
MHK JogszabQly szolgQltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh8eg I edOdr9eo4dt9ee4e...

ov-' L+ - 5'b - 38 
1 
u l lto,t 

t
Somogyh6rs6gy Kdzsdgi Onkorm inyzat K6pviselotesttlete 7l2Ol6.(Y.31.) dnkorm funyzati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6sr6l sz6l6 712015.(V.7.) onkorm6nyzati rendelet
m6dosit6s6r6l

SOMOGYUANSACy KOZSEGI ONronvANyzer KEPVISELorpsrurprB

7 120 I 6.(Y.3 I .) rinkorm iny zati rendelete

a hullad6kgazd6lkod6sikozszolghltatrlsr6l szol6 712015.(V.7.) cinkorm6nyzati rendelet
m6dosit6srir6l

1. S.A rendelet 4. $. (1) bekezd6s a) pontja hely6be azalilbbi rendelkez6s l6p:

4. $.

(l)
a) hetente egy alkalommal vdgzi a gytijtoed6nybe - amely az ingatlantulajdonos 6ltal

kivrilasztott 70 vagy 1,20 liter tirm6rt6kri - gyrijt<ltt telepi.il6si hullad6k begytijt6s6t 6s
elsz6llitris6t, az elkiikinitetten gytijt<itt hullad6kot k6thetente egy alkalommal szallitja el.

2. S. A rendelet az alitbbi I l/A. g-szal eg6sziil ki:

11/A. S.

(l) Az ingatlanhasznii6 a telepril6si vegyes hullad6kot az e rendeletben meghatirozott, az
ingatlanhaszniionii keletkezo hullad6kmennyisdgnek megfelelo m6retti gytijt<ied6nyben
gyrijti, melynek haszniiatakdtelezo. A 60 literes gytijtoeddnyt csak a lak6ingatlant

egyedill 6s 6letvitelszertien haszndl6 term6szetes szemdly vitlaszthatja. Annak tenydt,
hogy

a lak6ingatlant egyedtil 6s 6letvitelszertien haszn6lja a jegyzo riltal ki6llitott igazol6st kell
benyrij tania a Kozszolgaltatl reszdre.

(2) A telepiildsi papir-, iiveg-, mtianyag-, f6m- 6s zdldhullad6kot a telepiil6si vegyes
hullad6kt6l elkiildnitetten kell gyrijti.

(3) A zt ldhullad6kot az ingatlanhasznii6 - amennyiben ennek kiikin hasznosit6sa (pl. kom-
posztrilisa) nem megoldott - a Kcizszolg6ltat6 6ltal elozetesen meghirdetett helyen 6s id5-
ben helyezheti el.

(4) Az 6nkorm6nyzatkozigazgat6si tertilet6n kialakitott hullad6kgytijto szigeten a papir-,
tiveg- 6s mtianyag hullad6k elki.ilcinitett gytijt6se 6s elsz6llit6sa t6ritdsmentes k6zszolg6l-
tatiis keret6ben tdrt6nik.

3. $. A rendelet az alitbbi l2lA-l2lB. g-szal eg6sztil ki:

Kiizteriiletek tisztr[ntartisr[nak iltakinos szabilyai
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(1) A k<iztertiletet, a kapualjakat 6s 6tj6r6kat beszennyezni, ott hulladdkot eldobni,

szeszes italt fogyasztani tilos.

(2) A krizteriileteken elhelyezett berendez6si 6s felszerel6si tirgyakat, a f6kat 6s egy6b

ndv6nyzetet rong6lni, beszennyemi tilos.

(3) Kdrnyezetszennyezest dugul6st, rong6l6st okoz6 anyagot kcizteri.iletre, 6rokba,

viznyelo akn5ba, kutakba elhelyezni, kionteni, vezetni tilos.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles az ingatlannal 6rintkezo k<jzteriiletet az utpadkiig

gondozni az alitbbiak szerint :

1. Takarit6s a b-e.) pontokban meghatitrozott kozteriileteken.

2. Sikoss6g-mentesit6s a jirdin,j6rda hi6nyitban az ingatlan ment6n, 1,5 m sz6les s6vban.

3. Zrildteriilet 6s a gyepes 6rok kasziil6sa az ritpadk6ig.

4. Nyitt 6rok folyamatos karbantart6sa, kapubej6r6k alatti Steresz tiszt6n tart6sa.

5 . Y izelv ezet6 mrit6rgyak tisztit6sa.

(5) Az ingatlan elotti j6rd6n cisszegytijtott hullad6kot a hdnartdsi hullad6k sziilitisira
szolg6l6 gytijtoed6nybe kell elhelyezni.

(6) Az ingatlanhaszn6l6 kciteles az ingatlana elotti jirdfit 5tt6ro gazt a burkolat rong6l6sa

n6l-

ktil kiirtani.

1218. S.

(1) Az 6nos esotol, j6gtol vagy h6t6l sikoss6 v6lt burkolatot folyamatosan sikoss6g

mentess6 kell tenni. A sikoss6 viit jirdiireggel 7.00 6ritigkdmyezet kim6lo sz6r6arryaggal

(pl. homok, hamu, kis szemcs6jti salak stb.) a j6rda melletti ingatlanhaszn6l6nak fel kell

sz6rni.

(2) Azingatlan melletti jirda, t6rburkolat h6 eltakarit6sSrol 6s sikoss6g mentesit6s6tol, a

vizelvezeto 6rok megtisztit6sar6l azingatlanhaszn6l6 k6teles gondoskodni.

(3) A Kar6csonyi tinnepek ut6n a fenyof6k kdztertiletr6l tdrten6 elsz6llit6s6r6l a

kdzszolgSlta-

t6nak kell gondoskodnia. A lakoss6g a feny6f6kat a hullad6kgytijtd ed6nyek mellett he-

lyezheti el legk6sobb, minden 6v janu6r l4-ig.
(4) Ha b6rmely sz6llitm6ny fel- yagy lerak6san6l, szillititsinitl a kdzteri.ilet

beszennyezodik, a

sz6llit6 koteles ail. haladektalanul me gti sztitani.

4.$. A 14. $. hely6be azalibbi rendelkez6s l6p:

14.S.

(l) A kozszolg6ltat6si dijat az ingatlanhasznitl6 fizeti.
(2) A dij megfizetheto csekken, 6tutal6ssal vagy a jogszab6lyban meghatdrozott egy6b

m6don

a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6 ds Vagyonkezelo Zrt. reszete.

(3) A kdzszolg6ltat6si dijat az ingatlanhasznfi6 aNemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordin6l6

6s Vagyonkezelo Zrt.6ltal megktilddtt sz6mla alapjinkoteles megfizetni, akdzszolgiita-
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tirsi szerzoddsben meghatiirozott gyakoris6ggal.

(4) K6sedelmes dijfizetds eset6ben a Nemzeti Hullad6kgazdalkodisi Koordinrll6 6s Vagyon-
kezelo Zrt. jogosult k6sedelmi kamat felszitmititsdra.

5. $. Hat6lyiit veszti a rendelet 6. $. (2) bekezd6s 4. mondata 6s a 13. g-a.

6. $. Ez a rendelet a kihirdet6sdt kciveto napon l6p hat6lyba.

Somogyhiirs6gy, 2016. mrijus 24.

F6th J6zsef

polg6rmester
Dr. Szilas Tam6s

jegyzo

2018.04.20. ll:16)t-)


