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Pog6ny Krizsdgi Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilet6nek ll20l5. (1.26.) dnkormiinyzati rendelete

akoztrsrtasdgr6l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s elkit6s6nak rendjdrol

Pog6ny k<izs6g 0nkormdnyzati K6pvisel6testiilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a)

pondiiban, tov6bb6 a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban, 6s a 88.$ (4) bekezd6sdben foglalt felhatalmaz6s alapjiin, a Magyarorsz6g helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrvdny 13.$ (l) bekezdds 19. pontj6ban
meg6llapitott feladatkdr6ben eljrirva a k<ivetkezoket rendeli el:

imln ivos REND ELKEzEy EK

1.S

(1) A rendelet c6lja

a)Pog{ny kiizs6g kdzigazgatfsi teriilet6n a lakossdg eg6szs6g6nek v6delme, valamint a
term6szeti 6s 6pitett kiirnyezete meg6visa, a kiirnyezettudatos magatartis kialakitr{sa a

hullad6kgazdSlkodf s eszkiizeivel,

b. a hullad6k 6ltal okozott terheldsek minimaliz6l6sa, a telepiilds szewryezettsdg6nek elkertil6se
6rdek6ben a k6pzoddtt hullad6k mennyisdg6nek 6s vesz6lyessdgenek cscikkent6se, a keletkezo
hulladdk leheto legnagyobb ariinyri hasznosit6sa, a hullad6k kdrnyezetet kim6lo
iirtalmatlanitiisa.

E cdlok megval6sitiisa 6rdek6ben a telepi.ilds kozigazgatrlsi tertlet6n minden
tev6kenysdget rigy kell gyakorolni, hogy az a telepiil6s kcirnyezetet a leheto legkisebb
mdrt6kben terhelje, illetve a kdrnyezet terhel6se 6s igdnybev6tele cscikkenjen; tov6bb6
biaositsa a keletkezo hullad6k mennyis6g6nek 6s minos6gdnek megfelel6 kezel6sdt,
haszno sit6s ifi , firtalmatlanitris5t.

(2) A K6pviselo- testiilet a hulladdkgazdiikoditsi c6lok el6r6se 6rdekeben 6rv6nyesiti a

Ht.-ben foglalt alapelveket, a hat6skdr6be tartozo k6rdesekben meghatirozza a

hullad6kgazd6lkod6s iiltaliinos kovetelmenyeit, az 6rintettek jogait 6s k<jtelezetts6geit.

2.$

(1) A rendelet hatflya Pogfny kiizs6g kdzigazgatisi teriilet6n a rendelet 1. szdmri mell6klete
szerinti rendszeres hullad6kszrillitrisba bevont, kiizszolgdltatfssal ell6tott ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszndl6ira (tovfbbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos),
valamint a kiizszolgiltatrira terjed ki.

(2) Az onkorm6nyzat kozigazgatisi teri.ilet6n a hullad6kgazdiikoditsi kcizszolg6ltat6s
k<ir6ben, a kozszolgiitat6 sz6llft6eszkozehez rendszeresitett gytijtoed6nyekben, a

k<iaeriileten vagy az ingatlanon dsszegytijt<itt 6s a kcizszolg6,ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott
telepiildsi hullad6k elhelyez6s celjitra tdrtdno rendszeres gytijt6s6re, sziillitiisiira, 6s

6rtalmatlanitdsilra jogosult hullad6kkezelo a D6l-Kom Nonprofit Kft., amely kcitelezo
kdzszolg6ltat6nak minosiil a felek kdzdtt l6trej<itt helyi kcizszolg6ltatrisi szerzodes alapj5n.

(3) A telepi.il6si hullad6k 6rtalmatlanit6sra 6s hasznositiisra tortdno 6tad6s6nak helye (a
telepi.ildsi hullad6k 6trak6s6nak kizSr6lagos helye) a Mecsek-Dr6va Region6lis
Szil6rdhullad6k Kezelo Rendszer Ldtrehoztisdt Celz6 Onkorm6nyzati Tarsul6s tulajdon6ban
l6v5 Kok6nyi Region6lis Hulladdkkezelo Kdzpont. A Hullad6kkezelo Kozpont i.izemeltetoje
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a BIOKOM Nonprofit Kft.
(4) E rendelet targyi hatiiya a hullad6kgazdllkodasi kcizszolgiitatils k6r6be tartoz6

hullad6kra terjed ki.
(5) E rendelet t5rgyi hatirlya nem terjed ki
a) a termel6si hulladdkra,

b) ah6ilart6si veszdlyes hullad6k kivdteldvel a veszdlyes hullad6k gytijt6s6re, iitv6teldre,

szillitirsitr a 6 s kezel6 sdre,

c) aziilati eredetu hulladdkra.

(6) Pogriny Kcizs6g Onkorm6nyzata kdtelezoen ell6tand6 kozszolghltat6sk6nt az

ingatlantulajdonosn6l (birtokos, haszn6l6) 6s a kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re k<jtelezett

gazdalkod6 szervezetekn6l keletkezo teleptil6si hulladdk kezel6s6re hullad6kkezel6si

kozszolgiitat6st szervez 6s tart fenn.

(7) Pog6ny Krizs6g 0nkorm6nyzata a Mecsek-Driva Region6lis Szil6rdhullad6k Kezelo

Rendszer Letrehozilsttt Cdlz6 Onkorm6nyzati T6rsul6s tital szewezett region6lis

hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6si rends zerhez tartozik.

(8) Az Onkorm6nyzat 6s a Kdzszolg6ltat6 a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys6g ell6t6s6r6l r6szletes k<izszolg6ltat6si szerzod6sben 6llapodnak meg, amely

tartalmazza a tev6kenys6g ell6t6s6nak hat6rnapjait 6s idotartam6t is.

3.S

A rendeletben haszn6lt fogalmakra a Ht., illetve a v6grehajtiisdra kiadott rendeletek,

tov6bb6 a Polgriri tdrv6nykonyv fogalom meghatiroz6sait - a hivatkozott jogszabrllyok

szerinti alapelvek 6s tartalom alapj6n 6rtelmezve - kell alkalmazni. A fogalmak tartalm6nak

titkoz6se esetdn - amennyiben nem a Ptk. kogens fogalmair6l van sz6 - a Ht., illetve a

v6grehajt6si rendeletei szerinti fogalom meghatitroz6s 6s drtelmez6s ir6nyad6.

4.$

(1) A rendszeres hullad6kszr{llitisba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen

rendeletben meghatf rozottakszerint jogosult 6s kiiteles ig6nybe venni a kiizszolgfltatfst.

(2) Gazdiikod6 szervezet akkor kiiteles a kiizszolgdltatr[s ig6nybev6tel6re, ha a gazdasrlgi

tev6kenys6g6vel iisszefii996sben keletkezett telepiil6si szil{rd hullad6kfnak kezel6s616l

(hasznositfsfr6l vagy rirtalmatlanitrisrlr6t) a Ht . 13. $-r{ban foglaltaknak megfelel6en nem

gondoskodik.

(3) A kiitelez6kdzszolg:{ltatfsra vonatkoz6 kiizszolg{ltatdsi szerz6d6s l6trejiin kiizszolgiltat{s
els6 ig6nybev6tel6vel.

I.FEJEZET
A kiizszolgriltatris elkitrlsSnak rendj e

s.s

(1) Tetepiil6si szildrd hullad6kot csak az erre a c6lra kijeliilt 6s legilisan mtikiidtetett
hullad6klerakri telepen szabad elhelyezni.
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(2) Az iinkormfnyzat sziiks6g eset6n gondoskodik a kiizszolgriltat6 javaslata alapjdn a

gyiijt6pontok kijeliil6s6r6l, valamint biztositja a kiiztertilet hasznSlatit az indokolt
mennyis6gii gyiijt,6ed6ny kihelyezflsfihez, triroklsril hoz 6s megkiizelit6s6hez.

6.S

(1) A hullad6kszr{llitrisi kiizszolgr{ltatris ig6nybev6tele heti egy alkalommal kiitelez6 .

(2) Az ingatlantulajdonosok szimS,ra a szabvinyos trirol6ed6nyek hasznflata kiitelez6.

7.S

A kcizszolgiitato a

o teleptildsi szil6rd hullad6kot heti egy alkalommal
. szelektiven gytijtott hulladekot k6thetente
o zoldhulladdkot k6thetente k6teles elsz6llitani . A szilllitils m6dj6r61 6s idej6rol az

ingatlantulajdonosokat akozszolgitltat6 ir6sban vagy kozzdt6tel ritjrin titjekoztatja.

II.FEJEZET
Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

8.S

(l) Az ingatlantulajdonos kiiteles a Pogfny kiizs6g Onkormrinyzata hltal szervezett
kiizszolgiltat{s ig6nybev6tel6re, az ingatlanfn keletkezd telepiil6si szik{rd hullad6k e

rendeletben el6frtak szerinti gyiijt6s6re, valamint a szrillftfsi napokon elsz6llit6s c6ljr{bril a
kiizszolgfltatrinak tiirt6n6 6tadrisrira.

(2\ Az ingatlantulajdonos az ingatlanin keletkezii vag birtokiba keriilt telepiil6si szil:lrd
hullad6kot a kiirnyezet szennyez6s6t megel6z6-, kdrositdst kiz6r6 m6don kiiteles gytijteni 6s a
kiizszolgfltat6 6ltal meghatr[rozott szabvSnyos - 110 literes - t:irol6ed6nyt haszn{lni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gyiijt6se sorfn megfelel6 gondossfggal ketl eljrirnia
annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k mfsok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 kdzilrzet6t ne
vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kiirnyezetet ne szennyezze, a niiv6ny- 6s rillatvikigot ne
kfrositsa, a kiizrendet 6s a kiizbiztonsr{got ne zavarja 6s az ingatlandn keletkez6 hutlad6k
mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tfrol6ed6nyben azingatlanon szokisosan keletkez6 hullad6kot
tiimiirft6s n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirhatillegyen, valamint az a
hullad6kszillitis sorin a kiizszolgSltatfl alkalmazottainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi
tirit6st ne akadrilyozza, az iirit6 berendez6st ne kfrosftsa.

(5) A tfrol6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kiizszolgfltat6t6l vfsfrolt, jelz6ssel
ellStott zs6kban lehet. A jelezett zs6k ilra tartalmazza a telepiil6si hullad6k elsz6llit6s{nak,
kezel6s6nek 6s :lrtalmatlanitfsfnak kiilts6g6t.
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(6) Ha a trirol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely iisszettimiiriidiitt vagy

befagyott, vagy a benne l6v6 hullad6kot rigy iisszepr6selt6k, hogy emiatt a tfrol6ed6nyt az

el6irt m6don kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kiiteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s

a tiro16ed6nyt hasznrllhat6vri tenni.

e.s

A tfrol6ed(nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mflrgezfl anyag' dllati

hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6anyag, k6 6s

6piilettiirmel6k, nagyobb terjedelmfi, srilyri tirgy stb.), amely vesz6lyezteti a

hullad6kszrlllitSssat foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, megrongrilhatja a gyfijt6berendez6st,

{rtalmatlanitrisa sorfn vesz6lyezteti a kiirnyezetflt, a telepiil6si szilird hullad6kkal egyiitt

egy6b okb6l nem gyfijthet6, illetve nem min6siil telepiil6si hullad6knak.

10.s

A t6rol6ed6nyeket sziiks6g szerint ki kell tisztitani 6s fertotleniteni, mely az

ing atl antulaj dono s fe ladata, ko ltsd ge i az ingatlantul aj dono st terhel ik.

11.S

Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6eddnyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6ljrib6l a

kozszolgiitat6 6ltal megjeldlt idSpontban, a begytijtest vegzo g6pj6rmtivel megkdzelitheto

6s iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni.

12.S

(1) Az ingatlantulajdonos a tirol6ed6nyt az ingatlanfn kiiteles rigy elhelyezni, hogy ahhoz

illet6ktelen szem6lyek 6s fllatok ne f6rjenek hozz6.

(2) Azingatlantulajdonos kiiteles a trlrokied6nyek tr{rol6 hely6t tisztr{n tartani, t6len a h6t6l

megtisztitani. A begytijt6s sorin elszennyezddiitt kiizteriilet tisztitrisir6l a kiizszolgSltat6

kiiteles gondoskodni.

(3) Tilos a tfrol6ed6nyek kitirit6s6hez 6s a hullad6k elszr[llitfsrihoz sziiks6ges ritvonalakat oly

m6don elzSrni, hogy az a szSllitist akadflyozza.

13.$
Az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben d,s az alkalmazott t6rol6eddny adataiban bekovetkezett

vdltozitst a k6zszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A viitozds

bejelent6sdnek elmulasztisa esetdn a bejelent6s megttirt6nt6t k<lveto h6nap 1. napj6ig a

kcizszolg6ltat6si dij at a kor6bbi ingatlanhaszn6l6 koteles megfi zetni.

14.$
(1) Szi.ineteltetheto a k<izszolgfltat5s ig6nybev6tele - a kdzszolgiitat6s igdnybev6teldre

egesz 6vben kotelezett ingatlanhaszndl6 szhmdra- a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb egy 6v

id6tartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedtil haszn6l6, irrisbeli kozszolgiitat6si szerz6ddssel
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rendelkezo ingatlanhaszn6l6 ket napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem hasznillja
6s az tiresed6s v6rhat6 idotartam6t - legk6s5bb a szilnetel6s megkezdeset megelozo 8

munkanappalbezitrolag - akozszolgrlltat6 rdszdre ir6sban adott nyilatkozattal faxon, levdl
vagy e-mail form6j6ban - bejelenti a kcizszolg6ltat6nak.

(2) A bejelent6s megtdtel6re csak a kdzszolgiitat6val szerzoddses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazottj a j ogosult.
(3) Az ingatlan tovtibbi lakatlans6ga esetdn a sztineteldsre vonatkoz6 ig5nybejelentds - 8

nappal a sztineteltet6s lej6rta elott - ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail
form6j 6ban - megism6telheto.

(4) A bejelentdsben foglaltak val6srlgtartalm6t a kozszolgSltato ellenorizni jogosult. A
sztineteltet6s jogszertitlen ig6nybevdtele eset6n a kozszolglltat6 jogosult a sziineteltet6st
visszavonni.

(5) Ha az rngatlan a sztineteltetesi id6tartam lej6rta ekltt rijb6l lakott6 v6lik, annak tdnydt a
kdzszolgilltat6val szerzodlttf6l,vagy meghatalmazottjakciteles legalibb 3 nappal kor6bban
a kcizszolg6ltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail formrijriban
bejelenteni.

(6) Udtil6ingatlan haszndl6ja szdmira ahaszniiati szezon mrijus 1. napj6t6l okt6ber 31.
napjriig tart.

(7) A haszn6lati szezonon kfviil az iidi.il6ingatlanoknril szervezett hulladdkkezel6si
ktizszolg6ltat6s nincs, az ingatlanhaszn6l6 azonban tov6bbra is kciteles az ingatlanon
kepzitdo hullad6k cisszegytijtdsdrol6s elsziilititsin6l sajrit kcilts6gdn gondoskodni.

III.FEJEZE.T
A kiizszolgiitat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

ls.s

(1) A kiizszolgiltatS

a) gondoskodik a kdzszolg6ltatiis folyamatos ellilt6siir6l,
b) biztositj a az illetekes feliigyeleti szerv dltal kiadott min6sit6 okirat folyamatos

megl6t6t.

c) a kcizszolgriltat6s ellittirsithoz sziiks6ges szfum:f 6s min5s6gri jrlrmtivet , gdpet, eszkozt,
berendez6st biztositja 6s fenntartja, valamint a sziiks6ges l6tsziimri 6s k6pzetts6gti
s zakemb ert alkalmazza,

d) a sztiks6ges fejleszt6seket 6s karbantartiisokat elvdgzi,
e) a k6zszolg6ltat6s teljesitds6vel dsszefiiggo, a jogszab6lyokban 6s a kcizszolgriltatrisi

szerzoddsben meghat6rozott adatszolgiiltat6st rendszeresen teljesiti, tovribb6 mtikddteti a
jogszabiiyokban ds a k6zszolg6ltat6si szerz6d6sben meghat6rozott nyilv6ntart6si
rendszert.

f) a fogyaszt6k sziimdra a jogszab6lyi eloirdsoknak megfelelo iigyfelszolgrilatot 6s
ti$ ekoztatdsi rendszert mtiko dtet,

(2) A kozszolgriltat6 kciteles a trirol6eddnyek kitirit6s6t kim6letesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal v6gezni.

(3) A trirok6eddnyekben okozott kfrokat a kiizszolgiltat6 t6rft6smentesen kiiteles kijavitani, ha
akirokozls neki felr6hatri okb6l kiivetkezik be. A kiizszolgriltat6nak az ebb6l ered6 javitris
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id6tartam6ra helyettesit6 tirok6ed6nyt kell biztos[tania.

(4) A kiizszolg6ltatrinak fel nem r6hatri okbrill hasznflhatatlanni vrilt trirol6ed6ny p6tl6sdr6l

az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni.

(5) A nagydarabos hutlad6k (lom), tovibbr[ a naponta szokfsosan keletkez6 hi.ztartdsi

hutlad6k mennyis6g6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett gyiijt6s6r6l,

elszfllftSsf1616s 6rtalmatlanitdsi16l (lomtalanitis) a kiizszolg:{ltat6 6vente legak[bb k6t

alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A h:iztartfsi vesz6lyes hullad6k szervezett

gyiijt6s6r6l, elszrlllitr[sr{rril6s irtalmatlanit6sr[16l a ktizszolgiitatfl t6rit6s ellen6ben, az

ingatlantulajdonossal kiitiitt kiiliin meg{llapod{s alapjin gondoskodik

(6) A lomtalanitis id6pontjir6l a kiizszolgdltat6 k6t h6ttel koribban tii6koztatia a iegz6t,
aki err6l h6t napon beliil a helyben szokfsos m6don 6rtesiti az ingatlantulajdonosokat.

(7) A kiizszolg:[ltat6 az e rendeletben irt szabilyok szerint kiiteles a hullad6kot elszfllitani 6s

annak elhelyez6s6r6l, Srtalmatlanitdsir6l a szakmai 6s kiirnyezetv6delmi szabilyok

betartdsdval gondoskodni.

(8) A kiizszolgriltat6 az aldbbi esetekben jogosult megtagadni a hullad6k elsz{llitfsrit:

o az dnkorminyzatrendelet6ben eloirtt6l elt6ro t6rol6eddny kihelyez6se eset6n,

. ha a t6rol6ed6nyben a telepiildsi (kommun6lis) hulladdk ktjr6be nem tartoz6 anyag kertilt

elhelyez6sre (pl. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tormelek, 6llati tetem, mar6, mergezo a[yag,

elektronikai hullad{k, foly6kony vagy befagyott zsiraddk, gyirl6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmri, sirlyu t6rgy), amely veszllyezteti a hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6

alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja a gytijtoberendez6st, illetve drtalmatlanit6sa

sor6n vesz6lyezteti a kornyezetet
o a hulladdk nem szabv6nyos , zirttirol6ed6nyben, illetve nem a kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt

jelzett zs6kban keriil kihely ez€,sre,

. a hullad6k oly m6don keriil kihelyez6sre, hogy a t6rol6edeny mozgatitsakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, s6riilt ed6ny)
. ha a t6rol6edeny kortil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iiritdst akadiiyozo m6don

tobblethullad6k kertilt kihelyezdsre
. amennyiben a t6rol6eddnyek jelzdse bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matric6jrinak hi6nya,

illetve s6ri.il6se esetdn.

16.$
(1) A k<izszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re koteles ingatlanhaszn6l6kr6l a kdzszolg6ltat6

nyilv6ntartist vezet a Ht.-ben meghat6rozott adatok felti.intetds6vel. Az adatokat a

kozszolg6ltatils ell6t6sa, illetve ellenorz6se c6lj6bol kizir6lag a kozszolgilltatb jogosult

kezelni, illetve az Onkorminyzat, mint ell6tiisra kotelezett jogosult megismerni.

(2) A szem6lyes adatok kezeldse sor6n a kdzszolgiltat6 az informirci6s onrendelkez6si

jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l szolo 2Oll. 6vi CXII. tdrv6ny rendelkez6seinek

megfeleloen j6r el.

(3) A k6zszolg6ltato biztositj a az adatkezel6s szem6lyi 6s tbrgyi felt6teleit, gondoskodik

az adatok biaons6gar6l, meghatlrozza azokat az eljdrdsi szab6lyokat, amelyek az adat- €s

6l 10 2018. 04. 19. 10:49

http://www.njt. hr:/njtonkorm.php?njtcp=eh3 eg2ed9 dr4eo9dt4ee3 e...



MHK JogszabQly szolgQltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh3 eg2ed9 dr4eo9dt4ee3 e...

titokv6delmi szabrilyok 6rv6nyre j uttat6srihoz sztiks6gesek.

IV.FEJEZET
A kiizs zolgflltatSs dij a

17.$

A telepiil6si szilSrd hullad6ksz:illitis kiizszolgiltatisi dij{t a hullad6kgazdrilkodisba
bekapcsolt ingatlanok tulajdonosai kiitelesek a szolgfltat6nak megt6riteni.

V.FEJEZE.T
Koztisztas 6 ggal iis szefii 9g6 fela datok

18.$

(1) A koztisztas6g fenntartiis6ban mindenki koteles hathat6san kdzremtikodni. Az
ingatlanok tisilintartitstr6l az ingatlanok tulajdonosai kotelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa kriteles gondoskodni a jrlrddk, udvarok, kertek, l6pcsoh6zak,

kapualjak, tov6bb6 az ingatlanhoz tartoz6 valamennyi - ktideriiletnek nem min6stilo -
teriilet, helyis6g rendszeres tiszttntartits6r6l, a lakohdzak, illet6leg tivegfeli.iletek gondozott

megjelen6se 6rdek6ben azok rendszeres tiszt6n- 6s karbantart6sar6l, tov6bb5 k<itelessegiik,

hogy ingatlanukat megmtivelj6k, rendben tartsiik, gyomt6l, gazt6l megtisztits6k.

(3) Mag6nszem6lyek, jogi szemelyek, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo egy6b

szervezetek tev6kenys6ge kcivetkeztdben k<iztertileten keletkezett szennyezodds

megsztintet6se, a szennyezod6st okoz6 szerv, illetve szem6ly feladata.

(4) A kozseggazd6lkod6si kcirbe tartozo parkfenntart6si feladat mag6ban foglalja a krizs6g

tertilet6n l6v5 parkok, j6tsz6terek, sorf6k, sdv6nyek gondoz6s5t.

(5) Kozteriileteken keletkezett szem6t eltakarit6silr6l, 6sszegyrijt6s6rol 6s elsz6llit6s6r6l,

tov6bb6 a krizterilletek tiszt6ntart6s6r6l Pog6ny Kdzs6g OnkormSnyzata (a toviibbiakban:

0nkorm6nyzat) gondoskodik.

(6) A k<jaer[leteken felgytilemlett ho eltakarit6s6r6l 6s a sikoss6g elleni vedekezestol az

flnkorm6nyzat gondoskodik, a helyi kozutak kezel6s6nek szakmai szabdlyairol s2616

5]2OO4.(I.28.) GKM rendelet (tov6bbiakban: Szab6lyzat) mell6kletdben foglaltak alapjin,

valamint a IV-V kclztitkezel6si szolg6ltat6si kateg6ri6kra vonatkoz6 eloir6sainak

megfeleloen.

(7) Az Onkorm6nyzat kdteles az :utcai hullad6kgyijt(5 tartillyok fel6llitSs6r6l 6s azok

folyamatos iirittet6s6rol gondoskodni. Kiv6telt k6peznek a kereskedelmi 6s szolgilltat6

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

mtik<idtetett ingatlan elott hulladdkgytijto eddnyt kihelyezni, es azt rendszeresen i.iriteni.

(S) Az ingatlan elott l6vo jfrdaszakasz iilland6 tisztintartits6r6l, a h6 eltakatititsitrol, a

sikoss6g megszi.intet6s6rol az ingatlantulajdonos k6teles gondoskodni. A tisztrintart6si

kotelezettsdg azingatlan es a jirda, a jirda 6s a kozrit koz<itti iires, fiives vagy vir6gos sSvra

is vonatkozik.
(9) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlam6l a gyalogj6r6ra kinyrilt 6gak, bokrok

folyamatos nyes6s6rol gondoskodni.

1e .$
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(1) Az ingatlan elott l6vo jirda tisztirntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto arokba

vagy az fttestre seperni. Az ingatlan belso tertilet6rol (udvar, stb.) havat, jeget a k<iztertiletre

szilllitani tilos, illetve csak kijel<ilt helyre szabad.

(2) Ha a kritelezett az ingatlan elotti j6rdaszakaszt az eszlelestol szitmitott 4 orirn beliil, de

legk6sobb 17 Sraig nem tisztitja meg a h6t6l, j6gtol 6s nem teszi kdzlekeddsre alkalmassS,

az Onkorminyzat a mulaszt6 ktilts6gdre elv6geztetheti a tisztit6st.

(3) Sz6rakoz6helyek, venddgl6t6-ipari egys6gek, tizlethelyis6gek 6s mds el6rusit6helyek

elotti jrirdaszakaszt a nyitva tartiis ideje alatt az izemeltet6 kdteles tiszt6ntartani, tekintet
n6lkiil arra, hogy a szemet saj6t tev6kenysdg6bol szirmazlk-e vagy sem. A ziris elott
koteles meggyozodni az el5bb felsorolt helyis6gek el6tti teruletek tisztas6g6r6l. Az iru
lerak6sa krivetkezt6ben keletkezett szemetet (hulladdkot) az iizemelteto kdteles az

iirusziillit6st kdvetoen haladdktalanul eltakaritani.

@) Az utcai, valamint egy6b el6rusit6helyek (b6d6k, pavilonok, stb) 6rusai kotelesek az

6rusitiis sor6n keletkezo hullad6kot 6sszegytijteni, az iirusit6helyek kdzvetlen kcirnyezetdt

tiszt6n tartani.

(5) A k<jzteriiletrol az 6llati hulla elsz6llitilsa - amennyiben az 6llat tulajdonosa nem

6llapfthat6 meg - az Onkorminyzat feladata. Az Onkormdnyzat az 6rtesitds v6tele ut6n

koteles nyomban int6zkedni az ene a cdlra kijel<llt 6llati eredetu hullad6kgyrijto helyre
tort6no elsz6llit6s6r6l, valamint az 6llati eredetti hullad6k iirtalmatlanftiisa ir6nti
int6zked6sek haladdktalan megtdtelerol.

20.s

(1) A k<jztertileten l6v5 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tisztfintartisa, a

csapad6kviz akadillytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlan elotti szakaszra terjedoen -
az ingatlan t6nyl e ge s hasmril6j 6nak, i I letve tulaj dono s6nak kdtele s s6 ge.

(2) J6rmtibehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6 karban 6s tisztrintart6sa minden esetben az

ingatlan hasznSl6j 6nak, illetve tulaj donos6nak kcitele ss6ge.

(3) A csapad6kelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rongril6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,
tdrmel6ket, tiz- 6s robban6sveszdlyes anyagot) a csapad6kviz-elvezeto 6rokba sz6mi,
belednteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

(4) Epit6si tertileten es az 6pitkezds kometlen kornydken (az 6pitkez6s elotti tertileten) az
6pit6st vdgzo kivitelez6nek kell biztositani a tisztas6got.

21.$

(1) BeruhrlzSsok eset6n a birtokbav6teltol a kivitelezds megkezd6s6ig a beruh6z6nak
(bonyolit6nak), ezt kdvetoen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelez6nek kell gondoskodni az
illtala e I fo g I alt tertil et ti silintartds ir ol.

(2) Epitdsn6l, bont6sn6l vagy tatarozhsnill a munk6latokat rigy kell vegezni, az 6pit6si 6s

bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy kell tdrolni, hogy por 6s egy6b szennyezod6s ne
keletkezzen.

(3) Amennyiben a munk5latok v6gz6se sorSn 6pit6si tdrmeldk, illetve hulladdkanyag
keletkezik, :iogy azt folyamatosan, legk6sobb a munka befejez6setol szdmitott 48 6r6n beliil a
kivitelez6st vegzo szervnek vagy szemdlynek el kell sziillitani, 6s a kriztertletet helyre kell
6llitani, illetoleg meg kell tisztitani.

(4) Kozteriileten 6pitdsi, bont6si anyagot a polgiirmester 6ltal kiadott kcizteriilet-haszn6lati
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engeddlyben meghatarozott tertileten, az enged6lyben megielolt m6don 6s idotartamig
szabad t6rolni. Mag6nteriileten enged6ly nem sziiks6ges, de csak olyan anyagot szabad
t6rolni, amely kcizeg6szs6gtigyi szempontb6l veszdlytelen.

(5) Tilos kcizftra, ritpadk6ra salakot, 6pit6si t<irmel6ket, illetve szemetet sz6llitani 6s

helyezni!

22.5

(l) Kcizteriileten szenrryezo anyagot csak olyan m6don szabad sziilitari, hogy a
sz6llitAsb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepegds ne keletkezzen. Ha a szillitiis krizben a
tertilet szerrtyezbdne, a szennyezodds eloid6zoje kdteles azt eltilolftani 6s a tov6bbi
szenny ez6 d6 s me g akad 6ly ozits ir ol g o nd o s ko dni.

(2) Ha b6rmilyen szitllitminy fel- vagy lerak6srinril, a k<iztertilet szennyez6dik, a
szennyezod6s el6id6zoj6nek aA a fel- vagy lerakds elv6gzese utiin nyomban meg kell
tisztitani.

(3) A kdzsdg koztertiletdn tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tevdkenysdget
vdgeznl amely szennyezbddst okoz. Lak6hizhoz tartozo udvarban ilyen munk6kat rigy kell
vegezni, hogy a szennyezbd6s kdzteri.iletre ne keriiljdn.

(4) A gondozott zcildteriiletre jiirmiivel rrihajtani, ?7on parkolni, azt birmi m6don
krirositani tilos!

(5) K<iztertileten hirdetm6nyt, plakiltot csak az e cdlra rendszeresftett helyen szabad
elhelyemi. Tilos az 6pitm6nyeket, keritdseket, 6l6f6kat b6rmilyen felirattal megrongillni. A
k<izszem6rmet 6s kozizldst s6rto feliratokat a tulajdonos 24 6rinbeltil koteles sajilt kolts6g6n
elt6volftani. Az ingatlan tulajdonosa 30 napon beltil k<iteles gondoskodni az ingatlan6n
keletkezett grafi ti elt6volit6s6r6l

(6) Eptileten (kapun, ablakon stb.) egy6b ldtesitm6nyben l6vo, idej6t mrilt hirdetmenyt az
elhelyezo koteles elt6volitani, legk6s6bb a felhiv6s kdzhezvetelltbl szamitott 3 napon beli.il,
k<jteles tov6bb6 az igy keletkezett hullad6k cisszegytijt6sdr6l 6s elszrlllit6s6r6l is
gondoskodni.

VI.FEJEZET
Zdrd rendelkezdsek

23.$

Ez a rendelet 2015. februir l. napjrin l6p hatrilyba.

Nddorind dr. Rohi Eva
jegyzd

DragovticzAgnes
polgdrmester

1. sz6mri mell6klet Pogriny Kozsdgi Onkormiinyzat Kdpvisel6-testtilet6nek a kdilisztas6gr6l,
valamint a hullad6kgazdiikodirsi kdzszolgiitatds ell6t6srinak rendj6rol sz6l6 ll20l5.(I.26.)
rendelet6hez:
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rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont utc6k: Falucska dtil6, Hunyadi J6nos utca, J6kai M6r

Nyrirfrls utca, Orgona utca, P6csi rit, Petofi Srindor utca, R6k6czi ut, Reptilo t6r, Rozmaring

utca, Sz6chenyi Istv6n utca, Templom ktiz, Zrinyi Mikl6s utca'
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