai OnkormfunyzatK6pviselo-testtilet6nek a tdbbszdr
m6dositott a kciztisztasdgr6l, valamint a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
helyi krizszolg6ltat6sr6l 6s annak kcitelez6 igdnybev6tel6r6l sz6l6 212003.(ILI?.)
onkorm6n y zati rende lete.

Becker Leon6ra
polg6rmester

Sp6nnd Csalos Be6ta
jegyzo

A rendeletet a kdpviselo-testiilet a 2}l3.szeptember 5-i i.i16s6n fogadta el.

Kihirdet6sre keriilt 2013.szeptember I 5-6n.

Sp6nn6 Csalos Be6ta
jegyzo


