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Szal5nta K<izs6gi Onkorm6nyzat K6pviselo-testtiletenek3l20l5. (IL26.) <inkorm6nyzati rendelete

akoztisztas6gr6l, valamint a hulladdkgazd6lkod6sikozszolgitltatris ell6tris6nak rendj6rol

Szal6nta k<izs6g Onkormrinyzati Kdpvisel6testtilete az Alaptorvdny 32. cikk (1) bekezdds a)

pontj6ban, tov6bbri a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi CLXXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Ht.)
35.$-6ban, 6s a 88.$ (4) bekezdds6ben foglalt felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
cinkorm6nyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13.$ (l) bekezd6s 19. pontj6ban
meg6llapitott feladatkor6ben elj6rva a kcivetkezoket rendeli el:

t. iltoltinos rendelkezisek

1.S

(1) A rendelet c6lja

a)SzalSnta kiizs6g kdzigazgatisi tertlet6n a lakossig eg6szs6g6nek v6delme, valamint a
term6szeti 6s 6pitett kiirnyezete meg6v{sa, a kiirnyezettudatos magatartis kialakitr{sa a
hullad6kgazdf lkodris eszkiizeivel,

b. a hullad6k 6ltal okozott terheldsek minimalizilkisa, a telepi.ilds szennyezetts6gdnek elkertil6se
6rdekdben akepziSddtt hullad6k mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6g6nek cscikkent6se, a keletkezo
hullad6k leheto legnagyobb ar6nyri hasznosit6sa, a hullad6k kcirnyezetet kim6l6
6rtalmatlanit6sa.

E c6lok megval6sitiisa 6rdek6ben a telepiil6s kozigazgat6si teriilet6n minden
tev6kenys6get rigy kell gyakorolni, hogy az a teleptil6s kdrnyezetdt a leheto legkisebb
m6rt6kben terhelje, illetve a kdrnyezet terhel6se 6s ig6nybev6tele csrikkenjen; tov6bb6
biaositsa a keletkezo hullad6k mennyiseg6nek 6s minos6g6nek megfelelo kezel6s6t,
has zno s itii s itt, irtalmatlanittis 6t.

(2) A Kdpviselo- testiilet a hulladdkgazdilkoddsi celok el6r6se 6rdek6ben 6rv6nyesiti a
Ht.-ben foglalt alapelveket, a hat6skdr6be tartoz6 k6rd6sekben meghatirozza a
hulladdkgazd6lkodris 6ltal6nos kcivetelmdnyeit, az drintettek jogait 6s kcitelezetts6geit.

2.$

(1) A rendelet hatSlya SzalSnta kiizs6g kdzigazgatdsi teriilet6n a rendelet 1. szdmri mell6klete
szerinti rendszeres hullad6kszrillit6sba bevont, kiizszolgdltatissal ellitott ingatlanok
tulajdonosaira, birtokosaira vagy haszn:{kiira (tovribbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos),
valamint a kiizszolgiltatilra terjed ki.

(2) Az onkorm6nyzat kdzigazgatisi teriilet6n a hullad6kgazdiikoditsi k<izszolgriltat6s
krir6ben, a kdzszolgiitat6 sz6llit6eszkdzehez rendszeresitett gytijtoeddnyekben , a

k<iaeriileten vagy az ingatlanon dsszegytijtdtt 6s a klzszolgaltat6 rendelkezds6re bocs6tott
telepi.il6si hullad6k elhelyezds celjitra tdrtdno rendszeres gyrijt6sdre, sz6llit6s6ra, 6s

6rtalmatlanitirsira jogosult hullad6kkezelo a Ddl-Kom Nonprofit Kft., amely kotelezo
kdzszolgiitat6nak minosiil a felek kcizott l6trejcitt helyi kdzszolg6ltatrisi szerziSdl,s alapj6n.

(3) A telepiil6si hullad6k iirtalmatlanit6sra 6s hasznositiisra tcirt6no ritad6siinak helye (a
telepiil6si hullad6k ritrak6s6nak kiz6r6lagos helye) a Mecsek-Driiva Region6lis
Szil6rdhullad6k Kezel<i Rendszer L6trehoz6sitt Celzo Onkormrinyzati T6rsuliis tulajdon6ban
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l6v6 Kdk6nyi Region6lis Hullad6kkezeloKdzpont. A Hullad6kkezeloKozpont [zemeltetoje

a BIOKOM Nonprofit Kft.
(4) E rendelet targyi hatdlya a hullad6kgazdalkoddsi k<izszolgflltatis k<ir6be tartoz6

hullad6kra terjed ki.
(5) E rendelet t6rgyi hatillya nem terjed ki
a) a termel6si hulladdkra,

b) ahdnart6si vesz6lyes hullad6k kiv6teldvel a vesz6lyes hulladdk gytijt6s6re, itfr6tel6re,

sziilitirsitr a 6 s ke ze 16 sdre,

c) az iilati eredetti hulladdkra.

(6) Szal6nta Kdzs6g Onkorm6nyzata kotelezoen ell6tand6 kozszolgilltat6sk6nt az

ingatlantulajdonosn6l (birtokos, haszn6l6) 6s a ktizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kotelezett

gazd6lkod6 szervezetekndl keletkezo teleptl6si hullad6k keze16s6re hullad6kkezel6si

kozszolgiitatdst szervez 6s tart fenn.

(7) Szalanta Kcizsdg Onkorm6nyzata a Mecsek-Dr6va Region6lis Szil6rdhullad6k Kezel6

Rendszer Letrehozitsitt Celz6 Onkormrlnyzati Tarsul6s riltal szervezett region6lis

hullad6kkezeld si k<izszolg6ltatiisi rends zerhez tattozik.

(8) Az Onkorm6nyzat 6s a K<jzszolg6ltat6 a teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos

tev6kenys6g ell6t6s5r6l rdszletes kdzszolg6ltat6si szerzod6sben 6llapodnak meg, amely

tartalmazza a tev6kenys6g ell6t6s6nak hat6rnapjait 6s idotartam6t is.

3.S

A rendeletben haszn6lt fogalmakra a Ht., illetve a v6grehajtdsitra kiadott rendeletek,

tov6bb6 a Polg6ri torv6nyk<inyv fogalom meghatiroz6sait - a hivatkozott jogszab6lyok

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

i.itk6z6se eset6n - amennyiben nem a Ptk. kogens fogalmair6l van sz6 - a Ht., illetve a

v6grehajt6si rendeletei szerinti fogalom meghatiroz6s 6s 6rtelmez6s ir6nyad6.

4.$

(1) A rendszeres hullad6ksz{ltitisba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen

rendeletben meghatfrozottak szerint jogosult 6s kiiteles ig6nybe venni a kiizszolgfltatist.

(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor kiiteles a kiizszolg:iltatfs ig6nybev6tel6re, ha a gazdasigi

tev6kenys6g6vel iisszefti996sben keletkezett telepiil6si szil6rd hullad6krinak kezel6s616l

(hasznositrisdr6l vagy :{rtalmatlanitrlsr{16l) a HtI. 13. $-6ban foglaltaknak megfelel6en nem

gondoskodik.

(3) A kiitel ez6 kdzszolgdltatr{sra vonatkozri kiizszolgiltatrisi szerz6d6s l6trejiin k0zszolgr{ltatis

els6 ig6nybev6tel6vel.

2. A kiizszolgiitatits ellftfsSnak rendie

s.s

(1) Tetepiil6si sziLird hullad6kot csak az erre a c6lra kijeliilt 6s legflisan mtikiidtetett
hullad6klerak6 telepen szabad elhelyezni.
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(2) Az iinkormfnyzat sziiks6g eset6n gondoskodik a kiizszolgriltatt6 javaslata alapjSn a
gyfijt6pontok kijeliil6s616l, valamint biztositja a kiizteriilet hasznilatit az indokolt
mennyis6gii gyiijt6ed6ny kihelyez6s6hez, tdrol6s6l hoz 6s megkiizelit6s6hez.

6.S

(1) A hullad6kszr{ll(tdsi kiizszolgrlltatrls ig6nybev6tele heti egy alkalommal kiitelez6l.

(2) Az ingatlantulajdonosok szimfira a szabvSnyos tr{rolied6nyek hasznilata kiitelez6.

7.S

A kcizszolgriltat6 a

o telepiildsi szil6rd hulladekot heti kdt alkalommal
. szelektiven gytijtdtt hullad6kot kethetente
o zoldhullad6kot kdthetente kciteles elsz6llitani. A szdllitds m6dj6r6l 6s idej6rol az

ingatlantulajdonosokat akozszolgitltat6 irrlsban vagy kozzet6tel ritj6n tirjekoztatja.

3. Az ingatlantulaj donosok j ogai 6s kiitelezetts6gei

8.S

(l) Az ingatlantulajdonos kiiteles a Szalfnta kiizs6g OnkormdnyzataSltalszervezett
kiizszolgiltatfs ig6nybev6tel6re, az ingatlanin keletkez6 telepiil6si szilfrd hullad6k e

rendeletben el6irtak szerinti ryiijt6s6re, valamint a szrillitfsi napokon elszdllitds c6ljdb6l a
kiizszolgdltat6nak tiirt6n6 6tadisira.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlandn keletkez6 vag birtokriba keriilt telepiil6si sziL[rd
hullad6kot a kiirnyezet szennyez6s6t megel6z6-, kirositdrstl<izir6 m6don kdteles ryiijteni 6s a
kiizszolgdltatti 6ltal meghatirozott szabvr[nyos - 110 literes - tfrol6ed6nyt hasznrilni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k rytijt6se sorfn megfeleld gondoss6ggal kell eljirnia
annak 6rdek6ben, hory a hullad6k mrlsok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6kdzfirzet6t ne
vesz6lyeztesse' a term6szetes 6s 6pitett kiirnyezetet ne szennyezz% 

^ 
niiv6ny- 6s :{llafvilSgot ne

k6rositsa, a kdzrendet 6s a kiizbiztonsfgot ne zavarja 6s az ingatlanin keletkez6 hullad6k
mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szoklsosan keletkez6 hullad6kot
tdmiirit6s n6lkiil riry helyezheti el, hogy annak fedele zirhat|legyen, valamint az a
hullad6kszdllitis sor6n a kiizszolgiitat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi
iirit6st ne akadrilyorz,a, az iirit6 berendez6st ne lclrositsa.

(5) A tirok6ed6ny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kiizszolgiltat6t6l vdsdrolt, jelz6ssel
ell6tott zsfkban lehet. A jelezett zsik 6ra tartalmazza a telepiil6si hullad6k elszdtlitds{nak,
kezel6s6nek 6s irtalmatlanitds6nak kiilts6g6t.
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(6) Ha a tirol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely iisszetiimiiriidiitt vagy

befagyott, vagy a benne t6v6 hullad6kot fgy iisszepr6selt6k, hogy emiatt a tdrol6ed6nyt az

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

a tf ro16ed6nyt hasznrilhat6vf tenni.

e.s

A t:irol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, m|rgez6 anyag' rillati

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

6piilettiirmel6k, naryobb terjedelmii, srilyri tirgy stb.), amely vesz6lyezteti a

hullad6kszr{llitfssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, megrongflhatja a gytijt6berendez6st,

{rtalmatlanitdsa sor6n vesz6lyezteti a kiirnyezetflt, a telepiil6si szil{rd hullad6kkal egyiitt

egy6b okbrfl nem gyfijthet6, illetve nem min6siil telepiil6si hullad6knak.

10.s

A t6rol6ed6nyeket szi.iks6g szerint ki kell tisztitani 6s fert5tleniteni, mely az

ingatlantulaj dono s fe ladata, ko lts6 ge i az rngatlantul aj dono st terhelik.

11.S

Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b61 a

k<izszolg6ltat6 altal megjelOlt idopontban, a begytijtest vegzo g6pj6rmuvel megkozelitheto

6s tiritesre alkalmas helyen ] elhelyezni.

12.S

(1) A, ingatlantulajdonos a tirol6edEnyt az ingatlanrin kiiteles rigy elhelyezni, hogy ahhoz

illet6ktelen szem6lyek 6s illatok ne f6rjenek hozzit.

(2) Azingatlantulajdonos kiiteles a t6rol6ed6nyek tr{rol6 hely6t tisztfn tartani, t6len a h6t6l

megtisztftani. A beryiijt6s sor6n elszennyez6diitt kiizteriilet tisztitds6r6[ a kiizszolgiltat6

kiiteles gondoskodni.

(3) Tilos a tfrok6ed6nyek kiiirit6s6hez 6s a hullad6k elszillitisrihoz sziiks6ges rifvonalakat oly

m6don elzirni,hogy az a szfllitist akadflyozza.

13.$
Az ingatlanhasznSl6 szem6ly6ben 6s az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban bekdvetkezett

v6ltoz6st a kdzszolg6ltat6nak 15 napon beli.il ir6sban be kell jelenteni. A v6ltoz6s

bejelent{s6nek elmulaszt6sa eset6n a bejelent6s megtcirt6nt6t koveto h6nap l. napjdig a

kozszolgiitatdsi dij at a kor6bb i ingatlanhaszn6l6 kote le s me gfi zetni.

14.$
(1) Szi.ineteltetheto a kdzszolgiltatis ig6nybev6tele - a kozszolgiiltat6s ig6nybeveteldre

egesz 6vben k<itelezett ingatlanhasznii6 szdmdra- a bejelentdstol sz6mitott legfeljebb egy 6v

idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyedi.il haszniil6, iriisbeli kozszolgSltat6si szerzod6ssel
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rendelkezo ingatlanhaszndl6 k6t napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem haszn6lja
6s az tiresed6s v6rhat6 id6tartamilt - legkesobb a sztnetel6s megkezd6s6t megel6zo 8

munkanappalbezirolag - akozszolgdltat6 reszere ir6sban adott nyilatkozattal faxon, lev6l
vagy e-mail form6j riban - bej elenti a kozszolgirltat6nak.

(2) A bejelent6s megt6tel6re csak a kcizszolgriltat6val szerzod6ses viszonyban rill6, vagy a
meghatalmazottj a j ogosult.

(3) Az ingatlan tovrlbbi lakatlansiiga esetdn a szi.inetel6sre vonatkoz6 igenybejelentds - 8
nappal a sztineteltet6s lejiirta elott - iriisban adott nyilatkozattal, faxon, levdl vagy e-mail
formrij riban - megism6telheto.

(4) A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalmfit a kozszolgirltat6 ellenSrizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen igdnybev6tele eset6n a krizszolgirltat6 jogosult a sziineteltet6st
visszavonni.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltetdsi idotartam lejiirta elott fjb6l lakottri v6lik, annak tenyet a
kiizszolgiitat6val szerzodott fel, vagy meghatalmazottja kdteles legaLibb 3 nappal kor6bban
a kcizszolgilltat6nak iriisban adott nyilatkozattal, faxon, lev6l vagy e-mail form6jriban
bejelenteni.

(6) Udiil6ingatlan-hasznril6ja szdmdra ahasznillati szezon m6jus l. napjrlt6l okt6ber 31.
napjriig tart.

(l) A haszniilati szezonon kivtil az tidtiloingatlanokniil szervezett hullad6kkezeldsi
k<izszolg6ltat6s nincs, az ingatlanhaszn6l6 azonban tov6bbra is kriteles az ingatlanon
kdpzbd6 hullad6k dsszegytijtdsdr<lI6s elsziilitisdr6l saj6t kcilts6g6n gondoskodni.

4. A ktizszolgiitat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

ls.s

(1) A kiizszolgiltatr6

a) gondoskodik a k<izszolgilltatils folyamatos ell6tiis6r6l,
b) biaositj a az illetekes feliigyeleti szerv riltal kiadott minosit6 okirat folyamatos

megl6t6t.

c) a kdzszolg6ltatris ellititsithoz sztiks6ges sz6mri 6s minos6gti jrirmtivet, g6pet, eszk;zt,
berendezdst biaositja 6s fenntartja, valamint a sztiks6ges l6tsz6mri 6s k6pzetts6gti
s zakembert alkalmazza,

d) a sziiks6ges fejlesztdseket 6s karbantart6sokat elv€,gzi,
e) a kcizszolgriltat6s teljesftds6vel dsszefiiggo, a jogszabrilyokban 6s a kozszolgriltat6si

szerztid6sben meghat6rozott adatszolgirltatixt rendszeresen teljesiti, tov6bbii mrik6dteti a
jogszab6lyokban 6s a kcizszolgriltat6si szerzoddsben meghat6rozott nyilvrintart6si
rendszert.

I a fogyaszt6k sziimira a jogszabrilyi eloiriisoknak megfelel<i tigyfelszolgiilatot es
tdj ekoztatits i rendszert mtik6 dtet,

(2) A kcizszolgiiltat6 kdteles a t6rol6ed6nyek kitirit6s6t
gondoss6ggal vegezni.

kimdletesen, az elv6rhat(r

(3) A tdrol6ed6nyekben okozott kfrokat a kiizszolgAltat| t6rit6smentesen ktiteles kijavitani, ha
a kfrokozds neki felr6hat6 okb6l kiivetkezik be. A kiizszolgfltatrinak az ebbdl ered6 javit6s
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id6tartamfra helyettesft6 trlrol6ed6nyt kell biztositania.

(4) A kiizszolgiltat6nak fel nem r6hatri okb6l hasznilhatatlanni vilt tfrol6ed6ny p6tl6sir6l az

ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni.

(5) A narydarabos hullad6k (lom), tovdbbri a naponta szokisosan keletkez6 hf,ztartisi

hutlad6k mennyis6g6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szervezett gyiijt6s6r6l,

elsz6llitris6r6l6s irtalmatlanft6sSr6l (lomtalanit6s) a kiizszolgiltat6 6vente legal6bb k6t

alkalommal t6rit6smentesen gondoskodik. A hrlztartfsi vesz6lyes hullad6kszervezett

gyfijt6s6r6l, elszillitisfrril 6s frtalmatlanitdsir6l a kiizszolgiitatfl t6rit6s ellen6ben, az

ingatlantulaj donossal kiitiitt kiiliin megillapodis alapj 6n gondoskodik.

(6) A lomtalanitds id6pontjdrril a ktizszolgiltat6 k6t h6ttel korfbban tiiilkoztatia a iegyzdt,

aki e116l h6t napon beliil a helyben szokfsos mridon 6rtesiti az ingatlantulajdonosokat.

(7) A kiizszolgdltat6 az e rendeletben irt szab:{lyok szerint kiiteles a hutlad6kot elszillitani 6s

annak elhelyez6s616l, 6rtalmatlanitfsi16l a szakmai 6s kiirnyezetv6delmi szabdlyok

betartf s:{val gondoskodni.

(g) A kiizszolgrltatt6 az alibbi esetekben jogosult megtagadni a hutlad6k elsz6llit6sft:

o az cinkorm ilnyzatrendeletdben eloirtt6l elt6ro tiirol6edeny kihelyez6se eset6n,

o ha a taroloed6nyben a telepi.il6si (kommun6lis) hullad6k krir6be nem tartoz6 anyag keriilt

elhelyez6sre (pt. fon6 hamu, ko-, 6pit6si tormel6k, 6llati tetem, mar6, mergezo anyag,

elektronikai hulladdk, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6 anyag,

nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy),amely veszelyezteti a hulladeksz6llit6ssal foglalkoz6

alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhatja agyujtSberendez6st, illetve 6rtalmatlanit6sa

sor6n vesz6lyezteti a kdrnyezetet
o a hullad6k nem szabv6nyos , zirrttirol6ed6nyben, illetve nem a k<izszolg6ltat6t6l v6s6rolt

jelzett zs6kban kertil kihely ez6'ste,

o a hullad6k oly m6don kerul kihelyez6sre, hogy a t6rol6ed6ny mozgatitsakor a kisz6r6d6s

vesz6lye fenn6ll (nem lez6rt, s6riilt ed6ny)

. ha a t6rol6ed6ny kdriil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadiiyozo m6don

tdbblethullad6k ker0lt kihelyez6sre
. amennyiben a taroloed6nyek jelz6se bevezet6sre kertil - a t6rol6ed6nyek matrici$itnak hiiinya,

illetve s6ri.ilese eset6n.

16.$
(1) A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kdteles ingatlanhaszn6l6kr6l a kozszolg6ltat6

nyilv6ntartast vezet a Ht.-ben meghat6rozott adatok felti.intet6s6vel- Az adatokat a

k<izszolg6ltat6s ell6tiisa, illetve ellenorz6se cdlj6b6l kizbr6lag a kozszolg6ltat6 jogosult

kezelni, illetve az Onkorm 6nyzat, mint ell6tiisra kotelezett jogosult megismerni.

(2) A szem6lyes adatok kezelese sor6n a kozszolg6ltato az inform6ci6s onrendelkezdsi

jogr6l es az inform6ci6szabadsiigr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tdrv6ny rendelkez6seinek

megfeleloen j6r el.

(3) A k<izszolg6ltat6 biztositj a az adatkezel6s szem6lyi 6s tirgyi felt6teleit, gondoskodik

az adatok biaons6g6r6l, meghatixozza azokat az eliirdsi szabrllyokat, amelyek az adat- es
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titokvedelmi szab6lyok 6rv6nyre juttatris6hoz sztiks6gesek.

5. A kiizszolgflltaths dija

17.$

(1)A telepiil6si sziL[rd hullad6kszrlllitrls kiizszolg{ltatrisi dii{fi a hullad6kgazdflkodfsba
bekapcsolt ingatlanok tulajdonosai kiitelesek a szolgiltat6nak megt6riteni.

(2)A k6pvisel6-testiilet diifuet6si kedvezm6nyt biztosit az eryedtil 616 70 6ven feliili
nyugdijasok r6sz6re, a kedvezm6ny m6rt6ke a mindenkori kiizszolgflati dij 50 %-a.

6. Koztisztasf ggal iisszefiigg6 feladatok

18.S

(l) A kciaisztasrig fenntartils6ban mindenki k<iteles hathat6san kdzremrikcidni. Az
ingatlanok tiszttntartirsdrol az ingatlanok tulajdonosai kdtelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles gondoskodni a jrird6k, udvarok, kertek, l6pcsoh6zak,
kapualjak, tov6bb6 az ingatlanhoz tartozo valamennyi - kdzteriiletnek nem minosiilo -

teriilet, helyis6g rendszeres tis7tintartttsiir6l, a lak6hdzak, illetoleg iivegfeliiletek gondozott
megjelen6se 6rdek6ben azok rendszeres tisztitn- 6s karbantartils6r6l, tov6bb6 kciteless6gi.ik,
hogy ingatlanukat megmtivelj6k, rendben tarts6k, gyomt6l, gaztol megtisztits6k.

(3) Mag6nszemdlyek, jogi szem6lyek, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo egy6b
szervezetek tev6kenys6ge kcivetkeztdben kdztertileten keletkezett szennyezod6s
megsztintetdse, a szennyezbd6st okoz6 szerv, illetve szemdly feladata.

(4) A kozseggazd6lkodrlsi k6rbe tartoz6 parkfenntart6si feladat magiiban foglalja a krizsdg
teriilet6n 16vo parkok, j6tsz6terek, sorftik, sdv6nyek gondoz6sSt.

(5) Kdzteriileteken keletkezett szem6t eltakarit6srir5l, risszegyrijt6s6r6l 6s elsz6llit6s6r6l,
tovribbii a kcizteriiletek tiszt6ntart6siir6l Szal6nta Kcizs6g Onkormanyzata (a tov6bbiakban:
Onkorm6nyzat) gondoskodik.

(6) A k<jztertileteken felgytilemlett h6 eltakarit6sar6l 6s a sikoss6g elleni vddekezdsrol az

Onkorm6nyzat gondoskodik, a helyi kcizutak kezel6s6nek szakmai szabiiyairol sz6l6
512004.(L28.) GKM rendelet (tov6bbiakban: Szabiilyzat) melldklet6ben foglaltak alapjdn,
valamint a IV-V ktizritkezeldsi szolg6ltat6si kateg6ririkra vonatkoz6 el6ir6sainak
megfeleloen.

(7) Az Onkorm6nyzat kdteles az utcai hullad6kgyiijtiS tartalyok fel6llit6s6r6l 6s azok
folyamatos tirittet6sdrol gondoskodni. Kiv6telt kdpeznek a kereskedelmi 6s szolg6ltat6
egys6gek, valamint a vend6gl6t6helyek, amelyek tulajdonosai kotelesek az 6ltaluk
mtikodtetett ingatlan elott hulladdkgyrijt6 ed6nyt kihelyezni, es azt rendszeresen i.iriteni.

(8) Az ingatlan elott l6v6 jitrdaszakasz 6lland6 tisztfintartits6r6l, a h6 eltakarit6s6r6l, a

sikoss6g megszrintetds6rol az ingatlantulajdonos kdteles gondoskodni. A tiszt6ntart6si
kotelezettseg az ingatlan 6s a jirda, a jirda 6s a kozrit kdzotti tires, flives vagy virilgos s6vra
is vonatkozik.
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(9) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanr6l a gyalogSdrora kinyrilt 6gak, bokrok
folyamatos nyes6s6rol gondoskodni.

le .$

(l) Az ingatlan elott l6v6 jarda tisztdntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto 6rokba
yagy az fttestre seperni. Azingatlan bels6 tertilet6r6l (udvar, stb.) havat, jeget a k<iztertiletre

sz6llitani tilos, illetve csak kijel6lt helyre szabad.

(2) Ha a kdtelezett az ingatlan elotti j'irdaszakaszt az 6szlel6stol sz6mitott 4 6rin beli.il, de

legk6sobb 17 6riig nem tisztitja meg a h6t6l, jdgtol 6s nem teszi kdzleked6sre alkalmass6,

az Onkorminyzat a mulaszt6 kdlts6g6re elvdgeztetheti a tisztitrlst.

(3) Sz6rakoz6helyek, vend6gl6t6-ipari egys6gek, tizlethelyis6gek 6s m6s eliirusit6helyek
elotti j6rdaszakaszt a nyitva tartiis ideje alatt az izemelteto koteles tiszt6ntartani, tekintet
n6lki.il arra, hogy a szem6t saj6t tev6kenys6g6bol szirmazik-e vagy sem. A zirds elott
k6teles meggyozodni az el6bb felsorolt helyis6gek elotti tertiletek tisztas6g6rol. Az int
lerakiisa k<ivetkezt6ben keletkezett szemetet (hullad6kot) az iizemelteto kdteles az

6rusz6llit6st kdvetoen haladdktalanul eltakaritani.

(4) Az utcai, valamint egy6b el6rusit6helyek (b6dek, pavilonok, stb) 5rusai kotelesek az

6rusit6s soriin keletkez5 hulladdkot dsszegytijteni, az 6rusit6helyek k<izvetlen kcirnyezet6t

tiszt6n tartani.

(5) A kdztertiletrol az 6llati hulla elsz6llit6sa - amennyiben az 6llat tulajdonosa nem

6llapithat6 meg - az Onkorminyzat feladata. Az Onkorminyzat az 6rtesit6s v6tele ut6n

kriteles nyomban int6zkedni az ene a c6ha kijelolt rlllati eredetri hulladdkgytijt6 helyre

tcirt6no elsz6llit6s6r6l, valamint az 6llati eredetri hullad6k iirtalmatlanit6sa ir6nti

int6zked6sek halad6ktalan megt6tel6rol.

20.$

(l) A kozteriileten l6vo 6rkok, nyitott csatorniik, foly6krlk, 6tereszek tisztdntartdsa, a

csapaddkviz akadiiytalan elfolyrlsiinak biztosit6sa - az ingatlan elotti szakaszra terjedoen -
az ingatlan t6ny le ge s haszn6l6j 6nak, ill etve tul aj dono s6nak k6te le s s6 ge.

(2) J6rmtibehajt6k 6tereszeinek 6pit6se, j6 karban 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az

ingatlan haszn6l6j 6nak, illetve tulaj donos6nak kotele ssd ge.

(3) A csapad6kelvezeto 6rokba szerrtyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!

Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,

tormel6ket, tiz- 6s robban6svesz6lyes anyagot) a csapad6kviz-elvezet6 6rokba sz6rni,

belednteni, belesepemi, vagy bevezetni tilos!
(4) Epitdsi tertileten ds az 6pitkezeskdzvetlen k<irnydkdn (az 6pitkez6s elotti teri.ileten) az

6pit6st vegzo kivitelezonek kell biaositani a tisztas6got.

21.S

(1) Beruh6z6sok eset6n a birtokbavdteltol a kivitelez6s megkezd6s6ig a beruh6z6nak

(bonyolit6nak), ezt kovetoen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelezonek kell gondoskodni az

iitala elfoglalt teri.ilet tiszt6ntart6srirol.

(2) Epit6sn6l, bont6sn6l vagy tatarozisnal a munk6latokat rigy kell vdgezni, az 6pitdsi 6s

bont6si anyagokat, a ki6sott ftildet rigy kell t6rolni, hogy por 6s egydb szennyezod6s ne

keletkezzen.

(3) Amennyiben a munk6latok v6gzdse sor6n 6pit6si t<jrmel6k, illetve hullad6kanyag
keletkezik, :iagy azt folyamatosan, legk6sobb a munka befejez6s6t6l sz6mitott 48 6r6n beliil a
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kivitelez6st vegzo szervnek vagy szem6lynek el kell sziilitani,6s a krizteriiletet helyre kell
iilitani, illetoleg meg kell tisztitani.

(4) K<iztertileten 6pit6si, bontiisi anyagot a polg6rmester riltal kiadott k<izteriilet-haszniiati
enged6lyben meghat6rozott tertileten, az enged6lyben megjelcilt m6don ds idotartamig
szabad tdrolni. Mag6nteriileten enged6ly nem sziiks6ges, de csak olyan anyagot szabad
t6rolni, amely kdzeg6szsdgiigyi szempontb6l vesz6lytelen.

(5) Tilos koztttra, ritpadkrira salakot, 6pit6si trirmel6ket, illetve szemetet szilllitani 6s
helyezni!

22.$

(1) Kdzteri.ileten szenrtyezo anyagot csak olyan m6don szabad sz6llitani, hogy a
szrillit6sb6l semmi ki ne hulljon, por ds csepegds ne keletkezzen. Ha a sztilit6s kdzben a
teri.ilet szennyezodne, a szennyeziSd6s eloid6zoje kdteles azt eltiwolitani 6s a tov6bbi
szenny ezo dd s me g ak ad iiy o zitsir 6l g ondo sko dni.
(2) Ha b6rmilyen sziilitmitny fel- vagy lerakris6n6l, a kcizteriilet szennyez6dik, a

szennyezodds eloiddzdjdnek aA a fel- vagy lerakds elv6gz6se ut6n nyomban meg kell
tisztitani.

(3) A kcizsdg ktizteri.ilet6n tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenys6get
vegezni, amely szenrryezod6st okoz. Lak6hrizhoztartozo udvarban ilyen munk6kat rigy kell
vegezni, hogy a szewryezod6s kozter{iletre ne kertiljcin.

(4) A gondozott zclldteriiletre j6rmtivel rilhajtani, azon parkolni, azt birmi m6don
k6rositani tilos!

(5) Kclzteriileten hirdetmdnyt, plak6tot csak az e c6lra rendszeresitett helyen szabad
elhelyezni. Tilos az 6pitm6nyeket, kerit6seket, 6lof6kat b6rmilyen felirattal megrong6lni. A
ktizszemdrmet 6skozizldst s6rtri feliratokat a tulajdono s 24 orin beliil k<iteles sajdt kolts6gdn
elt6volitani. Az ingatlan tulajdonosa 30 napon beliil kdteles gondoskodni az ingatlan6n
keletkezett grafiti eltrivolit6srir6l

(6) Eptileten (kapun, ablakon stb.) egydb l6tesitm6nyben l6vo, idej6t mrilt hirdetmenyt az
elhelyezo kciteles elt6volitani, legk6sobb a felhiv6s kezhezveteletol szitmitott 3 napon beli.il,
kriteles tovribb6 az igy keletkezett hullad6k risszegytijtesdrol 6s elsz6llit6s6r6l is
gondoskodni.

7. Zdrd rendelkezisek

23.S

(l)Ez a rendelet 2015. mfrcius 1. napjr{n l6p hatrilyba.

(2) lJatflyft veszti akdztisztas11916l, valamint a telepiil6si sziL{rd hullad6kra vonatkoz6 helyi
kiizszolg:{ltatr{s16l 6s annak kiitelez6 ig6nybevdtel6r6l szri16 5/2001.(XI.1.) rendelet.
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Dunai Zoltdn
polgdrmester

Nridorind dr. Rohi Eva
jegzd

1. sz6mri melldklet Szal6nta Kdzs6gi Onkormdnyzat K6pviselo-testiilet6nek a kodisztas6gr6l,

valamint a hullad6kgazdiikoditsi kcizszolg6ltat6s ell6t6s6nak rendj6rol sz6l6 312015 (II.26.)

rendeletdhez:

rendszeres hullad6ksz5llitSsba bevont utc6k: Bar6ts6g utca, Bem utca, Damjanich utca,

Eszterdg puszta, Eszter6gi utca, Hunyadi J6nos utca, Hunyadikoz, Hunyadi t6r, Ifiris6g utca,

Kiilteriilet, N6meti utca, Zrinyi Mikl6s utca.
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