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Pereked Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek
5/1999. (V11.27.) sz. rendelete

A kdztisztas6gr6l, a telepiildsi kdmyezet fenntart6s6r6l, valamint a szervezett k6ztisztas6gi
kdzszolg6ltatds kdtelez6 igdnybev6tel6r6l

Pereked Kdzsdg 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete az egyeshelyi k0zszolg6ltat6sok k0telez6 ig6nybevdteldr6l
sz6l6 1995. 6vi XL[. w. 2.$-a 6s a helyi 0nkorm6nyzatokr6l sz6l6 - itibbszor m6dositott - 1990. dvi LXV. tv.
16.$.(l) bekezdesdnek felhatalmaz6sa alapj6n, figyelemmel az e tdrvdnyekben, valamint a koztisztas6ggal 6s a
telepiildsi szil6rd hullad6kkal 0sszeftigg6 tevdkenysegdr6l sz6l6 - t6bbsz6r m6dositott - l/1986. (lt.Z ij EVU-pUU.
egytittes rendeletben foglaltak az alilbbi rendeletet alkoti a:

Altal6nos rendelkezdsek

A rendelet cdlja, hogy Pereked kdzs6g kdzigazgatilsi teriilet6n a kdztisztas{got fenntartsa, azezzelkapcsolatos
feladatokat, kdtelezetts6geket 6s tilalmakat a helyi saj6toss6goknak megfelel6enrendezze.

2.$.

(l) A rendelet hat6lya a kdzsdg kdzigazgatisi teriiletdn 6lland6 vagy ideiglenesjelleggel tart6zkod6, illetve
tevdkenysdget folytat6 mag6nszem6lyekre, jogi szemdlyekre, valamintjogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 egydb
szervezetekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatr{lya a veszdlyes hulladdkokra, a teleptildsi folydkony hulladdkoka 6s az azo&al
6sszefiigg6 tevdkenysdgre.

3.$.

A kOztisztas6g ds a telepiildsi kdrnyezet fenntart6sa els6rendii kozegdszs6giigyi drdek, ez6rt ennek el6mozdit6s6ban
mindenki kdteles hathat6san kdzremiikddni, ds ennek 6rdekdben aszennyezbddst, fert6z6st eredmdnyez6
tev6kenysdgt6l, illet6leg magatart6s16l tart6zkodni.

l.$.



4.$.

Az e rendelettel dsszeftigg6 tevdkenys6g v6grehajt6s6nak ellencirzdsdri5lajegyzo kdteles gondoskodni.

Ertelmez6 rende lkezd sek

s.$.

E rendelet alkalmaz6sa szempontj6b6l:

a.l kdzigazgat6si teriilet: a kdzs6g dnkormdnyzat6nak mtikdddsi teriilete, amely belteriiletbrjl ds kiilteriiletbtjl 6ll,
b./ kciztisztas6g: a telepiilds belter0leten ldvrj k6zutakon, tereken, j6rd6kon es ezekhez tartoz6 miit6rgyakon, tov6bb6

a k<izcdlir ztild teriileteken keletkezett szemdt 0sszetakarit6s6r6l, elsz6llit6s6r6l a kOzteriiletek 6lland6

tiszt6ntart6s6r6l, sziiks6g szerinti portalanit6s6r6l val6 gondoskod6s,

c./ kdzteriilet:
- az dnkorm6nyzat forgalomkdptelen tdrzsvagyona krirdbe tartoz6 ingatlanok, valamint az 6llam

tulaj don6ban ldv6 ingatlanok,
- az orsz6gos kdzutaknak a ktizsdg kozigazgatisi ter0letdt iltszelo r|sze,
- a beltertileti foldrdszek, illet6leg dpitmdnyek kdzhaszn6latra 6tadott r6sze,

d./ kdztisztas6ggal dsszeftigg6 tevdkenysdg: az egyes ingatlanok - ezen beliil kiiltindsen a lak66ptiletek 6s az emberi

tart6zkod6sra szolg6l6 m6s dpiiletek, tov6bb6 a nem lak6s clljira szolgdl6 helyisdgek 6s a hozz6juk tartoz6 teriiletek,

valamint a kdzteriiletek tiszt6ntart6sa,
e./ telep0l6si szil6rd hulladdk: az ingatlanon keletkezci h6ztart6si 6s egy6b szil6rd halmaz6llapotti visszamaradt anyag,

a vesz6lyes hulladdk 6s a radioaktiv hulladdk kivdteldvel,
f.l hhztarthsihulladdk (szem6t): lak6sokban, 1ak6s, tidiil6s, pihen6s c6lj6ra haszn6lt egydb helyisdgekben, a lak6k
krizds haszn6lat6ra szolgdl6 helyisdgekben ds teriileteken, valamint intdzmdnyekben, irod6kban keletkezett szil6rd
hulladdk, pld. salak, rongy, sdpreddk, hamu, korom, ed6ny, eszkdz, ablakiiveg, papir, konyhai hullad6k, ide6rtve a
mtianyag konzervdobozt, i.iveget, kerti 6s gazdas6gi hulladek, falomb, nyeseddk stb.
g.l egy|b szil6rd hullad6k: a lak6sban 6s az emberi tart6zkoddsra szolg6l6 m6s helyisdgekben felhalmoz6dott szil6rd
hulladdk (nagyobb mdretri berendezdsi t6rgy, lom, britor, 6gybetet,h|ztarthsi berendezds 6s k6sziildk stb.), valamint
azazol'hoztartoz6 teriileteken, illet6leg kdzteriileteken keletkezett szil6rd hullad6k (szem6t).

h.l zold teriilet: nagyobb rdszt ncivdnyzettel boritott krizhaszn6lahr teriilet, beledrtve a kerti burkolatokat 6s az

dpitm6nyek tertiletdt is,
i./ parkositott ter0let: fiivesitett, ndvdnyzettel boritott kdzterlilet, amely mag6ban foglalja a murv6zott ds nem parkol6s
cd,lj.6ra kijel6lt kdzteriiletet 6s szeg6llyel elv6lasztott rittest dsj6rda ktizritti szigetet is,
j./ lak6s 6s helyis6gei: lak6telken a lak66ptiletben ds a lak6epiilet mell6kdpiileteben huzamos emberi tart6zkod6sra
szol96l6 helyisdgek,
k./ t6rol6ed6ny: kuka, tafi|ly, kont6ner, egy6b tart6ly, papir vagy mrianyag zs6k.

Az ingatlanok ds kdzteriiletek tiszt6ntart6sa

6.$.

(l) Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlan tulajdonosinak, haszn6l6j6nak, haszon6lvez6j6nek, m6snak a

haszn6lat6ban l6v6 ingatlanok tiszt6ntart6s616l pedig a haszn6latijoggal rendelkezri bdrl6nek kell gondoskodnia.

(2) A telepiilds egesz ter0let6n a szervezett szem6tsz6llitdsr6l az dnkorm6nyzat Szappanos Mikl6sn6 v6llalkoz6 (

tov6bbiakban Szolg6ltat6) ritj6n gondoskodik, a szem1tszilllitiss a lakoss6g r6szdre ingyenes.



7.$.

(l) a krizsdg tertileten ldv6 ingatlanok tenyleges haszn6l6i, tulajdonosai kotelesek ingatlanikat megmtivelni, illetve
rendben tartani, gyomt6l, gazt6l, szemdtt6l, vadon616 bokort6l, parlagfiit6l megtisztitani.

(2) Mag6nszemdlyek, jogi szem6lyek, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 egydb szewezetek tevdkenysdge
k0vetkeztdben kdzteriileten keletkezett szennyez6d6s megsztintet6se, a szennyez6d6st okoz6 szerv, illetve szem6ly
feladata.

8. $.

( I ) Kdztisztas69i szempontb6l j6rd6nak mincisiil az akdzsdg belteriilet6n levci, gyalogos kcizlekeddsre rendelt
ki6pitett es kiepitetlen irtteriilet, amely az ingatlan telekhat6r6t6l az uttest szel6ig, szegdlydig terjed.

(2) Az ingatlan el5tti j6rda tiszt6ntartiisa azingatlan tdnyleges haszn6l6j5nak, illetve tulajdonos6nak a kritelessdge.

(3) Intezmdnyek, kereskedelmi ds venddgl6t6 ipari egysdgek, iizlethelyis6gek el6ttij6rdaszakaszt a t6nyleges
haszn6l6nak kell tiszt6ntartani fiiggetleniil att6l, hogy a szem6t tizleti, illetve iizemi tev6kenysdgb6l sz6rmazik-e. Eza
kcitelessdg kiterjed a h6 eltakarit6ssal, a sikoss6g megsziintetdsevel kapcsolatos feladatokra is.

(4) A t6nyleges haszn6l6, illetve a tulajdonos kcitelessege a j|rda mellett n0v6 gaz kiirt6sa, ktildndsen a fti sziiksdg

szerinti nyir6sa, k6rosit6k elleni ndvenyv6delem, ajdrdilra kinyul6 6gak es bokrok megfelel6 nyesdse.

(5) Gondozatlanj6rda tiszt6tart6s6t, h6 dsjdg eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesitds6t ajegyzt5 a rendszeresen mulaszt6

t6nyleges haszn6l6, tulajdonos helyett sziiksdg eset6n elvegehiztetheti. E munk6k elvdgzdse a tdnyleges haszn6l6,

illetve tulaj donosa k0ltsdgdre t0rt6nik.

(6) Onos es6tril,j6gt6l, h6t6l sikoss6 v6ltjirdit,jirdaszakaszt, l6pcs6t a sziiksdghez kdpest naponkdnt tcibbszdr is fel
kell hinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok, hamu, fiir6szpor stb.) kell
haszn6lni. E cdlra tiizel6s6n visszamaradt darabos anyagot haszn6lni nem szabad. A sz6r6anyag beszerz6s6r6l a

tiszt6ntart6sra kdtelezettnek kell gondoskodni.

(7) Aj6rda es a kcizirt sikoss6g-mentesit6s6t a tiszt6ntart6sra kdtelezettnek rigy kell elv6gezni, hogy az balesetet ne

okzzon.

e.$.

(l) A kdzteriileten l6v6 6rkok, nyitott csatorndk, foly6k6k, 6tereszek, hidgytinik tiszt6ntart6sa, a csapad6kviz

akad6lytalan elfoly6sdnak biztosit6sa - az ingatlan el6ttij6rdaszakaszra terjed6en- az ingatlan tenyleges

haszn6l6j6nak, illetve tulajdonos6nak k<itelessdge.

(2) J6rmiibehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6 karban 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az ingatlan haszn6l6j6nak, illetve
tulajdonos6nak a kdtelessdge.

(3) A csapad6kelvezet6 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni nem szabad.

(4) Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s5ra alkalmas anyagot, igy kiil<incisen szemetet, iszapot, papirt, t0rmeleket, ttiz-
6s robban6sveszelyes anyagot a kcizcsatorna viznyelo akn6j6ba, vagy a csapadekviz elvezet6 6rokba sz6rni,
belecinteni, beleseperni vagy bevezetni tilos.



10.6.

( I ) Epft6si teriileten 6s az lpitkezes kdzvetlen k<irnydk6n az lpitlst vdgz6 kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.

(2) K<izteriileten b6rminemti burkolat ([ttest, j6rda) felbont6sa csak a jegyz6 , az orszigos kozrith5lozatba tartoz6 utak
tekintetdben a kdzrit kezel6j 6nek hozzijhrulis|val lehetsdges.

(3) Amennyiben a munk6latok vdgzdse sor6n dpitdsi tdrmeldk, illetue hullad6k anyag keletkezik, tgy azt
folyamatosan, legk6s6bb a munka befejezds6t6l sz6mitott 3 napon beltil a kivitelezdit v6gz6 szervnek vagy
szemdlynek el kell sz6llitani 6s a kdzteriiletet helyre kell 6llitani, illetrileg meg kell tisztitani.

(4) Kcizritra, ttpadk6ra salakot, epitdsi tdrmeldket, illetve szemetet sz6llitani ds helvezni nem szabad.

I l.$.

(l) Kozteriileten szennyez6 anyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani, hogy a sz6llft6sb6l semmi ki ne hulljon, por
6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a sz6llit6s kdzben a tertilet szennyez6dndk,aszennyez6d6s el6iddz6je k6tele; azt
elt6volitani ds tov6bbi szennyez6d6s megakad6lyo zlsilr6lgondoskodni

(2) Ha b6rmilyen sz6llitm6ny fel- vagy lerakds6n6l, a kdz- vagy mag6nteri,ilet szennyez6dik, a szennyez6dds
el6id6z6jdnek azt a fel- illetve lerak6s elvdgzdse ut6n nyomban ..g t"tt tisztitani.

12.$.

(l) A teleptildsek kdzteriiletein tilos j6rmiivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tevekenyseget vdgezni, amely
szennyez6ddst okoz. Lak6hizhoztartozl udvarban ilyen munk6t rigy kell vigezni,trogy a szennylz6d6s k6zteriiletre
ne keriiljdn.

(2) Gondozott zdldtertiletre j6rmiivel r6hajtani, azon parkolni nem szabad.

13.$.

Allati hull6t, valamint olyan anyagot, amely a k<imydk leveg6jdt szennyezi, az egeszslgetveszdlyezteti vagy el6sdiek
rdszdre t6ptalajt nytjthat, sem a kcizteri,ileten, sem mag6nteriileten elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. K6r- uugy
magiinteriilet fek6li6val (emberi i.iriildl,kel) szennyezni tilos.

14.$.

A telepiil6s teriilet6n l6v6 tavakba, holtSgakba, dl6 vizfoly6sokba, belvizelvezetci 5rkokba, tisztitatlan szennyvizet,
trdgyalevet bevezetni, partjait szemdt vagy egydb hulladdk lerak6s6val beszennyezni nem szabad, a szennyez6ddst
meg kell akad6lyozni.

l s.$.



( I ) Az cinkorm6nyzat belteriilet6n a telep0ldsi szil6rd hulladdk dsszegyiijtdse, elsz6llit6sa 6s {rtalommentes
elhelyezdse a szo196ltat6 6ltalvdgzett kdztisztasiigi kdzszol96ltat6s ritj6n tortdnik.

(2) A szolg6ltat6 ahdztarthsi hulladek elsz6ll(t6s6t az <inkorm6nyzattal kcitott megdllapod6s szerinti gyakopris6ggal,
zhrtrendszerii kuk6saut6val, meghat6rozott napokon vegzi.

(3) A szolg6ltat6s igdnybe vdtele kdtelez6. A szolg6ltat6 az ingatlan tulajdonos6val szemben a teljesit6st csak
jogszab6lyban, illetve ajelen rendeletben meghat6rozott esetben sz0neteltetheti, illet6leg korl6tozhada. A Szol96ltat6
egydbkent a rendszeres szemdtsz6llit6sba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetdben, rendszeresen kdteles
teliesiteni.

16.$.

( I ) A keletkezci szemet mennyis6g6nek megfelelci sz6mri, fedhetrj szemdtgyrijt6 eddny beszerzdse, ennek elhelyezdse,
p6tl6sa,javit6sa, tiszt6ntart6sa ds fertritlen(tdse a tulajdonos kcitelessdge. A szemetgyiijtci eddnyeket m6s c6lra
felhaszn6lni nem szabad.

(2) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szem6tsz6llit6si napon elsz6llit6s cdlj6b6l a szotg6ltat6stvegzo
szerv rendelkezesere kell bocs6tani. A t6rol6eddnyek kihelyezdse a szilllitiisi napokon a fulajdonos kdtelessdge, a
kcizleked6s akad|lyozdsa ndlktil. A t6rol6eddnyek iirit6se a szolg6ltat6stvdgz6 feladata. A t6rol6eddnyt a kiiiritds ut6n
a kdzteriiletrcil halad6ktalanul el kell vinni.

(3) A szemdtszilllitilst a Szolg6ltat6nak rigy kell megoldani, hogy a szem6t felhalmoz6d6s6ra ne keriiljdn sor.

17.$.

(l) Az egy6b - nem h6ztartiisi szemdt - cisszegyrijtesercil es saj6t kdltsegen tdrt6nci elsz6llit6sdr6l annak kell
gondoskodni, akindl az keletkezett. Ha az nem 6llapithat6 meg, az elsz6llit6sr6l az ingatlan tulajdonos6nak kell
gondoskodni. Az ilyen szemetet sz6llit6sig olyan helyen kell dsszegytijteni 6s t6rolni, ahol az a kdrnyezetet nem
szennyezi es a forgalmat nem akadillyozza.

(2) Akin6l rothad6, vagy btizcis szemdt, hullad6k keletkezik, elsz6llit6s616l halad6ktalanul gondoskodnia kell.

18.$.

(l) Minden mag6n- 6s kcizc6hi illemhelyet - beledrtve avizelddt ds a nyitott gddni illemhelyeket is - 6lland6
haszn6lhat6 6llapotban,j6 karban ds tiszt6n, vizmentesen kell tartani.

(2) A fek6lia t6rol6kat (6myekszdket, latrin6kat) a sziiksdghez kdpest ki kell iiriteni 6s tartalmukat el kell sz6llitani.

(3) A telken keletkezett hizt szennyviznek a telekhat6ron beliili elhelyezdse csak z6rt, sziv6rgdsmentes t6rol6ban
tort6nhet.

A kriztisztas6gi rendelkezdsek betart6s6nak ellen6rz6se

l e.$.



A kOzteriileteken, tov6bb6 az fipit€si felvonul6si teriileteken - amennyiben azok a kOzdss 69 szilmdra megnyitottak - a
jelen dnkorm|nyzati rendelet betart6s6nak ellen6rz6sdr6l ajegyz6 gondoskodik.

20.$0.

( I ) Aki az e rendeletben meghat6rozott magatartdsi szab6lyokat, kdtelezettsdgeket 6s tilalmakat megszegi,
szab6lysdrtest k<ivet el, 6s 30.000.- Ft-ig terjed6 pdnzbfrs6ggal srijthat6.

(2) Szab6lysdrt6st kdvet el az, aki:

a.l az .iltala haszn6lt, illetve tulajdondt k6pez6 ingatlant nem mtiveli meg, nem tartja rendben, gomt6l, gazt6l,
szemdtt6l, vadon6l6 bokort6l, parlagflit6l nem tisztida meg,
b./ szemetet halmoz fel,
c./ azingatlan 6s az ingatlan el6ttij6rda tiszt6ntart6s6r6l nem gondoskodik, illetve, ha tevdkenysdgi kdrdben a
kciztertileten okozott szennyez6ddst nem sz[nteti meg,
d./ az ingatlan el6tti 6rkot, foly6k6t, csatornanyil6st, 6tereszt, hidgyrinit nem tisztftja, vagy a csapadekvizzavartalan
elfoly6s6t nem biztositj a,

e.i a bedpitett, illetve be6pitetlen beltertileti ingatlan el6tti j6rd6n, villetve mellette n6tt gazt nem irtja, a kinyril6 6gak,
bokok nyes6s6r6l nem gondoskodik,
f./ gdpkocsit tiltott helyen 6s m6don mos,
g.l szennyvizet, eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6sra alkalmas anyagot a csapaddkviz lefoly6 utcai akn6kba, illet6leg
a csapad6kelvezet6 Srokba vezet, dnt,
h./ 6rnydkszdket 6s pdcegOgrdt nem a rendeletben meghat6rozott m6don ds id6szakban tisztit,
i./ kdzter0letet, illetve a lak6sra, emberi kdzdss69i tart6zkod6sra szol96l6 dptiletek kdzdsen haszn6lt 16szeit
beszennyezi 6s az|ltala el6iddzett szennyez6d6st vagy szemetet nem takaritja el,
j./ a gondozott zdldteriiletre j6rmrivel r6hajt vagy azon parkol,
k./ kdzftra, ritpadk6ra salakot vagy dpitdsi tcirmeldket, szemetet enged€ly ndlkul sz6llit vagy elhelyez,
l./ dnkorm6nyzati tulajdonti kOzteriileten b6rminemti burkolatot a jegyz6hozziljfurulilsan6lkiil felbont,
m./ a teleptilds teriilet6n l6v6 tavakba, holt6gakba, 616 vizfolydsokba, belvizelvezet6 6rokba tisztitatlan szennyvizet,
tr6gyalevet levezet, a befolydst nem akaddlyozzameg, parjait szemdt, vagy egyeb hullad6k lerak6s6al beszennyez,
n./ telken keletkezett h6zi szennyvizet nem z6rtrendszeni t6rol6ban helyez el.

2616 rendelkezdsek

21.$.

E rendelet hat6lybaldpdsdvel egyidejtileg hat6ly6t veszti Pereked kdzs6g 0nkorm6nyzat6nak a k<iztiszras6gi
szolg6ltat6s kdtelez6 igdnybevdteldrcil sz6l6 511995. (V[.06.) sz6mti rendelete, valamint az ennek m6dositds6r6l
sz6l6 411996. (IV.01.) sz6mi rendelete.

22.5.

Ez a rendelet kihirdetdse napj6n l6p hatdlyba.



Pereked, 1999. jflius 21.

N6j J6zsef
polg6rmester

Z6rad,6k: E rendelet Pereked krizs6g teriilet6n kihirdetdsre kertilt.

Pereked, 1997 . julius 27 .

Hendzselnd Papp Ilona
k<irjegyz6

Hendzseln6 Papp Ilona
kdrjegyzt!


