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INGATLANOK TISZTAN TARTASAROL

Rrizsafa Kiizs6g 6nkorm {nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2015. (IV.30.) iinkorm6nyzati rendelete

A HULLADrKGAZDALKODASI X6ZSZOT,CAT,TATASNOI, BS A
KOZTERtTLETEK, TNGATLANoK TrszrAN TARTAsAROL

R6zsafa K6zs6g dnkormii,nyzata K6pvisel6-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatarozott jogalkot6i hat6sk6r6ben, a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. t6rv6ny 88. g (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjdn, Magyarorsz6g helyi
6nkormdnyzatair6l s2616 201 1. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. g (l) bekezd6s 19. pond6ban
meghatarozott feladatk6r6ben elj6rva a krivetkez6 rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

AltaLinos rendelkez6sek

1.S

(l) A rendelet hat6lya kiterjed a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi clxxxv. rv. (a tov6bbiakban:
Ht.) 2. $ (l) bekezd6s 34. pontj6ban meghatarozott ingatlanhaszn6l6kra, a rit. (l) bekezd6s
15. ponda szerinti gazd{lkodb szet ezetekre,6s k6zszolg6ltat6ra.

(2) A rendelet hatdly R6zsafa kd zs6,g klzigazgat6si teriilet6n v6gzen hullad6kgazd6lkodrisi
k6zszolg6ltat6sra, ktildndsen az al bbi tev6kenys6geke te{ed ki:

a) aHt.2. g (1) bekezd6s 27. pontj6ban meghat6rozott tevekenys6g v6gz6sere,

b) az ingatlanon 6sszegyfijtdtt lomhullad6k - kiv6ve vesz6lyes hullad6k 6s 6pit6si t6rmel6k _
6vente egy alkalommal, a k6zszolg6ltat6 iital meghatirozoft helyen 6s id6pontban t6rt6n6
gyiij t6sere 6s elszAllit{sir a,

c) a telepiil6si hullad6k Ht. 2. $ (1) bekezd6s 5. pontja szerintit elkiildniten gyiijt6s6re.

(3) Arendelet hatiilya nem te{ed ki a vesz6lyes hullad6ka 6s a telepiil6si foly6kony
hullad6kra.

2.S

E rendeletben hasznrilt fogalmakra aHt. 2. g (l) bekezd6se az irinyad6.

II. F'EJEZET

A hullad6kgazd6lkodrisi kiizszolgdttatfs



A kiizszolg:iltat6

3.S

(1) A hullad6kkezel6si kdzszolgiiltat6st R6zsafa kozsbgkdzigazgat6si teriilet6n
kizar6lagosan a ,,D61-Kom" D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gii Trirsas6g (a tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6) jogosult ellatni.

(2) A Kdzszolgitltat6 a kdzszolgaltat6st 201 0.
jrinius l. napj6t6l..20l9. december 31. napj6ig l6tja el az ene az idotartanra
R6zsafa Kdzs6g Onkormrinyzatiival megk<it6tt k6zszolg6ltat6si szerz<id6s alapjrln.

A kdzszolgdltat6s ig6nybev6tele

4.S

(1) Az ingatlanhasm6l6 kdteles a szervezettkizszolg6ltat6st ig6nybe venni.

(2) A kdzszolg6ltatesi szerzddes tartalmi elernei:

a) a felek megrrevezdse 6s azonosit6 adatai, amennyiban a kdzszolg6ltatrist ig6nybe vev6

nem tulajdonosa az ingatlannak, rigy az ingatlantulajdonos megnevez6se 6s azonosit6 adatai

is,

b) a szerzodes terrya,

c) a kdzszolgdltatris megkezdes6nek id5pontja'

d) a szerzodott tirol6ed6ny t6rfogata 6s darabsz6ma, annak azonosittisiira vonatkoz6

el6ir6sok,

e) az ellen6rt6k meg6llapit6sanak, szirnllzisnak, a szamla kiegyenlit6s6nek m6djq

f) a szerzldbs id6beli hatrilYa,

g) a k6z6s tulajdonf ingatlan eset6ben a Ht. 52. $ (5) bekezdes szerinti nyilatkozat az

i-ngatlant 6letvitelszeriien haszn6l6 tov6bbi tulajdonosr6l, valamint k6zds hasznilat eset6n az

ingatlant 6letvitelszeriien haszn6l6 tov6bbi szerndlyekr6l.

h) egy6b, a szerzodo felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek'

(3) A K6zszolg6ltat6 jogosult a (2) bekezd6s a) 6s g) pontjaban meghat6rozott szem6lyes

ajatok kezel6s6re akozszolgiitatits teljesit6se 6rdek6ben. A szem6lyes adat kezelese sonin a

Kozszolgltat' az inform6ci6s <inrendelkez6si j0916l 6s az informSci6szabads6gr6l sz6l6

20ll . 6vi CXII. tdrv6ny rendelkez6seinek megfeleloen k6teles eljdrni.

A kdzszolgiltatis ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

s.s



(l) Sztineteltethet6 a k6zszolgiiltatrls igdnybev6tele a bejelent6st6l sz.imitott legfeljebb 1 6v
id6tartamra, ha az ir6sbeli k6zszolgiiltatrisi szerz6d6ssel rendelkez6 ingatlanhaszn6l6 k6t
naptdri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nern haszn6lja, 6s az iiresed6s vrirhat6
id6taftamAt - legk6sribb a sziineteltet6s megkezd6s 6t megelozb munkanappal bezir6lag - a

k<izszolg6ltat6 r6sz6re iriisban - lev6l, e-mail, vagy fax form6jiban - bejelenti a
k6zszolgiiltat6nak.

(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - a
sztinetel6s lej6rta el6tt - ir6sban megismdtelhetri.

(3) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartam6t a Kdzszolgiltat6 jogosult ellen5rizni 6s
jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a sziineteltet6st visszavonhatja.

(4) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lejrirta el6tt ujbol lakott6 v6lik, annak tenyet a
K<izszolg6ltat6val szerz6d6tt f6l, vagy meghatalmazottja k6teles legal6bb 3 nappal kor6bban a
K6zszolgdltat6nak bejelenteni.

(5) A sztineteltetes jogszerfitlen ig6nybev6tele esetdn a K6zszolg6ltat6 jogosult a sztineteltet6s
kezd<i id<ipontjrlra visszamentileg a sziineteltet6st megvonni, a k6zszolg6ttat6si dijat
p6tl6lagosan kisz6mLizni.

A telepiil6si szil6rd hullad6k elszrlllit6sa

6.$

(l) A hullad6ksz6llitrisi k6zszolg6ltatris ig6nybe v6tele heti 1 (egy) alkalommal kdtelez6.

(2) A hullafukgazdalkoddsi knzszolgdltatdst igdnybe vev6 sztimdra a szabvdnyos I l0- t 20
literes, 80 literes vagt 60 literes hulladdkg,iljt6 eddny haszndlata k)relez6. A 60 lireres
giljtdedinyt csak a lakiingatlant eg)ediil ds dlenilelszer en haszruil1 termdszetes szemdly
jogosult haszndlni a jeryd dltdl kiadott igazolds alapjdn.

(3) A gyr.ijt6pontokon az dnkormiinyzat kont6nert helyez er a hulrad6k gyiijt6s6re.

(4) Az dnkormanyzat gondoskodik a K6zszolg6ltat6 javaslata alapj n a
sziks6ges gfijtdpontok kijek)ldsdr6l, a kont6ner beszerz6s6r6l, a letesitm6nyek
megval6sitasrir6l es mrik<idtet6ser6l a K<izszolgdltat6 ritjrLn, valamint biaosida a k6aeriilet
hasznilatrit az indokolt mennyis6gri gyijt<ied6ny kihelyez6se, tarokisa 6s megk6zelitdse
cfiljtua.

(5) A t6rol6ed6ny beszerz6s6r6l az ingatlanhaszndl6 k6teles gondoskodni. Amennyiben a
tiirol6ed6ny nem elegend6 a hetente egyszeri sziillit6s mellett felgyiilemleu hullad6k
mennyis6g6nek, az ingatlanhasznal6 kdteles saj6t kdlts6g6n a k'zszolgaltat6 6ltal
rendszeresitett zsrlkot v6silrolni, vagy ig6ny eset6n tov6bbi tarol6ed6ny beszerz6s6r6l
gondoskodni 6s a hullad6kot abban kihelyezni. A k<izszolg6ltat6 csak az 6ltala rendszeresitett
zsiikban elhelyezett hullad6k elsz 6llitas6t viilalia. A zsirk 6ra tartalmazza ahulladlk
elszillitdsrinak, kezel6s6nek, drtalmatlanit6sri.nak k6lts6g6t.

Lomtalanitris szab6lyai



7.$

(l) A K<izszolg6ltat6 a lomhullad6k gyiijt6s6r6l 6s elszlllit6srir6l 6vente 1 (egy) alkalommal a
k6zszolg6ltat6s keret6ben - kiiltin dij felsz6mit6sa n6lkiil - gondoskodik.

(2) A kozszolghltat6s keret6ben a KdzszolgAltatb kizrir6lag a lakoss6gn6l, a hriztartdsokban
kqz6d6tt, de a szabv6nyos gyrijt6ed6nyekben el nem helyezhetd nagydarabos, lomhullad6kot
szdllitja el.

(3) A lomtalanit6s keret6ben k6aeriiletre nem helyezhet<i ki:

a) 6pit6si es bont6si hullad6k,

b) vesz6lyes hullad6k,

c) hrizartrisokbankeletkez6 vegyeshullad6k,

d) elkiildnitetten gyiijthet6 papir, miianyag- 6s f6mhullad6k,

e) kerti biohullad6k,

f) ipari, mez6gazdasAgi vagy szolgdltatrisi tev6kenys6g sor6n kepzidiitt hullad6k.

(4) A lomhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 elszillitris celjib6l a K6zszolg6ltat6 6ltal

hirdetm6ny ritjan el6zetesen megjel6lt helyen 6s id6ben helyezheti ki.

(5) A lomhulladekot a k6zeriileten [gy kell elhelyezni, hogy az a jirmu es gyalogos

forgalmat ne akadAlyozza, a sz6llit6jrl,rmii r6szdre j6l megkiizelithet6 legyeq a zildteriileteket

6s a n6v6nyzetet ne kArositsa, 6s ne jri,rjon baleset vagy kdrokoztis veszely6nek el6id6z6s6vel.

A teteptl6si szilSrd hullad6k elhelyez6se

8.S

Telepiil6si hullad6kot csak az erre a c6lra kijeldlt es leg6lisan miikiidtetett hullad6klerak6

telepen -jelenleg a szigetviiLri 6s a g6rcsdnyi hullad6klerak6ban - hullad6kudvarban, vagy

m6s, kdrnyezetvedelmi, mtikdd6si enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6ban szabad

elhelyezni.

Az ingatlanhasznil6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

e.$

(l) A telepiil6si hullad6kot a sz6llit6si napon reggel 6 6riig az irgatlan bejarata el6tti j6rd6n,

vagy a kapu kdzel6ben kell elhelyezni. Az ingatlanhasm6l6 a trirol6ed6nyben a hullad6kot

t6mdrit6s n6lkiil tgy helyezheti el, hogy annak fedele zrlrhat6 legyen, valamint a

hullad6ksz6llit6s sor6.n a K<izszolg6ltat6 alkalmazottainak egeszs6g6t ne vesz6lyeztesse, a

g6pi iirit6st ne ak adLlyozza.



(2) A tirol6e.d6nyeket bekeritett ingatlanokn6l a kerit6sen beliil kell tarolni, azokat csak a
szdllit6s napj6n lehet k<izteriiletre kitenni.

(3) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyemi, ami vesz6lyeaetheti a
hullad6kszrillitrissal foglalkoz6 alkalmazott eg6szseg6t (ilyen ki.il6n<isen a forr6 hamu, k6-,
epit6si tdrmel6k, 6llati tetem, mar6, m6rgezri anyag, elektronikai hullad6k, foly6kony vagy
befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag).

(4) Amennyiben a Kdzszolg|ltat6 alkalmazottja meg6llapitj4 hogy a (3) bekezd6sben
megjel6lt anyagot helyeztek el a tiirol6eddnyben, a kiiirit6st jogosult megtagadni. A
kdzszolg6ltat6 ilyenkor az ok feltiintet6s6vel 6rtesiti az ingatlanhasznril6i. Az erniatt el nem
sz6llitott hulladek elsz6llit6s6r6l az ingatlanhaszn6l6 k6teles gondoskodni.

(5) Ha a tarol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tart almaz, arnely az ed6nyben 6sszetdm6r6ddtt
vagy befagyott, vagy ha az eddnyben l6v6 hullad6kot rigy 6sszepreselt6k, hogy emiatt az
edenyl M el6irt m6don kiiiriteni nern lehet, az ingatlanhaszndl6 kdteles a visizamaradt
hullad6kot kiiiriteni 6s a trirol6ed6nyt hasznrilhat6va tenni.

(6) A t6rol6eddnyeket sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisaitani es
fert6tleniteni. Az ingatlanhaszn6l6 k6teles a trirol6edeny biztonsegos megk6zelit6s6t lehet6v6
tenni' A gyfijt6s alkalmrival szennyezett kdzteriilet tisztitrisrir6l a Ktizszolg6ltat6 kdteles
gondoskodni.

(7) Az elhasznal6dott trirol6ed6ny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlanhaszn616 kdteles
gondoskodni.

(8) A k<izszolg6ltat5s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6 aki;zszolgiitatAsb6l nem
vonhatja ki magrlt arra hivatkozissal, hogy a szolgriltatiist a hullad6ktermel6i hi6Lny6ban nem,
vagy csak r6szben veszi ig6nybe.

A kiizszolg{ltat6ra vonatkoz6 rendelkez6sek
l0.s

( 1) A Kdzszolgriltat6 a rendelet h atillya al tartozl ingatlanon keletkezett hullad6kot e
rendeletben foglaltak szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt hullad6klerak6 telepre,
6s annak 6rtalmatlanit6s6r6l a szakmai kdrnyezetv6delmi szabrl,lyok szerint gondoskodni.

(2) A lomtalanit6s id6pontjrlr6l a Kdzszolg6ltat6 k6z1em6ny ritjri,n 6rtesiti a lakoss6got.

(3) A k<izszolg6ltat6 k6teles a trirol6ed6nyek kitirit6s6t kimeletesen, az elvirhatl
gondoss6ggal v6gezni. A trl.,rol6ed6nyben okozott k6rokat a K6zszolg6ltat6 terit6smentesen
kriteles kijavitani, amennyiben a kiirokozis neki felr6hat6 okb6l k6vetkezik be. A javitds
id6tartamdra helyettesit6 ed6nyt kell biaositania.

Gazdrilkod6 szeryezetekre vonatkoz6 kiiliin szabdlyok
l1.s

(l) Gazd6lkod6 szervezet akkor k<iteles a kdzszolg6ltatas ig6nybev6telere, ha a gazdasdgi
tev6kenys6g6vel Ssszefi.iggesben keletkezett teleptil6si hullad6kiLnak kezeles6r6i-a Ht. 35. g
(l ) bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en nern gondoskodik.



(2) Gazdrllkod6 szeNezet a Kiizszolg6ltat6val k6teles ir6sbeli szerz6d6st kdteles kdtni.

A kiizszolg6ltatrisi dij
12.$

( 1 ) A hullad6kkezel6si kdzszolgaltatAsi dijat a Magyar Energetikai 6s Kdzrnii -szabiiyozAsi

Hivatal javaslatiiLnak figyelernbev6tel6vel az illet6kes miniszter rendeletben 6llapitja meg.

(2) Az ingatlanhaszruil6nak hulladdkkezeldsi kozszolgtiltatdsi dijat nem ke rtzehL azt a

hultaddkgazddtknddsi knzszolgdltatdsi szerz6ddsben foglaltak alapjdn az dnkormdnyzat Jizeti
meg a Nemzeti Hulladdkgaz&ilko&isi Koordiruil6 ds Vagtonkezel6 Zrt. rdszdre'

A telepiil6si szit{rd hullad6k elkiilSnitett gyfijt6se
13.S

(1) A telepiil6si hullad6k elkiil6nitetten is gyfijthetS. Az elkiilonitett gyiijtes kiterjed a

ierm6szetis szem6ly ingatlanh asznAl6 h|dartis6ban keletkez6 telepiil6si hullad6k r6sz6t

k6pez6 elkiiliinitetten gyftjtdtt

a) miianyag,

b) papir,

c) iiveg

gyrijt6s6re 6s kezelesere.

(2) Az elkiil6nitetten gyiijt<itt hullad6k hullad6kgyfijt6 ponEa sz6llithat6, 6s ott kiildn

gyrijt6ed6nyben elhelYezheto.

(3) Az lladdk a kdzszo ltetett hulladikgrilitd

pontra, dnlteti helyre tatds kbrdbe tartoz6

hutladi ldtesitmdnybe is jogosultnak dtadhatd

vagt kiilon g,iljt1eddnyben elhelyezhe t6.

(4) A teleptilds lakosai rdszire igdnybe ve helyben

,iokoro, 
^6dor 

6, hontapidn fiiZkoztatdst dvarban

O'fiinrta eges hulladd-kotoa ds a hulladikt nnyisigi

|-,iUtotoo Tonatkoz6 tdidkoztatdst a knzszolgdltat1 a honlapjdn ds a hulladikudvarban

kdzziteszi.

(5) A kozszolgdltard a hulladdkadvar ti szabdlyza

)e'rmiszetes szemily ingatlanhaszndl| dltal kudvarban

mennyisigdt. A termdszeles szemdly ingatlan jogdt csak

hulladikgazddlkoddsi kizszolgilt atdsi dij at megifizette'

tdii16 ingatlanokra vonatkoz6 sajrltos szabilyok
14.S

R6zsafa k6zs6g k ozigazgathsi tertilet6n iidiil6dvezet nem keriilt kialakitasra.



Kiizteriileten keletkezett hullad6k gnfrjt6se 6s elsz{llitdsa
ls.s

A kcizteriileteken keletkez<i telepiil6si hullad6kot kiz6r6lag 6. g szerinti kijel<ilt
hullad6klerak6kban lehet elhelyezni, amelyr6l az dnkormrlnyzat (a k<izteriilet kezel6je)
gondoskodik.

Hullad6k jogellenes elhelyez6se, elhary6sa, ezek jogkdvetkezm6nye
16.s

( 1 ) Az ingatlanon, .v erre vonatkoz6 jogszabfllyoknak nem megfelel6en, vagy ellen6rizetlen
k6rtilm6nyek kdzott elhelyezetl, vagy elhagyott hullad6k elsz6llit6s6r6l 6s kezel6s6r<il a Ht.
61. $-6ban foglalt szabdlyok szerint kell eljdrni.

(2) Amennyiben az ingatlanhasznSl6 az e rendeletbe foglalt hullad6kgazd6lkodassal
kapcsolatos k6telezetts6geit megszegi, a hullad6kgazd6lkod6si birs6g m6rt6k6r<il, valamint
kiszabdsrirrak 6s meg6llapit6sriLnak m6dj6r6l sz,6l6 27112001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. $ (2)
bekezd6seben foglalt esetekben a Nagypeterdi K6z6s 6nkormrln yzati Hivatal legyzoje
hullad6kgazddlkod6si birsrigot szab ki.

III. FF.IEZET
A kiizter etek 6s az ingatlanok tisztdn tart{sa

17.S

(l) Rrizsafa kdzs6g teljes ki5zigazgatisi teriilet6n a szerneteles, a k6zteriilet bdrmely m6don
t6rt6n6 szennyez6se tilos.

(2) Kdzteriileten a hullad6k kizar6lag hulladdkgyiijt6 tartrilyokban 6s kont6nerekben

helyezhet6 el. A hullad6kgyiijt6 tart6lyok elhelyez6s6r6l, iirit6s6r61, fertStlenit6s6rdl,

karbanta(dsar6l az Or*orminyzat gondoskodik.

(3) Maganszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nern rendelkezc! egy6b szervezetek

tev6kenys6ge k6vetkezteben kdzteriileten keletkezett szennyezbd6s megsziintet6se a

szennyez6d6st okoz6 szerv, illetve szem6ly feladata.

(4) Az ingatlan tulajdonosa ktiteles gondoskodni:

a) az ingatlarr|val szomszedos belteriileti ritnak az rit k6z6pvonal6ig terjed6 r6sz6nek tisztAn

tart6sdr6l,

b) az ingatlan ekitti j6rdaszakasz (arda hiany6ban 1 m6ter sz6les teriilets6v), illet6leg - ha a

j6rda mellett zdldsiiv is van - az uttestig terjed<i teljes tertlet tisztan tart6s6r6l,

c) az ingatlan el6tti nyilt 6rok 6s ennek miitdrgyai tisztan tartdsar6l, a csapad6kviz zavatlalan

lefolyris6t akad6lyoz6 anyagok 6s hullad6kok elt6volit6sir6l,

d) az dpiilet tet6 zetlrol az esoviz, h6l6 j6rd6ra val6 csorg6srinak megakad6lyoz6sri,r6l,

e) aj6rd6n elburjanz6 gaznak a burkolat rong6lasa n6lkiili kiirt6sar6l, az ingatlaff6l az rittest

vagy a gyalogjar6 ter6be kinyril6 6gak, bokrok folyamatos lenyes6s6r6l,



f) az ingatlan el6tti jrirdaszakasz (rirda hiriny6ban I m6ter sz6less6gii tits6v) sikoss6g-
mentesites6rdl; a jrirdak sikoss6g-mentesit6s6re konyhas6t vagy ennek t6m6ny oldat6t
haszn6lni tilos; a sikoss6 vrilt j6rd6t sziiks6g szerint naponta t<ibbszir is fel kell hinteni
k6zeg6szs6giigyileg vesz6lyes anyagot nem tartalmazo sz6r6anyaggal (pl. fiireszpor, homok,
k6por, hamu, kis szemcs6jii salak); a sz6r6anyag beszerzes6r6l a tisztit66ra k6telezett
gondoskodik,

g) a lak6teriilet tisztas6grir6l, rendszeres takaritilsiir6l, rovar- es nigcs6l6mentesiteserdl,

h) a lak6snak 6s a lak6s c6ljrira szolg6l6 helyisdgnek, tov6bb6 a nern lakis c5ljira szolgAl|
helyis6geknek 6s az ezel<hez tartoz6 teriileteknek a tisztas6gii,r6l, rendszeres takarit666(61,
rovar- 6s nigcs6l6mentesites6r6l,

i) az udvar, a kert, epit6si telek, telephely tisztrlntartrisar6l, rendszeres takaritrisrlr6l, rovar- 6s
r6gcsil6mentesit6s6rSl 6s gyommentesit6s6r6l.

(5) A k<izint6zmenyek, zdldteriiletek, valamint az ezek melletti kdzutak rendszeres
tisztit6srir6t es tisztan tartrisrir6l a k6zint6zrn6ny, illet<ileg az onk ormil;ryzat gondoskodik.

(6) Az utcai 6s egy6b id6nyjellegri vagy alkalmi el6rusit6 helyek rirusai kdtelesek az
6rusit6sra kijel<ilt helyet, valamint annak kcimy6k6t tiszkin tartani.

18.S

(l) Epitesi tdrmeldket 6s egy6b, karbantart6si szem6brek nem min5siil<! szilard hullad6kot az
kdteles elszillitani, akinel a hullad6k keletkezik.

(2) Epitdsn6l, bont6sn6l vagy tatarczdsnl a munkilatokat igy kell v6gezni, az epit6si es
bontrisi anyagokat, a ki6sott fiildet tgy kell trirolni, hogy por 6s egy6b szennyez6d6s ne
keletkezzen, a tev6kenys6g sori{n keletkezett hullad6k, kitermelt anyag a kdmyezetet, a
k<izteriiletet ne szetnyezze, a csapad6kviz elfolyrisrit ne akad 6lyozza, a kdmyez6 n6v6nyzetet
ne kii,rositsa, valamint a kdzleked6st ne akadfllyozza.

(3) Az rittesten, jardrin 6s egyeb k6ztertileten ideiglenesen elhelyezett epit<ianyagot 6s
szennyez6dest el<iid6z6 mris anyagot fgy kell tdrolni, hogy biztositva legyen ezen anyagok
es6, sz6l 6ltali elsodr6d6srinak megakad6lyoz6sa.

(4) Amennyiben a munkdlatok v6gz6se soriin 6pit6si t<irmel6k, illetve hullad6k keletkezik, rigy
azt folyamatosan, legk6s6bb a munka befejez6s6t<il szdmitott 48 6nin beliil a kivitelez6st
v6gzi5 szervnek vagy szem6lynek el kell sz6llitani, a kdaeri.iletet helyre kell allitani, illet6leg
meg kell tisztitani.

le.$

Aki brirmilyen anyag szl,llitdsa, rakod6sa, vagy meziigazdas6gr gepjrirmii hasznilata soriin a
k6zeriiletet beszennyezi, kdteles a szennyez6d6st saj5t kdlts6gen iitakaritani, megsziintetni.
Amennyiben szallitiis eset6n a szallit6 (g6pj6rmri tulajdonos) ennek a kdtelezetts6lenek nem
tesz eleget, rigy azt a rakodiis-6rkezes hely6n az kdteles elv6gezni, akinek r6sz6re,-6rdek6ben a
szrillit6s t6rt6nt.



20.s

(1) A k6zs6g kdzteriilet6n tilos jrirmiivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenys6get
v6gezni, amely szennyez6d6st okoz. Lak6hitzhoz tartoz6 udvarban ilyen munkrlkat ugy kell
vbgezni, hogy a szennyez6d6s kdzteriiletre ne ker0lj6n.

(2) Kdzuti kdzleked6si szolgdltatdshoz hasmiilt jdrmii - a 3500 kg legnagyobb megengedett
dsszt<imegii g6pkocsi kiv6tel6vel - kdzuton vagy mrls kdzteriileten nem trirolhat6.

(3) A k6zut kezel6je indokolt esetben hozzlrjitrulhat a kdzuti k6zleked6si szolg6ltatdshoz
hasznrilt b6rmely jrirmii kdztton val6 t6rokisrihoz. M6s krizteriileten a j6rmiivek tii,rol6sri.hoz

kdzteriilet-haszndlati enged6ly sziiks69es.

(4) Enged6ly alapj6n parkol6s c6ljrira elfoglalt kdzteriiletet a hasznill6 k6teles 6lland6an
tiszt{in tartani.

21.S

A telepiil6s teriilet6n l6v<i 616 vizfolyrisokba,belizelvezet arkokba tisztitatlan szennyvizet,
tr6gyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egy6b hulladdk lerak6s6val beszennyezni tilos!

22.S

(l) Hirdetmenyt, plak6tot felragasztani csak az erre a c6lra rendszeresitett hirdet6t6bLl,n

szabad.

(2) A nem kijeldlt helyen elhelyezelt, tovhbb| az aktualitiisukat vesztett vagy
megrong6l6dott hirdetm6nyt elhelyezlje, az elhelyezo szem6lye ismeret6nek hi6trydban az

kdteles azonnal vagy a meghat6rozott hatilLrid6n beliil eltavolitani, akinek az 6rdek6ben a

kihelyez6s megt6rt6nt.

22tA.S

(1) Krizteriileten tilos 6llatot legeltetni.

(2) Alhthajtas eset6n a hajt6 kdteles az dllatok 6ltal okozott szennyez<id6s eltdvolitrisar6l
gondoskodni.

22tB.S

(1) A kdzdss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szab6lyainak megs6rt6s6nek min6siil, ha a term6szetes

szem6ly, jogi szern6ly, jogi szemelyis6ggel nem rendelkez6 szervezet a rend elet 17 . - 22lA $-

6ban meghat6rozott kdtelezettsegek teljesit6s6t elmulasztja, vagy a k6riilirt tilalmakat

megszegi, 6s ezen magatart6sa nem min6siil szab6lys6rt6snek vagy biiLncselekm6nynek.

(2) Az (l) bekezd6sben meghatrirozott kdtelezettsegek elmulaszt6j6val, vagy tilalmak

megszeg6j6vel szemben 5.000.- Ft-t6l 30.000.- Ftig te{ed6 ad6k m6djrira behajthat6

k1iigazgat1si birsdg szabhat6 ki, tekintettel a kdzigazgatrisi hat6s6gi eljanis 6s szolg6ltat6s

6ltalanos szab6lyair6l sz6l6 20O4. 6vi CXL. t6rveny rendelkez6seire.



(3) Az (1) bekezd6sben meghat6rozott k6telezetts6gek elmulaszt6sa, vagy tilalmak
megszegese miatti hat6s6gi elj6r6s lefolytatdsa 6s a cselekm6ny elbirSLisa a jegyz<i

hataskdr6be tartozik, jogorvoslat iriinti k6relmet R6zsafa K<izs6g 6nkormiinyzata Kepviselo-
testiilet6hez lehet benyijtani.

(4) A p6nzbirs6g kiszabrisa miatt lefolytatott eljAres nem mentesit a kdzteriilet-haszn6lati dij
fizet6si, illetve a helyrer{llitrisi k6telezetts6g al6l.

(5) A (2) bekezd6sben meghatiirozott birsag ism6telten is kiszabhat6.

IV. FEJEZET
2616 rendelkez6sek

23.S

(1) Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6vet6 napon 16p hat6lyba.

(2) A rendelet hat6lybal6pes6vel egyidejrileg hatdlyrit veszti akLztisztasiryr6l sz6l6 8/2002.
(06.19.) dk. szdmri rendelet, valamint a m6dositrlsri,r6l sz6l6 13/2012. (VI.5.) 6nkormrinyzati
rendelet 6s a telepiil6s sziki,rd 6s foly6kony hullad6kkal 6sszefiigg<i tev6kenys6ger6l sz6l6
12/2002. (XU.12.) Kt. szrimri rendelet, valamint a m6dositrisrir6l s2616 9l2ol2. (Y1.5.)
SnkormriLnyzati rendelet.

(3) E rendelet a bels6 piaci szolg6ltatrlsokr6l sz6l6, az Eur6pai Parlament 6s Tan6cs
2006/ 123 /EK ilinyelvnek val6 megfelel6st szolg6lja.

R6zsafa, 2015. 6prilis 16.

Bogd6n L6szl6 dr. Borsos Kinga

polg6rmester jegyzl

Ziradbk:

R6zsafa Kdzs6g Onkorm6nyzata Kepviset6testtilet6nek a hullad6kgazddlkod6si
k6zszolg6ltat6sr6l 6s a kdzteriiletek tiszt6n tart6s6r6l s2616 9l2}l5. GV.30.) rinkormriLnyzati
rendelet6t 2015. 6prilis 30-rin a helyben szok6sos m6don kihirdettem.

dr. Borsos Kinga

jegyzo


