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a hullad6kkezel6si kiizszolgdltatfsr6l 6s a telepiil6s
kilztisztasf gd16l

Sikl6sbodony Kozs6g dnkorrn6nyzatdnal< Kdpvisel6testtilete (tov6bbiakban:
kepviseldtestillet) a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000.6vi XLIII. torv6ny
(tov6bbiakban: Hgtv.) 23. $-ban kapott felhatahnazds alapj6n az al6bbi
rendeletet alkoda.

I. feiezet
A rendelet c6lja

1.$

A rendelet cdlja, hogy a koztisztas6g, a kornyezetvddelern 6s a kozeg6szs6grigyi
kovetehn6nyeknek rnegfeleloen a teleprildsi szil6rd hulladdkkal 

-osszefiiggo

kotel ez6 he lyi kozszo I gdltat6st szabilly ozza:
a) a telepi.il6si szildrd hullad6k dsszegyrijt6s6re, elsz6llit6s6ra 6s
6rtahnatlanit6s6ra szervezett kotelez6 helyi kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek 6s
biztons6gos, el I enorizhet6 telj esit6sdnek rendj 6t,
b) a kotelezo kozszolg6ltat6ssal osszefi.igg6 jogokat 6s kcitelessdgeket,
c) a tel epi.i I 6sti sztas6ggal kapcsolatos j ogokat d s k6telessdgeket.

Alta16nos rendelkez6sek
2.$

(l ) A k6pvisel6testiilet a teleptil6si szil6rd hullad6k rendszer.es
osszegytijt6sdrol, elsz6llit6s6rol 6s 6rtahnatlanft6s616l kotelez6 helvi
lcozszol96ltat6s ftj 6n gondoslcodik.

(2) A kotelezo helyi kozszolg6ltat6s Sikl6sbodony k6zs6g egdsz
kdzigazgat6si terti I et6re kiterj ed.

(3) Siklosbodony kozsdg kozigazgat6si teriilet6n ldv6 valamennyi ingatlan
tulajdonosa, tulajdonosi kozossdge, haszn6l6ja, birtokosa, kezelSje (a
tovdbbiakban egytitt: tulaidonos) az ingatlanon keletftezo, iiletve
fel gytilernlo teleptil6si szil6rd hul laddk osszegyiij tdsdr6l, elsz6l lft6s6r6l 6s
6rtahnatlanft6s6rol az e rendelet szerint szervezett kcitelezo
kozszol g5l tat6s i g6nyb ev6te I e ird 6n kotel es gondo skodni .

(4) A rendelet hat6lya nern terjed ki :

a) vesz6lyes hullad6kra ds
b) fblydkony hullad6kra.



(5) A kotelez6 kdzszolg6ltat6st a tulajdonosnak nenr kell azokon a
be6pitetlen ingatlanokon igdnybe venni, arnelyeken teleptil6si szil6rd
hulladdk nern keletkezik 6s nem gyi.ilernlik fel.

3.$

(1) A telepi.ildsi szildrd hulladdk kezel6s6re ir6nyul6 kozszolghltat6st a

kozsdg kozigazgat6si teri,ilet6n a DDMFIG Kft. ( a tov6bbiakban:
kozszolgdltat6) l6tja el kizfirolagos joggal.

(2) A telepiil6si szil6rd hulladdk akepzodes helydrol hetente egyszer keri.il

elsz6llit6sra.
(3) A telepi.il6si szildrd hullad6k t6rol6s6ra szolg6l6 gytijt6ed6ny minirnurn

1 l0 literes.

Ertelmez6 rendelkez6sek
4,$

(l) Telepill1si sZ.ildrd hulladdk: az ingatlanon keletkez6 6s szabv6nyos

gyiijt6tart6lyban dtrnenetileg t6rolhat6, rendszeres gytijtdj 6rattal, zdrt

rendszeni c6lg6ppel sz6llithat6 6,s az 6rtahnatlanito helyen elhelyezheto
hdztartSsi hulladdk 6s egydb szil6rd hullad6k.
Hdztartdsi hulladdk: a lak6sban, valarnint a lak6s, i.idi.il6s, pihendsre

haszn6lt egy6b helyisdgben 6s a lak6k kozos haszn|lathra szolg6l6

helyis6gben 6s teriileten rendszeresen keletkez6 hullad6k (szern6t), a

kisebb rnennyis6gri falvakolat, kerti es gazdas6gi hullad6k, tovhbbi az

ingatlanon fblytatott vdllalkoz6si tev6kenys6gb6l keletkez6 hulladdk, a
h6ztart6sokb6 I s z6r maz6 el kti I 6n itetten gy iij tott hu I I ad 6k ki v6tel 6v e I .

Egydb szitprd hultaddk: az ingatlanon fblytatott ipari, kereskedehni,

szolg6ltat6 6s egy6b gazdasilgi tev6kenys6g sor6n, valarnint az

dnkonn6n y zati 6 s rn6s kozint6zrn6nyekben rendszeresen kel etk ezo szililt d

hulladdk, illet6leg a kozteriileteken keletkez6 vagy fblhahnoz6do szil6rd

hullad6k.
(2) Lory1lalanitds atd tartozd hulladdllahlztartilsokban alkahnilag keletkezo

nagyobb rn6retti darabos hulladdk, amely szabv6nyos gytijtoeddnyben

nep gyrijthet6 6s rendszeres gyiljtoj ilrattal nern sz6llithat6 (nagyobb

h6ztart6si eszkdz, berendez6si t6rgy, birtor, stb.).

(3) Ibtetezti kbzszolgdttalgs: a telepiil6si szil6rd hullad6k rendszeres

gytijt6s6re, elszAllit6sdra 6s 6rtahnatlanit6s6ra ir6nyulo kozszolg6ltat6s

(4)kozszotgdltat|; siklosbodony kdzsdg kdzigazgatilsi teriilet6n a

kdzszolg6ltatis teljesit6s6re kiz6r6lagos jogosultshggal rendelkez6 tirsas

vagy egy6ni v6llalkoz6s.



(5) Hulladdkkezeldsi kozszolgdltatp;i dti: a tulajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6s
teljesit6s6re kiz6r6lagos jogot szerzo k<izszolg6ltat6nak fizetend6, a
lcdpviselotesti.ilet 6ltal rendeletben rneg6llapitott dij, amely tarialmazza a
telepilldsi szil6rd hulladdk sz6llitds6nak, begytijt6sdnek, 6rtahnatlanit6
helyen tort6n6 elhelyezds6nek, drtahnatlanitds6nak dijh6nyad6t is.

(6) Glttirt.ds: a hullad6k rendezett dsszeszed6se, vdlogatdsa a tov6bbi
kezel6sre tort6n6 elsz6llft6s 6rdekdben.

(7) Szdllftds: a hullad6k telephelyen kfvtili mozgat6sa, bele6rtve a
sz6llitrn6nyozSst 6s a fuvaroz6st is.

A k6pviserdtestii re, rmuad6kkar ka pcsolatos
feladatai

s.$

,4 kdpvis el6tes ttil et feladatai killonos en :

a) a kotelez6 helyi kdzszolg6ltat6s kdr6be tartoz6 teleptildsi szil6rd
hulladdk osszegytijt6s6nek, 6rtahnatlanitdsdnak, vaiarnint a kotelezo
lcozszolg|ltat6s rendjdnek rendeletben tort6n6 rneghatdrozhsa 6s a
rendeletben foglaltak betart6s6nak ellen6rz6se,

b) a teleptildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kdtelezo k6zszolg6ltat6s
dij 6nak (hul I add kk ez e I d s i kozs zo I gd I t at ds i d tj) me 96l I ap it6s a,

b) u telepiil6si szil6rd hulladdk 6rtalmatlan itai6ra, illetve
hasznosit6s6ra szolg6l6 - j ogszab6lyokban rneghat6r ozott rntiszaki
v6delernrnel rendelk ezo - 6rtahnatlanit6 hely kijel6l6se.

c) A kdtele-d kozszolg6ltatds telj esit6s6vel dsszefiigg6 6nkorrn6n yzati
hat6s6gi jogolc gyakorl6sa, illetve az ezzel kafcsolatos feltdtelek
megterernt6se.

d) A telepiil6si szildrd hulladdk hasznositds6nak, rijra haszn6lat6nak 6saz 6rtahnatlanftand6 hullad6k rnennyisdgdnek cs6kkentdse
6rdekdben a szelektfv hulladdkgyiijtds elter;j esztes6nek tdrnogat6sa,

e) A sztiks6ges adatok 6s inforrn6ciok rendelkezdsre bocs it6s6val a
kcizszol g6ltat6 tev6kenys6g6nek segft6se,

1) A kotelezo kdzszolg6ltat6ssal 6s u Ldnrolgdltat6val kapcsolatos
tapasztalatok dvenk6nti drtdkeldse.



III. feiezet
A tulajdonos kiiteless6gei

6.$

(1) A tulajdonos kdteless6ge, hogy azingatlan6n keletl<ezo vagy birtok6ba
keri.ilt telepiil6si szil6rd hullad6k rnennyisdg6t a lehet6 legalacsonyabb
szinten taftsa, valamint a kcirnyezet szennyezesdt rnegel6z6, k6rosit6sdt
kiziro, rn6sok testi dps6gdt, kozdrzet|t, a kdzbiztons6got neln

vesz|lyezteto rn6don gytijtse ill. t6rolja annak elsz6llit6s6ig.
(2) A tulajdonos az ingatlanon teleptildsi szilSrd hullad6kot nem hahnozhat

fel, 6s az ingatlanon keletkezett hulladdkot koztertiletre nem helyezhet ki.
(3) A tulajdonos a kdtelezokozszolg6ltat6s k6r6be tartoz6 telepi.ildsi szil6rd

hulladdkot elsz6llit6sra kizfur6lag a kozszolg6ltat6nak adhatja 6t, 6s

lcizdr6lag a kdzszolg6ltato 6ltal nyirjtott szolg6ltat6st veheti igdnybe.
(4) A kotelezo kozszolg6ltat6sba irjonnan bekapcsolod6 tulajdonos a

kdzszolg6ltatonak kdteles bejelenteni, hogy a kozszolg6ltatds

igdnybev6teldre kotelezett6 v6lt. Tulajdonosv6lt6s eset6n a bejelent6si

kdtelezettsdg az irj tulajdonost terheli.

A telepiil6si szildrd hullad6k elhelyez6se

?.s

(l ) A kozszolg6ltato Siklosbodony kozsdg l<lzigazgat6si teriilet6n gytijtott 6s

elszdllit6s c6ljdbol 6tvett telepi.il6si szil6rd hulladdlcot az illtala

i.izemeltetett sellyei hullad6kkezelo kozpontban helyezheti el,

6rtal matl anithati a, i I letve hasznosithatj a.

(2) A h6ztart6sokbol sz6rmaz6 elkiilonitetten gytijtdtt hullad6kot (szines,

vegyes ds kartonpapir, f'eh6r 6s szines iiveg, textil stb.) a tulajdonos a

kozszol96ltat6 6ltal rntikodtetett lakoss6gi hulladdkgytijt6 udvarban

kozvetleniil is elhelyezheti.



IV. feiezet
A kiizszolg6ltat6si szerzddds

8.$

(1) A kozszolg6ltat6val a kdpviselotesti.ilet kozszolgilltat6si szerz6ddsr kcit a
teleptil6si szil6r'd hulladdkkal kapcsolatos kdtelez6 l<dzszolgdltat6s
teljesitdsdvel osszefiigg6 rdszletes felt6telek rneghat6rozdsa 6rdekdben.

(2) Erv6nyes ktizszolg6ltat6si szerzodl,s ndlkiil a kozszolg6ltato a kcitelez6
kozszo I g6ltat6s kor6be tartoz6 tevdkenys dget n ern v 6 gezhet.

(3) A kozszolg6ltat6si szerz6dds az alSirds napj6n jon ldtre, 6s - a f'e|nond6s
e rendeletben rneghatilrozott eseteit kiv6ve - az al6ir6s napjdt6l sz6rnitott
10. ev utols6 napjdn j6r le.

V. feiezet
A kiitelez 6 k6zszole6ltat6s ig6nybevdtele

e.s

(l ) A tulajdonos koteles a kozszolg6ltat6 6ltal nyirjtott krizszolg6ltat6st
ig6nybe venni.

(2) A hilztartdsi hul laddkra vonatko zo kdtelez6 kcizszol g6ltat6s kdrdbe a
tulajdonos 6s a kcizszolg6ltat6 kdzott jogviszonyt a lcozszolg4tatds
igdnybev6tel6nek t6nye, illetve a tulajdonos mulaszt6sa alipj1n a
kozszolg6ltatonak a kozszolg6ltat6s teljesit6sdt r6utal6 magatart1sa hozza
l6tre. A teljesitds r6utal6 rnagatart6s6nak rnin6si.il a klzszolg6ltato
r6szdr6 I a haztartilsi hu I I ad6k el sz6l I f t6s6nak rneglci s 6rl ds e.

(3) A hhztartAsi hulladdkkal kapcsolatos k<izs zolgilltatds igdnybev6tel6nek
illetoleg teljesitds6nek ldnyeges feltdteleir6l, valarnint a felt6telekben
bekdvetkezett vdltoz6sokr6l - av6ltoz6s bekdvetkez6se el6tt -
a kozszolg6ltat6 a tulajdonost ir6sban, illetve fblhiv6s k6zz6t6tele frtj6n
koteles drtesiteni. Ha a kdzszolg6ltat6s f'elt6teleiben el6re nern l6that6
okbol kovetkezik be villtozds, a kozszolg6ltato drtesitdsi kotelezettsdg6-
nek m6s alkahnas rn6don is eleget tehet

(4) A tulajdonos koteles a kcizszolg6ltat6nak bejelenteni, hogy az ingatlanon
kdtelez6 kozszolg6ltat6s al|taftoz6 telepiil6si szil6rd trultaAet keletkezik.
A bejelentdsnek tartalmaznia kell a teleptil6si hullad6k f'ajt6j6t, szok6sos
illetve v6rhat6 rnennyis6gdt.



(5) Ha a tulajdonos 6ltal bejelentett hullad6k egy6b szil6rd hullad6knak
rnin6stil, a kdtelezo kozszolghltatds teljesit6s6r6l - a hullad6k rnennyi-
s6g6nek rnegfelel6en - a tulajdonos 6s a kdzszolg6ltat6 ir6sban szerzo-
d6st kdt. Az egydb szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s
f'elt6teleiben bekovetkezett v6ltoz6s eset6n a kozszolg6ltato a tulajdo-
nossal kotdtt szerz6dds rn6dosit6s6t kezdern6nyezheti.

A kiizszolgfltatds kiitelezd ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

10.$

(l) Nern terheli dijfizet6si kotelezetts6g az iiresen 6116 ingatlanok
tulajdonosait. A rnegtiresed6st l5 napon beliil be kell jelenteni a
szolg6ltat6nak. Ez esetben a rnegi.iresed6st kdveto h6nap elso napj6tol
mentesiil az drintett a fizet6si kcitelezettsdg al6l. Az ingatlan ijb6li
haszn6latba v6tel6t a tulajdonos 15 napon beliil koteles bejelenteni a

szol96ltat6nak.

VI. feiezet
A hullad6kkezel6si kiizszolg6ltatdsi dij

11. $

(l) Sikl6sbodony kdzs6g kozigazgatilsi teriiletdn az ingatlantulajdonosok

kdzszolgdltat6si dijat nern frzetnel<, azt a l<lzszolg6ltatoval megkotott

krizszolgdltatdsi szerzod6sben foglaltak alapj 6n az onkormdnyzat frzeti

meg kozszol g6ltat6nak.
(2) Arnennyiben az 1 db 110 literes gytijtoeddny nem elegend6 a hetente

egyszeri sz6llft6s rnellett felgyiilernlett hullad6k mennyis6gdnek, az

ingatlan tulajdonos koteles saj6t koltsdgdn a kozszolg6ltat6 6ltal

rendszeresitett zs6kot rnegv6s6rolni 6s a hulladdkot abban kihelyezni

elsz6llit6s c6lj6bol.
A kozszolg6ltat6 csak az 6ltala rendszeresitett zs6kban elhelyezett

hullad6k elsz6llit6s6t v6llalja. A zs6k 6ra taftalmazza a sz6llit6s 6s elhelyez6s

dij6t is.



VII. f,eiezet
A hullad6k gyiijt6s6re 6s elsz6llit6sra val6 6taddsira

szo19616 ed6nyek 6s zs6kok rendelkezflsre bocs6t6sdval
kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

12.S

( I ) A tulajdonos a telepiil6si szildrd hulladdk gyrijtdse 6s elsz6llit6sra val6
Stad6sa cdljdra olyan szabv6nyos gyrijt6eddnyt kdteles haszn6lni,
arnely a kozszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett cdlg6pbe betirftheto illetve
azzal elsz6llithat6"

(2) Az egy6b szil6rd hulladdkkal kapcsolatos kozszolg6ltat6s
vonatkoz6s6ban a gytijtoed6ny tfpusdnak, rirtartalmdnak, szdnfunal<
rneghat6rozdsakor a kozszolg6ltat6 6s a tulajdonos kozotti
rneg6llap od6s az ir6nyad6.

(3) A tulajdonos koteles a kdzszolg6ltat6nak ir6sban 3 nappal kordbban
bejelenteni, ha ingatlan6n a kotelezo kozszolg6ltat6s al| tartoz6
telepi.il6si szil6rd hulladdk rnennyis6gdt jelentosen rneghalado
rnennyis6gri hulladdk keletkezdse v6rhat6. A bejelentds alapj6n a
kozszolg6ltat6 a rnegjelolt idopontra a teleptil6si szil6rd hullad6k
megf'elel6 gytijtdsdhez, illetve elsz6llft6s dhoz alkahnas nagyobb
rirtartahni, vagy tov6bbi gyrijt6eddnyt bocs6t a tulajdonos
rendelkezds6re, a tulajdonos k6lts6g6re

A gyiijt6ed6nyek haszn6lat6val, kezel6stivel 6s
elhelyez6s6vel kapcsolatos jogok 6s kiitelezetts6gek

13.$

(1)A telepi.il6si szildrd hulladdk gyrijt6sdre szolg6lo gytijtoed6nyt a
tulajdonos az ingatlanon beliil koteles t6rolni.

(2) A tulajdonos koteles a gyrijt6ed6nyt a hullad6k elszallit6sa c6lj6b6l
a kdzszolg6ltat6 6ltal rnegjelolt iddben a kciztertileten az elszilllitfust
vegzo j6rrntivel rnegkozelithetd ds a letiritdsre alkalmas helyen
elhelyezni. A kihelyezett gytijt6eddny nem al<adillyozhada a
g6pj6nnri - 6s gyalogos forgahnat, 6s elhelyez6,se 

"gy6bL6nt 
sern

j6rhat baleset vagy k6rokoz6s er6id6z6s6nek vesz6ly6vll.
(3) A tulajdonos kdteles a gyrijtoed6nyt sziiks6g v.iint tisztitani 6s

fbrtotleniteni.
(a) szigoriran tilos a gyrijtoed6nybe folydkony, rnlrgezo, robban6,

vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, arnely vesz6lyezteti a
sz6llit6ssal foglalkoz6k vagy rnfsok 6let6t, testi 6ps6g6t,



egdszs6g6t. Tilos 6pit6si 6s bont6si hullad6kot elhelyezni a

gytijt6ed6nyben, az 6pit6si 6s bont6si hullad6kot a ki.ilon
j ogszab6lyban rneghat6rozottak szerint kel I kezelni .

14.$

(1)A kdzszolg6ltat6 a kozszolg6ltat6s keretdben rnegtagadhatja a

hulladdk elsz6llit6sdt, ha:
a) Nern a kozszolg6ltat6 celgepehez rendszeresitett

gytij t6ed6nyben, vagy zs6kban keriil 6tad6sra.

b) A sz6llit6sra 6tadott hullad6k az iirit6s, illetve a sz6llit6s
sor6n a sz6llit6st vegzol< 6letdben, testi 6psdg6ben,

egdszsdg6ben, tov6bb6 a j6untiben vagy berendezdsben k6rt
okozhat, illetve az 6rtahnatlanitds sor6n a kornyezetet

vesz6lyezteti.
c) Erzdkszervi 6szlel6ssel rneg6llapithat6, hogy a gytijtoed6ny

m6rgez6, robban6, foly6kony gyirl6, vagy egydb olyan
anyagot tarl:lmaz, amely a telepi,ildsi szil6rd hulladdkkal
egytitt nern gytijthet6, illetve nem 6rtahnatlanithat6, illetve
nern min6siil teleptildsi szil6rd hullad6knak.

(2) Az (1) bekezddsben ernlitett esetekben a kozszolg6ltato a

tulajdonost haladdktalanul 6rtesiti az elsz6llit6s rnegtagadds6nak

tdny6r6l 6s ok6r6l. A tulajdonos a rnegtagad6si okot rnaga koteles

megsztintetni, vagy rnegsztintet6s6rol gondoskodni.

VIII. feiezet

Az ingatla n o k 6s kiizte rii l ete k ti szt6 n ta rtd sa

15.$

( I ) A kozsdg teriiletdn l6v6 ingatlanok tiszt6ntarl6sdr6l az ingatlanok

tulajdonosai, tdnyleges haszn6loi kotelesek gondoskodni, tov6bbS

koteless6giik, hogy ingatlanukat megrntiveljdk, rendben taftsdk, gyornt6l,

gazt6l rne gti sztf ts 6k.

(2) Az onkorm6n y zati tu I aj donir kozterii I etek s zeruezett, rend s zere s

tiszt6ntart6s616l, portalanit6s616l, 6ltal6nos jellegti takarit6s616l, sikoss69-

mentesit6s6r6l, a szi I 6rd burkolati utak ti szt6ntart6s6r6l, szem6tt6rolok

kihelyezdsdr6l, tirftdsdr6l az dnkorm funyzata polg6rrnesteri hivatal ttj6n
gondoskodik.

(3) Mag6nszern6lyek, jogi szern6lyek, jogi szerndlyis6ggel nem rendelkezo

egydb szerv ezetek tev6kenys6ge kdvetkezt6ben kdzteriileten keletk ezett



szennyez6d6s rnegszi.intetdse, a szennyez6d6st okoz6 szerv, illetve szerndly
feladata.

(4) Koztisztasdgi szempontbolj6rdanak rnin6siil az a gyalogos kdzlekeddsre
rendelt kidpitett 6s kidpitetlen irtteriilet, arnely azingatlan telekhatilrfut6l az
tttest sz6l6ig (szeg6ly6ig) terjed.

(5) Az ingatlan el6ttij6rda tiszt6ntartilsa azingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak
kotelessdge.
Int6zrndnyek, kereskedehni 6s venddgl6t6-ipari egys6gek 6s rn6s
el6rusit6helyek el6tti j6rdaszakaszt a t6nyleges haszn6l6nak kell
tiszt6ntaftani fiiggetleniil att6l, hogy a szerndt i.izleti tevdkenys6gbol
sz6rrnazik-e.
Ez a kotelezettsdg kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsziintetds6vel
kapcsolatos feladatokra is.

(6) A t6nyleges haszn6l6 kotelessdge a jdlda rnellett nov6 gaz kiir'tdsa, a jirddra
kinyirl6 6gak 6s bokrok rnegfelel6 nyesdse.

(7) Onos es6t6l, jdgt6l, hot6l sikoss6 v6lt j6rd6t a sziiks6 ghez kdpest naponk6nt
tobbszor fel kell hinteni.
A felhintdsre bornl6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (hornok,
hamu, flir6szpor, k6porliszt) kell haszn6lni.
E c6lra tiizel6s ut6n visszarnaradt darabos, sdri.il6st okoz6 anyagot haszn6lni
nern szabad.
A sz6r6anyag beszerz6s6rdl atisztdntartdsra kdtelezettnek kell gondoskodni.

(8) A j6rda 6s a ktizrit sikoss6g-mentesit6s6t a tiszt6ntart6sra kdtelezettnek irgy
kell elv6gezni, hogy abb6l ne sz6rmazzon baleset.

16.$

(1) A kdztertileten l6vo 6rkok, nyitott csatorndk, foly6k6k, 6tereszek
tiszt6ntart6sa, a csapad6kviz akad6lytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az
ingatlan el6tti szakaszra terjed6en - az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak,
illetve tulaj donos6nak koteless6ge.

(2) J6nntibehajtok 6tereszeinek dpitdse, jokarban 6s tiszt6ntart6sa rninden
esetben az ingatlan haszn6l oj 6nak, i I I etve tu I aj donos6nak kote I es sdge.

(3) A csapad6kelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet
bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6lod6s okoz6s6ra alkahnas anyagot (szemetet, iszapot,
papirt, torrnel6ket, tiz- 6s robban6sveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-
elvezet6 6rokba sz6rni, beleonteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
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(l) Epitdsi teriileten 6s az 6pitl<ez6s kdzvetlen korny6k6n (az epitl<ez6s elotti
teriileten) az lpitdst v6,gzo kivitelez6nek (illetve az ingatlan haszn6l6j6nak,
tulajdonosdnak) kell biztositani a tisztas6got.

(2) Beruh6z6sol< eset6n a birtokbav6teltol a kivitelezds rnegkezd6sdig a

beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezt kdvetoen a kivitelez6s befejezds6ig a

kivitelez6nek kell gondoskodni az illtala elfoglalt teriilet tiszt6ntart6s6r6l.
(3) Epitdsn6l, bont6sn6l vagy tataroz6sn6l a rnunk6latokat irgy kell v6gezni, az

6pit6si 6s bont6si anyagokat, a ki6sott foldet irgy kell t6rolni, hogy por 6s

egy6b szennyez6d6s ne keletk ezzen.
(4) Arnennyiben a rnunk6latokv6,gz6se sor6n dpitdsi torrneldk, illetve

hullad6kanyag keletkezik, irgy azt folyarnatosan, legkds6bb a munka
bef'ejez6s6t6l sz6rnitott 48 6rdn beli.il a kivitelez6st v6,gzo szervnek vagy
szern6lynek el kell sz6llitani, 6s a kdzteri.iletet helyre kell 6llitani, illetoleg
rneg kell tisztitani.

(5) Kcizteriileten 6pitdsi, bont6si anyagot a polg6rrnester 6ltal ldadott kozteriilet-
haszn6lati enged6lyben rneghatilrozottteriileten, az engeddlyben rnegjelolt
m6don 6s id6tartamig szabad t6rolni. Mag6nteri.ileten enged6ly nem
sziiksdges, de csak olyan anyagot szabad t6rolni, arnely kozeg6szs6gi.igyi
szempontb6l veszdlytel en.

(6) Tilos kozirtra, ritpadk6ra salakot, 6pit6si tdrrnel6ket, illetve szernetet
szdllitani 6s helyezni !

18.S

(l) Kozteri.ileten szennyezo anyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani, hogy a
sz6llit6sb6l sernrni ki ne hulljon, por 6s csepegds ne keletkezzen. Ha a

sz6llft6s kdzben a tertilet szennyez6dn6k, a szennyez6d6s el6id6zdje koteles
azt eltdvolitani 6s a tov6bbi szennyezodds rnegakad6lyozSsilr6l gondoskodni.

(2) Ha b6rrnilyen sz6llitrn6ny fel- vagy lerak6s6n6l, akozteri.ilet szennyezodik, a
szennyezod6s el6id6zoj6nek azt a fbl- vagy lerak6s elvdgz6se ut6n nyornban
rneg kell tisztitani.

1e.$

(1) A kozs6g kdztertiletdn tilos j6rrnrivet rnosni, olajcserdt vagy rnds olyan
tevdkenys 6get v 6,gezni, amely szennyezod6st okoz.
Lak6hizhoz tartoz6 udvarban ilyen rnunk6kat ugy kell vdgezn| hogy a

szennyez6dds kdztertiletre ne keri.ilj 6n.
(3) A gondozott zdldteri.iletre j6rmtivel r6hajtani, azon parkolni, azt

b6rrni m6don k6rositani tilos!
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(l) Kozteriileten hirdetrn6nyt, plakdtot csak az e c6lra rendszeresitett helyen
szabad elhelyezni. Tilos az lpitmenyeket, kerit6seket, 6l6f6kat b6rrnilyen
felirattal rnegrong6lni. A kdzszemdrmet 6s kozizl|,st sdrto fbliratokat a
tulajdono s 24 oran beltil koteles saj6t kolts egen eltdvolitani.

(2) Eptileten (kapun, ablakon stb.) egydb ldtesitrndnyben l6vo, idejdt rntlt
hirdetrndnyt az elhelyez6 koteles elt6volitani, legk6s6bb a f'elhiv6s
l<lzhezvdteldtol sz6rnitott 3 napon beltil, koteles tov6bb6 az igy keletkezett
hullad6k dsszegyrijt6s6r6l 6s elsz6llit6s6r6l is gondoskodni.

21. $

( I ) Szemetet, hullad6kot csak az arra a cdlra rendszeresitett ds fel6llftott
szern6ttart6ba lehet elhelyezni.

(2) Aki kozteruletet, valatnint az itt elhelyezettf'elszereldsi, berendezdsi
t"tgy"kat beszennyezi, koteles annak rnegtisztftds6r6l azonnal gondoskodni.

(3) Allati hull6t, valarnint olyan anyagot, arnely a kornydk leveg6jdt szennyezi,
az egdszsdget veszelyezteti, vagy 6l6sdiek rdszdre t6ptalajt nyrijthat, sern
kdzteriileten, setn rnag6nteriileten elhelyezni vagy elhagyni nern szabad.

() Az 6llattart6ssal kapcsolatos koztisztas6gi feladatokr6l ktikin rendelet
rendelkezik.

(5)Elhullott 6llat tetern6t a tulajdonos krjteles halad6ktalanul a dogternet6be
sz6llftani. Kozirton tcirtdnt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonoru ir,n.retlen - a
polg6rrnesteri hivataln6l azonnal be kell jelenteni.

22. $

(l) V6llalkoz6i tevdkenys6g ell6t6s6hoz, rnag6ngazdillkodhshoz sziiks6ges
g6pek, jdrmrivek t6rol6sa kriztertileten tilos !

(2) Alkahnijelleggel ig6nybe vett kozteriilet d,s az azt kcirtilvevo l0 rneteres
teriilets6v tisztdntartSsa azalkahni haszn6lo kdteless6ge.
Az 6rusit6sb6l keletkezo hullad6k gyrijtdsdre zirhat6 ed6nyt kell kihelyezni
6s azt saj6t kdltsdgen elsz6llitani.

23.$

(l) Az dpiilet tulajdonosa gondoskodik am6l, hogy az dpi1let tetozeter6l az
es6viz, h6l6 a jfurddrane csorogjon.

(2) A telepi.ilds teri.ilet6n ldvo tavakba, holt6gakba, elis vizfoly6sokba,
be I vf zel v ezeto 6rkokba ti sztitatl an szennyv izet, tr Sgyal evet I evezetni, partj ait
szerndt vagy egy6b hulladdk lerak6s6val beszennyJini tilos!
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(l ) A j6rd6r6l letakaritott jeget, havat a kdztt ds a jSrda kdzott irgy kell
elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a g6pj6rmri forgahnat ne akad|lyozza.

(2) Tilos az dsszerakott h6 elhelyez6se:
- a gyalogos kdzleked6si irtvonalon,
- az irtker esztezoddsben,
- az irttorkolatban,
- a kapubej6rat el6, annak sz6less6g6ben,
- a tornegkozleked6sre szolg6l6 j6nnti rneg6llohelydndl, a j6rrnti

rneg6llohelye ds a jirdakozott,
- akozfizerni, szolg6ltat6si, felszerel6si tdrgyon 6s annak koz6rdekti

l6tesitrndnyein.
(3) A j6rd6r6l a havat h6esds ut6n azonnal el kell takaritani.

IX. Fejezet
Az avar 6s kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6se

25.$

(l) Avart 6s kerti hulladdkot csak j6l kialakitott trizrak6helyen szabad egetni

igy, hogy az az ernberi egdszs6get 6s a kornyezetet ne k6rositsa, 6,s az 6get6s

h6sug6rz6sa k6rt ne okozzon.
(2) Azdgetendo kerti hullad6k nem taftalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari

eredetti hullad6kot (pl. PVC, veszdlyes hulladdk).
(3) A szabadban ttizet gyirjtani, ti.izel6berendezdst haszn6lni csak irgy lehet,

hogy az a kdrnyezetdre tiz- vagy robban{sveszdlyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a ti.izet ds i.izerneltetett tiizel6berendezdst 6rizetleni.il hagyni

nem szabad, s vesz6ly eset6n,vagy ha arra szi.iks6g nincs, atizet azonnal el

kell oltani.
(5) A ti.izel6s, a tiizel6berendezds haszn6lat6nak szinhelydn olyan eszkdzoket 6s

fel szerel 6seket kel I k6szen I 6tbe helyezni, arnelyeld< el a t:d,z terj eddse

rnegakad6lyozhato, illet6leg a t:d.z elolthat6.
(6) A kerti hullad6k elsz6llitds 6ra a szervezett 6s rneghirdet6sre kertilo

lorntalanit6si akcio is igdnybe vehet6'
(7) A hat6s6gilag elrendelt 6ltal6nos ttizrakSsi tilalorn al6l a rendelet netn ad

fehnent6st.



X. feiezet
Szab6lys6rt6sek

26.$

(I) Az 1999.6vi LXIX. tv. 6rtehn6ben szabSlysdrtdst kovet el 6s 30.000,-Ft-ig
terjed6 p6nzbfrs6ggal, illetve 10.000,-Ft-ig terjed6 helyszini birsdggal sirjthato,
aki:

a) az ilItala haszn6lt, illetve tulajdon6t kdpezo ingatlant felszolitds ut6n nem
rnriveli lneg, nem tartja rendben, gyornt6l, gazt6l nem tisztitja rneg,

b) a szern6tgyrijt6 eddnybe rn6rgez6, robban6, folydkony vagy a szolg6ltat6st
vegzo dolgoz6 testi 6ps6 g6t, egdszsdg6t vagy a gdpj6nntivet vesz elyezteto
anyagot helyez el,

c) az ingatlan 6s az ingatlan elotti j6rda tiszt6ntart6s6r6l (ho eltakarit6s6r6l,
sikoss6grnentes itdsdr6l ) nern gondoskodik,

d) u ingatlan el6tti 6rkot, foly6k6t, csatornanyil6st, 6tereszt nern tisztida,
vagy a csapad6kviz zavarlalan lefoly6s6t nem biztosida,

e) a beepitett, illetve be6pitetlen belteri.ileti ingatlan el6tti j6rd6n, illetve
rnellette n6tt gazt nern irtja, a kinyirlo 6gal< 6s bokrok nyesds6r6l nern
gondoskodik, l, illetve azt bejelentds n6lki.il a kidpitett csapad6kcsatorn6ba
vezeti,

,fl a jdrddrol letakarftott havat a gyalogos, illetve j6rrnrik6zlekeddst
alcadflly oz6 rn6don rakj a I e. Havat irtkeresztez6ddsben, ittorkol atban,
kapubej6rat e16,, tcirnegkcizleked6shez szolg6l6j6nnri megdll6hely6n6l, a
koziizemi szol96ltat6si, felszerel6si t6rgyra,kdz6rdekti l6tesftrn6nyre, illetve
parkositott teriiletre ra( a,
g) gepkocsit tiltott helyen 6s rn6don rnos,
h) szennyvizet,,eldugulds vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkahnas anyagot a

csapad6kvizlefoly6 utcai akn6ba, illetoleg a csapaddkelvezet6 6rokba
vezet, ont,

r) kozkifoly6t nern hdztartilsi vfzsziiks6glet kieldgit6se clljdraenged6ly,
illetve hozz|jdrul6s ndlktil ig6nybe vesz,

i) az idej6t rnrilt hirdetrn6nyt, plak6tot nem tdvolida el,
k) epitndnyeket, keritds eket, 6 I o fbt b6rrni lyen fe I iiattal rnegrong6l,
/) a gondozottzoldteri.iletre j6rrnrivel rdhajt vagy azonparkol,
m) lcoz'6tra, irtpadk6ra salakot vagy 6pft6si tormel6ket engedely n6lkiil sz6llit

vagy elhelyez,
n ) v iilalkozo i tevdkenys6g el I 6t6sdho z, magdngazddl kod6shoz sztiks 6ges

gdpet, g6pj drrnrivet kozteriileten t6rol.



p,) alkahni jelleggel igdnybe vett kcizteri.ileten 6s korny6k6n keletkezett
hullad6kot nem gytijti ossze, 6s elsz6llit6s6r6l nern gondoskodik,

q) atelepiildsen l6v6 tavakba, holt6gakba 6lovizfoly6sokba, belvizelvezeto
Srokba tisztitatlan szennyvizet,trhgyalevet levezet, paltjait szemdt, vagy
egydb hullad6k lerak6s6val beszenny ezi,

r) avar 6s kerti hullad6kok nyilt tdren tdr16n6 6get6s6t nern a rendeletben
foglaltak szerint v 6,gzi

s)A lcdtelezo kdzszolg6ltatds teljesit6se 6rdek6ben e rendeletben el6ir1

bejelent6si kotelezettsdg6nek nem tesz eleget ( 6.$ (4) 6s 10.$ (a) )
t)A lcdzszo I 96l tat6s kordbe tartoz6 tev6kenys6get j ogosu I atl anu I v 6,gez

u)Telepi.ildsi szil6rd hulladdkot ingatlandn felhahnoz, illetve a kozteri.iletre,
vagy m6s ingatlan6ra a rendeletben rnegdllapitott felt6telekt6l elt6roen

kihelyez.
v)A gyiijtoeddnybe foly6kony dghet6, mlrgezo, robban6, vagy egy6b olyan

vesz6lyes anyagot helyez el, arnely veszllyezteti a sz6llit6ssal foglalkozol<vagy
rn6sok 6letdt, testi 6psdg6t, eg6szs6g6t.

w)Telepiil6si szil6rd hulladdkot Siklosbodony kozs6g lcozigazgatdsi

tertiletdre illet6kteleni.il besz6llft.
(2) A telepiil6si szil6rd hulladdldcal kapcsolatos szab6lys6rl6si tigyekben

hatosdgk6nt a korjegyzoj6r el.
(3) Helyszini birsdgol6sra jogosult a kcirjegyzo 6s a Hivatal rntiszaki

iigyintdzoje.

IX. feiezet
Zhr6 rendelkez6sek

27. $

Jelen rendelet 2004. november 0l-6n l6p hat6lyba, egyidejuleg

hatdly6t veszti a 4l20}l.(V.l I .) sz6mf rendelet a kotelezo

kozszol giltatds megszeruez6s6r6l,

Sikl6sbodony, 2004. szeptember 10.

Roll Mikl6s
polg6rrnester

dr.Hederics Istv6n
kdrjegyz6


