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Szemely 6nkormfnyzat K6pvisel6-testtilet6nek
13 12002.(N I. I 3.) sz. rendelete

a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szilird hullad6kkal
kapcsolatos helyi kiizszolg{ltatis16l 6s annak kiitelezd ig6nybev6tel616l

egys6ges szerkezetben a m6dosftfs616l sz6l6
6/2003 (XII.23.), 612004 (IV.15.) sz. rendetetekket

Szemely Kdzsdg Onkorm6nyzatfunak Kdpvisel6-testiilete a helyi dnkorminyzatokr6l sz6l6
1990.6vi LXV. torv6ny (Otv.; 16.$ (l) bekezddsdben, valamint a hulladdkgazd6lkod6sr6l
sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrv6ny (Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmazis alapjin ki.ilonos
figyelemmel a 24212000.(XII.23.)Korm. rendeletben, valamint a 21312001.(XI.14.)Korm.
rendeletben foglaltakra az alihbi rendeletet alkoda:

I. Fejezet

Altalenos rendelkez6sek

1.$

(l) Jelen rendelet c6lja, hogy Szemely kozsdg kozigazgatisi teri.iletdn a lakoss6g
egdszsdg6nek vddelme, valamint Szemely kdzsdg termdszeti 6s dpitett kornyezetdnel
meg6v6sa drdekdben a telepiildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kozszolgiltat6st ds annak
kdtelezo igdnybevdteldt biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat ds
hat6sk<irdket, jogokat 6s kotelezetts6geket, tilalmakat ds jogkovetkezm6nyeket a helyi
saj dtoss6goknak megfeleloen r endezze.

(2) A rendelet hat|lya Szemely kcizsdg klzigazgatisi tertilet6n beliil a rendszeres
hulladdkszdllitrisba bevont, helyi kdzszolgilltatissal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszn6l6ira, egyiittesen haszn6lt t6rol6ed6nv esetdn a
lak6sszovetkezetekre 6s t6rsash6zal<ra (tovdbbiakban egyiitt: .,ingatlantulajdonos") terjed
ki.

(3) A kozszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kozszolg6ltat6 sz6llit6eszk ozeihez
rendszeresitett gytijtoed6nyben, vagy a rendeletben megjeldlt egy6b m6don az ingatlanon
osszegytijtott 6s a kozszolgaltat6 rendelkezdsdre bocs6tott teieptildsi szil6rd hulladdk
begytijtesdre 6s rendszeres, illetve alkalmi elszilllithsira; az ingatlanon dsszegyrijt6tt
lomtalanit6s kdrdbe vont teleprildsi szil6rd hulladdk - kozszolg akitO 6ltal megh uiirorott
idopontban ds helyen tdrt6nd - begyrijtdsre ds a kdzszolgittatd hltali el{zirllit6s6ra;
hulladdkkezelci telepek, hulladdklerak6k ds a hulladdk 6rtalmatlanit6s6t szol9616
letesitmdnyek l6tesitds6re, mtikddtetdsdre ds tizemeltet6sdre; valamint a fent
meghat6rozottak szerint gyrijtrltt, begyrijtdtt ds elsz6llitott telepiildsi szilard hulladdk
6rtalmatlan ithsir a terj ed ki.
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2.$

(l) A rendszeres hulladdksz6llit6sba bevont teriileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult 6s koteles ig6nybe venni a helyi
kdzszolg6ltat6st.

(2) Gazd6lkod6 szewezet akkor koteles a helyi k6zszolg6ltat6s igdnybevdtel6re, ha a

gazdashgi tev6kenysdg6vel dsszefiigg6sben keletkezett teleptil6si szil6rd hulladdkdnak
kezel6s6r6l (hasznositis6r6l vagy 6rtalmatlanitisfr6l) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak
megfelel6en nem gondoskodik.

(3) A helyi kdtelezokozszolg|ltathsravonatkoz6 kozszolgiltatilsiszerz6dds ldtrejdn:
a.) a kozszolg6ltat6s els6 ig6nybev6tel6vel,
b.) ha a kdzszolg6ltat6 a kdzszolgilltatils ell6t6s6ra vonatkoz6 rendelkezdsre 61l6si

kdszs6g6t bizonyitja,
c.) a szerzodds ir6sba foglal6s6val.

@) Az ir6sba foglalt kozszolgilltathsi szerzodds sziiks6ges tartalmi elemei:
a.) a felek megnevezdse ds azonosit6 adatai:

a felek neve, cime (gazd6lkod6 szewezet esetdn sz6khelye); term6szetes szemdly

eset6n a szemdlyes adatok kor6ben anyja neve, szi.ilet6si helye 6s ideje; gazddlkod6

szervezet esetdn cegSegyzekszilm, ad6sz6m 6s bankszimLaszfum; lak6sszovetkezetek,

t6rsash6zak esetdn a k<iz6s k6pvisel6 neve 6s cime;
b.) a szerzodds t6rgya
c.) a kozszolg6ltat6s megkezdds6nek id6pontja;
d.) a szerzoddtt t6rol6eddny t6rfogata 6s darabszima;
e.) aztiritds gyakoris6ga, illetve nem elore meghathrozott idoben tdrt6n6 iirit6s esetdn az

tiritds m6dja;
f.) gazd6lkod6 szervezet eset6n az illtala meghathrozott, az ingatlanon elorel6that6lag

keletkez6 hulladdk mennyis6gdt, amelyre a kdzszolgiltatAst i g6nybe veszi ;

g) az ellen6rt6k meg6llapit6s6nak, szhmlirzhsfunak, a szhmlakiegyenlit6s6nek m6dja;

h.) a szerz6d6s id6beli hat6lya;
i.) a szerzoddtt t6rol6eddny azonosit6sdra vonatkoz6 eloirAsok;

(5) A helyi kcitelez6kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos szerzcid6ses jogviszony ldtrejotte esetdn a

kdzszolg6ltat6s megszervezdsdvel 6s a dijszimlilz6shoz sztiks6ges adatokat a szerzodds

ir6sba foglalAs6nak b6rmely okb6l t<jrt6no elmaradSsa eset6n az ingatlanhrlajdonos ktiteles

bej elenteni a kdzszolg6ltat6nak.

3.$

(1) Sztineteltethet6 a lakoss6gi egyedi t6rol6eddnyre vonatkoz6kdzszoLg6ltat6s ig6nybev6tele

azokon az ingatlanokon, amelyeken legal6bb k6t napt6ri h6nap id6tartamban senki sem

tart6zkodik, 6s emiatt az ingatlanon hullad6k sem keletkezik.



(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 ig6ny az ingatlantulajdonos ir6sban koteles bejelenteni a
kozszolgdltat6nak, a sziinetel6s kiv6n kezd6 id6ponda elott, azt legal6bb nyolc nappal
megel6z6en.

(3) Ha a szi.inetelds (1) bekezd6s szerinti feltdteleiben v6ltoz6s kovetkezik be, az
ingatlanfulajdonos ezt ir6sban, haladdktalanul kciteles a krizszolg6ltat6nak bejelenteni. A
b ej elent6sb en fo glaltak val 6s6gtartalmf t a kdz szol g 6ltat6 j o gosu lt e llenririzni.

(4) Amennyiben a sztinetel6s id6tartama alatt hulladdkkezeldsi kozszolg6ltatils al6 tartoz6
hulladdk keriil kihelyez6sre, tgy a kdzszolgdltat6 jogosult megtagadni a hullad6k
elsz6llit6s6t.

II. Fejezet

A ktizszolgiltat6s e116tisinak rendje

4.S

(l) Szemely kdzs6g 6nkorm6nyzatinak kdpvisel6-testtilete a telepiil6si szilird hulladdk
tekintetdben fenn6ll6, a hullad6kkezeldsi kdzszolgilltat6s megszervez6sdre ds fenntart6s6ra
ir6nyul 6 kote lezetts 6ge te lj es itds 6nek drdek6b en on6ll 6 k}zszolgdltathst szew ez.

(2) Szemely kdzsdg kozigazgat6si teruletdn a hullad6kkezel6si k1zszolghltatds teljesitds6re
kiz6r6lagosan jogosult hulladdkkezelo a Ddl-Dunrlntuli Kommuneiis Szolg6liat6 Kft.
(D6l-Kom Kft.) P6cs, Sikl6si it 52. (elen rendeletben: Kdzszolg6ltat6).

(3) Telepiildsi szil6rd hulladdkot csak az erre a cdlra kijel<ilt 6s leg6lisan mtikrjdtetett
hulladdklerak6 telepen - jelenleg a Kdk6nyi Hulladdklerak6ban, trultadet udvarban, vagy
akozszolgLiltat6 Sltal alkalmazott egydb, jogszabillyban megengedett m6don, a vonatkoz6
iizemeltet6si szab6lyok 6s eloir6sok szigoru betart6s6val szabad elhelyezni.

() Az tinkorm6nyzat sztiks6g esetdn gondoskodik a kcizszolgilltat6 javaslata alapj6n a
gytijtopontok, valamint a lerak6hely kijeklldsdrol, a l6tesitmdnyek megval6sft6sii6l 6s
mrikddtetdseriil a ktizszolg6ltat6 ritj6n, valamint biztosftja a k<izteriilei haszn6lat6t az
indokolt mennyisdgri gyrijt<ieddny kihelyez6sehez, tdrolfusfrhoz 6s megk6zelit6s6hez.

s.$

(1) A hulladdksz6llitrlsi kozszolg|ltat6s igdnybevdtele heti I alkalommal kotelezo.

(2) A szewezett kdzszolgilltat6st igdnybevev6k szilmhra a szabv6nyos t6rol6eddnyek
hasznillata kdtelezo.

(3) A v6laszthat6 szabviinyos t6rol6ed6ny minimum I db 110 liter t6rol6kapacit6sri
ingatlanonkdnt.



6.S

A kozszolgiltat6 a telepiildsi szildrd hullad6kot heti I alkalommal koteles elsz6llitani, kiv6ve
az egyedi megfllapod6s alapj6n tdrt6n6 tobbszrjri sz6llit6st. A sz6llit6s m6dj6r6l 6s idejdrol az

ingatlantulajdonost a krizszolgilltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban vagy kozz6t6tel ftj6n
thjekoztatja.

III. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

7.$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles a Szemely kozs6g onkorm6nyzata 6ltal szervezett

k6zszolg6ltat6s ig6nybev6teldre: az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk e

rendeletben el6irtak szerinti gytijtds6re, a sz|llithsi napokon elsz6llitis c6lj6b6l a

kdzszolg6ltat6nak tcjrt6n5 6tad s6ra, valamint akdzszolghltat6si dij megfizet6s6re.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba kertilt teleptil6si szil6rd

hulladdkot a krirnyezet szennyezls6t megel6zl,kfirosithshtkizfir6 m6don koteles gyrijteni,
6s ahhoz a k<izszolg6ltat6 sz6llit6eszkozlhez rendszeresitett t6rol6ed6ny k<iteles ig6nybe

venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hullad6k gyiijtdse sor6n megfeleki gondoss6ggal kell eljfrnia
annak drdek6ben, hogy a hulladdk m6sok 6letdt, testi dps6gdt, egdszs6gdt 6s j6 kozerzetet
ne vesz6lyeztesse, a termdszetes ds 6pitett kornyezetet ne szennyezze, a nov6ny- 6s

6llatviligot ne kirositsa, a kozrendet 6s a kozbiztons6got ne zavarja, 6s az ingatlanin
keletkez6 hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkezo hulladdkot
tomririt6s ndlkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zhrhat6 legyen, valamint az a

hulladdksz6llit6s sor6n a kozszolgilltato alkalmazottainak egdszs6g6t ne veszdlyeztesse, a

g6pi i.irit6st ne akad6lyozza, az tirit6 berendez6st ne k6rositsa.

(5) A t6rol6eddny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel

ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zs6k 6ra tartalmazza a teleptildsi hullad6k elsz6llit6s6nak,
kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanit6s6nak koltsdg6t.

(6) Ha a tirol6ed6ny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely tjsszetomorodott vagy

befagyott, vagy a benne ldvo hullad6kot rigy osszepr6seltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az

eloirt m6don kii.iriteni nem lehet, a tulajdonos koteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani
ds a tdrol6eddnvt tirithet6v6 tenni.
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8.$

(l) A t6rol6eddnyben tilos olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mdrgezi| anyag,
6llati hulla, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyuldkony- vagy robban6anyag, k6- 6s
dpi.ilett<irmel6k, nagyobb terjedelmri, srilyri thrgy, stb.), amely veszdlyezteti a
hulladdksz6llit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6get, megrong6lhada a
gytijtdberendezdst, ilrtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztetheti a kdrnyezet6t, a telepiil6si
szil6rd hullad6kkal egytitt egy6b okb6l nem gyiijthetS, illetve nem min6siil telepiil6si
szil6rd hulladeknak.

(2) Ha a kozszolg|ltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hullad6k nem a k6zszolg6ltat6
sz6llit6eszkiizdhez rendszeresitett ds a kdzszolg6ltat6t6l itvett t6rol6eddnyben vagy m6s
gyijtoeszkozben keriilt kihelyez6sre; illetve a kihelyezett t6rol6ed6ny a k6zszolg6ltat6
6ltal alkalmazott gepi iirit6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem
iirithet6; vagy a t6rol6eddnyben az (1) bekezddsben megjeldlt anyagot, tilrgyat helyeztek
el; illetve a tultdltdtt, a kitiritdst 6s a hulladdk elsz|llitilsdt jogosultak megtagadni. A
kitiritds 6s a hulladdk elsz6llit6s6nak megtagad6s616l a kozszolg6ltat6 az ok feltiintetdsdvel
drtesiti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szillitott hullad6k elsz6,lliths6r6l az
ingatlantulajdonos koteles gondoskodni.

(3) A kdzszolg6ltat6 jogosult megtagadni a hullad6k elszilllithsht jelen rendelet 3.$ (4)
bekezddse alapj6n is.

e.s

A t6rol6ed6nyeket sztiksdg szerint, de legal6bb dvente 2 alkalommal ki kell tisztitani ds
fertotleniteni. A 770 literes rirtartalomndl kisebb tfroloeddnyek rendszeres tisztit6sa 6s
fertotlenitdse az ingatlantulajdonos feladata, az enn6l nagyobb tirtartalmir tiirol6ed6nyek
tiszthntarthshr6l az eddny haszn6l6j6val krjtrjtt kiilon szerzSd6s alapjhn, t6rit6s ellen6ben a
kdzszol g6ltat6 gondoskodik.

10.$

(1) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6ed6nyeket a hullad6k elszilllitisa c6lj6b6l a
kozszolg6ltat6 6ltal megjelcilt idopontban, a begyrijt6st v6gz6 gdpj6rmrivel megkozelithet6
6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a sz6llit6si napot
megel6z6 napon, 18.00 6r6t6l lehet kihelyezni a kozteriiletre, kiv6ve a tart6san
engeddlyezett elhelyez6st.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a kdzszolg6ltat6nak val6 iltadhs v6gett
koztertiletre - a forgalom akad6lyozisa, illetve v6roskdpi okokb6l - nem lehet kihelyezni,
ott a t6rol6ed6nyek kihelyez6sdrol az ingatlantulajdonos, vagy kiildn megillapod6s
alapj6n, dij ellendben a krjzszolg6ltat6 gondoskodik.



11.$

(1) Az ingatlantulajdonos a tirol6eddnyeket az ingatlan teriiletdn beliil, illetve zirhato
helyis6gben vagy zirhat6 tirol6ban koteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen
szem6lyek 6s 6llatok ne fddenek hozz6. A tdrol6ed6nyeket csak a 10.$ (1) bekezddsben
megiel61t idritartamban lehet ktizter0leten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6eddnyek ekikdszito-, t6rol6 helydt tiszt6n tartani,
t6len a h6t6l megtisztitani. A begytijt6s alkalm6val szennyezett kozterilet tisztit6shrol a

krizszolg6ltat6 koteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kiirny6kdt, megkdzelitdsi irtvonal6t t6rgyak elhelyezds6vel vagy
parkol6 gdpj6rmtivekkel oly m6don elztmi, amely a t6rol6ed6nyeknek a gyakorlatban
ki al akult m6 don t0rt6nri iirit6 s 6t akadillv o zza.

IV. Fejezet

A ktizszolg 6itat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

12.$

(1) A kdzszolg6ltat6nak kdteless6ge biztositani, hogy a keresletnek megfeleki darabsz6mri 6s

min6sdgti szabv6nyos t6rol6ed6ny 6lljon az ingatlantulajdonos rendelkez6sdre. A
t6rol6ed6ny a kcizszolg6ltat6t6l - el6zetes megrendelds alapj6n - megv6s6rolhat6 vagy
bdrbe veheto.

(2) A bdrbe adott t6rol6ed6nyek karbantart6s6t, fehijit6s6t 6s sziiksdg szerinti kicserdldsdt
kiilon irdsbeli szerzodds alapj6n a k<izszolg6ltat6 vegzi. Ez a szolgiltat6s abban az esetben
dijmentes, ha a cserdt vagy a javit6st a szabvfinyositott t6rol6ed6ny rendeltetdsszeni
hasznfilata sor6n b ekrivetkezett elhaszn6l6d6s teszi sziiks dges sd.

(3) A kdzszolg6ltat6 koteles a tirol6eddnyek kii.iritdsdt kim6letesen, az elv6rhat6
gondos s 699 al v 6, gezni.

(4) A t6rol6ed6nyben okozott k6rokat a kdzszolglltat6 t6ritdsmentesen kriteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kdzszolg6ltat6nak az ebbo
ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartam6ra helyettesitri t6rol6eddnyt kell
biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolgdltat6nak, a

hasznilhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cser6je az
ingatlantulaj donost terheli.

(5) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(6) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezri hhztarthsi
hulladdk mennyisdgdt meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szewezett gyfijt6sdr6l,
elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kozszolgilltat6 dvente legalfibb 2
alkalommal tdrit6smentesen gondoskodik. A hhztart6si veszdlyes hullad6k szervezett
gyrijtds6rrll, elszilllitirsir6l 6s drtalmatlanitis6r6l a ktizszolgiitat6 tdrit6s ellendben, az
ingatlantulajdonossal k6tdtt kiilOn meg6llapod6s alapj 6n gondoskodik.



(7) A lomtalanitiis id6pond6r6l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a kozszolg6ltat6 4 h6ttel
kor6bban thjlkoztatja a teleptil6si Onkorm6nyzat jegyziljet, aki enol 3 napon beltil a
helyb en szok6so s m6don 6rtesiti az ingatlantul aj donos okat.

(8) A kozszolgilltat6 a rendelet hat|lya al6tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot ajelen
rendeletben irt szab6lyok szerint koteles rendszeresen elsz6llitani a kijel6lt hulladdklerak6
telepre, illetve annak ilrtalmatlanitishr6l m6s, a szakmai kornyezetv6delmi szab6lvokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. Fejezet

A kiizszolg6ltatis dija

13.$

(1) A hullad6ksz6llit6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a kozszolg6ltatisdrt dijat kotelese
fizetni.

(2) Az igdnybevev6t terhel6 kdzszolg6ltatfs dij6t a k6pvisel6-testiilet illlapitja meg a teleptilsi
hulladdkkezel6si kozszolg6ltat6si dij megillapitds6nak rdszletes szakmai szabillyair6l
sz6l6 242 I 200 0. (XII. 2 3 . )Korm6nyrendel et alapj 6n.

(3) K<izszolg6ltat6si dij: az egys6gnyi dijtdtel6s az iirit6si gyakoris6ghtlagszhmilnakszorzata.
Egys6gnyi dijt6tel: av6laszthat6 t6rol6ed6nynek a rendelet 1. sz. mell6kletdben rdgzitett
egyszeri iirit6si dij.

(4) Nem tagadhatja meg a kozszolgdltatisi dij megfizet6sdt az, aki a telepiil6si hullad6kkal
kapcsolatos k<itelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kozszolg6ltat6 szhmira a
kozszolgiltat6st felaj6nlja, illetve a kdzszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6, rendelkez6sre
iillilsht igazolja.

(5) A kozszolg6ltat6si dij sztineteltet6s6t lehet kdrni a kdzszolg6ltat6t6l ha:

az ingatlan tulajdonosi ,hasznfilati viszonyaiban v6ltoz6s kovetkezik be 6s a korrlbbi
tulajdonos 6ltalm6r nem, az fj tulajdonos 6ltal pedig mdg nem hasznillt (lakott) az

ingatlan ez5rt igazolhat6, hogy az ingatlanr6l hulladdksz6llit6s nem tcirt6nik.

(6) A sztineteltet6s ir6nti k6relmet ir6sban a kdzszolg6ltat6n6l kell benyujtani a sz0neteltetds
v6rhat6 idotartam6t megelozo 8 napon beltil.
A kdrelemben krizrilni kell a sziinetel6s v6rhat6 idritartam6t.
A sztineteldsre vonatkoz6 ig6nybej elent6s a lej 6ratkor megism6telhetS.

(7) Akozszolgdltat6 rdsz6re - a sztineteltetds ir6nti kdrelemhez - sziiksdges hivatalos
igazolist - a kdpviselo-testtilet hozz5j6rul6s6val - a korjegyzos6g 6llida ki.

14.$

(l) A kozszolg6ltat6s dij6t akozszolg|ltat6 6ltal megktildritt sz6mla alapj6n krjzvetleniil, vagy
a krizszolgflltato 6ltal megbizott dijbeszed6 tttjhn - a teljesitett kozszolgilltaths alapj6n,
szhmla ellendben - ut6lag koteles megfizetni az ingatlantulajdonos.



(2) Amennyiben a lak6sszdvetkezetek, t6rsash6zak k6pviseletre feljogositott szerve a

kdzszolgiltat6 rendelkez6s6re bocs6tja a kozszolg6ltat6si dij ingatlantulajdonosokra
tdrtdn6 feloszt6s6t tartalmaz6 hathrozatot, valamint az ingatlantulajdonosok nev6t ds

szem6lyi, illetve azonosit6 adatait (2.$ 4.pont), a kozszolg6ltat6 kdteles a dijattartalmazo
szimlilt az ingatlantul aj dono s ok nev6re ki 6l I itani.

(3) A k<izszolg6ltat6 a szhmlilt az ingatlantulajdonosnak negyeddvente, az egyiittesen haszn6lt
t6ro l6ed6ny es et6b en a lak6sszdvetkezeteknek, t6rsash6 za\<nak havonta ktildi me g.

ts.$

(l) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi , hasznillati viszonyaiban v6ltoz6s krivetkezik be, rigy
az fj tulajdonos, vagy haszn6l6 a kor6bbi tulajdonossal egyetemlegesen k<jteles avilltozhs
tdny6t l5 napon beli.il ir6sban bejelenteni a krjzszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s bejelentdsdvel
egyidejrileg az ij tulajdonos 6s a kozszotg6ltat6 k<izott a kdzszolgdltatisi szerzod6s
ldtrejdn.
Ennek a bejelent6snek a megt6tel6ig a k0zszolg6ltat6si dijat - a bejelentds h6napj6nak
utols6 napj6ig - a kor6bbi ingatlantulajdonos, azt kdvet6en pedig az tj ingatlantulajdonos
kdteles megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos ktiteles a krizszolg6ltat6si szerzod6s (1) bekezdds6ben nem emlitett
elemeiben bekdvetkezett v61toz6st a k<jzszolg6ltat6nak bejelenteni . A szerzoddsm6dosit6s
a kdzszolgilltaton|l ir6sban vagy az iigyf6lszolgdlaton sz6ban kezdem6nyezheto. A
szerz6ddsm6dositdst ir6sba kell foglalni. A v6laszthat6 szabviinyos t6rol6eddnyekre
vonatkoz6 szerztjd6sm6dosit6ssal egyidejrileg az ingatlannrlajdonos kdteles gondoskodni
a t6rol6eddny lecser6l6sdr6l.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem krit ir6sbeli kozszolg6ltatilsi szerzod6st 6s/vagy az
|ltalahaszn6lt t6rol6ed6ny tipus6r6l a kozszolg6ltat6nak egyilltalfinnem tesz bejelentdst, a
k6zszolg6ltat6si dij meg6llapitdsdnill a krizszolg6ltat6 mindaddig jogosult ingatlanonkdnt
1 db 110 liter t6rfogatu t6rol6eddny heti egyszeri iiritdsi gyakoris6ght vllelmezni, mig az
ig6nybevdtelre kdtelezett ir6sban akozszolgiltatdsi szerz6ddst meg nem koti.

16.$

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a kozszolg6ltatdsi dij megfizetds6t, ha a
kcizszolgdltat6 kcizszolg6ltat6si kotelezettsdgdnek nem tesz eleget.

(2) Nem tagadhat6 meg a ktizszolg6ltat6s dijinak megfrzetdse az (1) bekezdds szerint, ha a
ktizszolg6ltat6t a krizszolgdltatds ny(rjt6s6ban az idSjfrhs vagy mds, a Ptk. szerinti
elhirithatatlan ok akadillyozta 6s a kdzszolg6ltat6 az akad6ly elh6rul6s6t kdvetoen a lehet6
legrdvidebb idtin beltil p6tolta mulaszt6s6t. Elhirithatatlan oknak minosi.il tov6bb6 az is,
amikor a k<izszolg|ltat6 a t6rol6eddnyt rendszeresitett j6rmtiv6vel <inhib6j6n kivtil nem
tudja megkrjzeliteni.



17.$

(1) A kdzszolgfltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlanfulajdonost terhel6 dijh6tral6k ad6k m6dj6ra
b eh aj th at6 kd ztartozds.

(2) Akdzszolgilltat6t megilleto dijh6tral6k mag6ban foglalja a t6kdt, a Ptk. 301. g-a szerinti
kdsedelmi kamatot, valamint a felsz6liths k6ltsdg6t.

(3) A dijh6tral6k keletkez6s6t kdvet6 30 napon beliil a k6zszolg6ltat6nak az
ingatlantulajdonost fel kell sz6litani dijfizetdsi kotelezettsdge 8 napon beliili teljesit6s6re,
amely felsz6litdsnak tartalmaznia kell az (1) bekezd6sben foglaltakra tdrt6no
figyelmeztetdst is.

VI. Fejezet

Kiizteriileten keletkezd hullad6k gyiijt6se 6s elszrillitisa

18.$

(1) A kdzteriileten keletkeziS h6^art6si ds egy6b
hullad6klerak6ban lehet elhelyezni, amely rol az
kf viil, kiildn szerzodd s alapj 6n gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k felsz6mol6s6r6l az
kivtil gondoskodik.

szil6rd hulladdkot kizhr6lag a kijelolt
6nkorm6nyz at a kdzszolg6ltat6s keretein

6nkorm6nyz at a kdzszolg6ltat6s keretein

VII. Fejezet

Szabdlys6rt6si rendelkez6sek

1e.$

(1) Szab6lysdrtdst k6vet el 6s 30.000,- Ft-ig terjed6 penzbirsilggal srijthat6, aki:
a.) h|ztartdsi hullad6kot felhalmoz vagy kriztirtiletre, Itl"tu. 

-m6s 
ingatlan1ra a jelen

rendeletben meghatSrozott feltetelektril eltdrci m6don kihelyez (7.s ('3), (5) bekezdds,
8.$ (2) bekezd6s),

b') a teleptil6si szil6rd hullad6kot nem a jelen rendeletben meghat6rozott telephelyen
helyezi el (a.g (3) bekezd6s)

c.) a t6rol6ed6ny tiszthntartdsi ds fertotlenitdsi krjtelezettsdgdt elmulasztja (9.g),
d') t6rol6ed6nyt rendeltetdsttil elt6r6en haszn6l, nemhintartrisi hulladdkot'raii atart1lyba,

rothad6, btizds hullad6k elszillit6s6r6l 6s irtalmatlanit6s6r6l n.rn gonJorkodik fz.S fOjbekezdds, 8.$ (1) bekezdds),
e') t6rol6eddny melld - szolg6ltat6t6l v6sdrolt, jelzett zs6k kivdteldvel - hulladdkot helyez

ki (7.$ (5) bekezd6s),
f.) a tisztitntart6si kcitelezetts6g6t megszegi (22.g, 23.5 e)-(7) bekezdds, 24.fi (4)_(7)

bekezdds, 25.$ (l) bekezd6s, 26.9 (t)_(2) U.t .raes;
g') a kdztertiletet beszennyezi, illetdleg a huzamos emberi tart6zkod6sra szolg6l6

dptiletnek' lakdsnak ds lak6s celjirahaszn6l m6s helyisdgnek, tov6bb6 t6megforgalom



lebonyolitfs6ra szolg6l6 l6tesitm6nynek, valamint ingatlan elotti jArdaszakaszdnak 6s

mtit6rgyainak tiszt6ntarthsira, vagy fert6tlenitdsdre vonatkoz6 szabdlyokat megszegi.

(2) A kozteriilet feliigyel6i feladatokkal megbizott dnkorminyzati alkalmazott 5 ezer Ft-ig
terjedo helyszini birs6ggal srijthada az (L) bekezd6s a, d, e pondaiban megielolt
szab6lvs6rtdsek elkovet6it.

VIII. Fejezet

Fogalom meghatf rozf sok

20.$

E rendelet alkalmazds6ban:

1. Ingatlan: a kozszolg6ltatdsba bevont tertileten fekv6 egylak6sos 1ak6- vagy lak6s c6lj6ra

haszn6lt 6ptilet, a tobb lak6sos 6piilet lak6sonkdnt, illetve a szdvetkezeti, thrsashini

6piiletben 16v6 1ak6s, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 azon helyisdgek, amelyekben

a- fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hultad6k k6pz6dik. Jelen rendelet alkalmaz6s6ban

ingatlannak min6stlnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lak6s c6ljfra szolg6'lS azon

helyisdgei, amelyekben a fogyaszt6i tevdkenys6g sor6n hullad6k kdpz6dik 6s a hulladdk

kezeldsdr6l nem gondoskodnak azOr.3.$ (2) bekezdds6ben meghatSrozott m6don.

2. Telepiil6si szilfrd hullad6k:
a.) idztartdsi hulladek: az emberek mindennapi 6lete sor6n a lak6sokban, valamint a

pihen6s, tidtil6s celjira haszn6lt helyis6gekben ds a lak6hhzak kdzos haszn5latu

helyisdgeiben 6s teriiletein, valamint az intdzmdnyekben keletkezo, vesz|lyesnek nem

mintisiilo hullad6k,
b.) kdzteri)leti hulladelc; kozforgalmir 6s zoldtertileten keletkez6 hulladdk,

c.j hdztartasi hulladdkhoz hasonl6 jetteg{) ds dsszetdtelti hulladdk: gazdas6gi

v6llalkozisokndl keletkezo - kiil<jn jogszab6lyban meghat6rozott - veszdlyesnek nem

min6siil6 szil{rd hullad6k, amely ahhztarthsi hulladdkkal egy0tt kezelhet6.

3. Hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar): az elkiildnitetten (szelektiven) begytijtheto

telepiil6si?ii6rd, valamint a kiilon jogszab6lyban meghatfurozotrak szerint a veszdlyes

hullad6kok 6tv6te16re 6s az elsz6llit6sig elktilonitett m6don tort6no t6rol6s6ra szolg6l6

feliigyelettel elldtott, zhrt begyijt6hely'

4. Hullad6kgytijtd sziget (gyiijt6sziget): a hiztarthsokban keletkezo, hasznosit6sra

alkalmas,-itii.inUOrO-fajtriju, Ltttitonitetten gyiijtott, hhztarthsi hulladdk begyiijtdsdre

szolg6l6, lak66vezetben, kozteriileten kialakitott, feltigyelet n6lki.ili, folyamatosan

rendelkez{sre 6116 begyrijt6hely, szabv6nyositott ed6nyzettel.



5.

6.

Gyiijtdpont: a kdzszolg6ltat6s keret6be tartoz6 azon ingatlantulajdonosok teleptil6si
szilrird hulladdk6nak - meghathrozott vagy meghatfurozatlan id6tartamig - 6tv6tel6re
kijelolt hely, ahonnan a kdz6ss6gi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett egy6ni
t6rol6ed6nyb6l tort6n5 elsz6llit6s6val teljesiti a kdzszol g6ltat6 a k6zszolg6ltat6si
kdtelezetts6g6t.

Atrak6illomfs: a teleptl6si szil6rd hulladdk begyiijtds6nek 6s sz6llit6s6nak
elktilonit6sdre szolg6lo zitrt, k6rtilkeritett l6tesitm6ny, ahol a telepiildsi szil6rd hullad6kot
a speciiilis gytijt6j6rmtibol zhrt rendszerii kontdnerbe tiritik, illetoleg a zhrt kontdner
( feldpitmdny) iirit6 s n6lkiil a tov 6bb sz6llit6s i g idei glenesen t6rolj 6k.

7. Telepiil6si szilfrdhullad6k lerak6 telep (a tovibbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosft6 rendszerrel elldtott, a szrlird
hullad6k fdld felszindn vagy fdldben t<jrtdn6 6rtalmatlanitfusira szolg6l6 mtit6rgyak 6s
kiszolg6l6 l6tesitm6nyek risszessdge.

8. Nagydarabos hullad6k (lom): a teleptil6sen ahhztari6sokban keletkezett azon hulladdk
(hiztartini berendez6si, felszerel6si tirgyak, eszkdzok 6s anyagok), amely a
kcizszolg6ltat6s keret6ben rendszeresitett t6rol6ed6nyzetben nem helyeitretO et.

9. Biol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri
hullad6k, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6i6ntek vagy
enzimek segftsdg6vel) lebonthat6.

10. Vesz6lyes hullad6kz az olyan hulladdk, amely Hgt. 2. sz6mri melldkletben felsorolt
tulajdons6gok kcjztil eggyel vagy t<ibbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
6sszetev6ket tartalmaz, eredete, tisszet6tele, koncentrilci6ja miatt az egEszs6gre, 

-a
kdrnyezetr e ko ckinatot j el ent.

11. Artalmatlanitds: a hullad6k okozta kdrnyezetterhelds cs<lkkent6se, k6rnyezet
veszflyeztettl, szennyez6, k6rosit6 hat6s6nak megsziintetdse, kizdrhsa - a k6rnyezet
elemeitcil tdrt6nti elszigetel6ssel vagy anyagi min6sdgdnek megv6ltoztatils1val -, affgt. f .
sz6mri me I ldklet6ben fe ls oro lt e lj 6r6s ok valam elyik6nek alkalrna zhs6v al.

12. Kezel6s: a hullad6k veszdlyezteto hat6sainak cscikkentdsdre, a kornyezetszennyez6s
megelozds6re 6s kizdrilsa, a termeldsbe vagy a fogyasztdsba t6rtdn6 uirrruu.rrt6sdre
ir6nyul6 tev6kenysdg, valamint a kezeldst megval6siiO .tiatar alkalmazhsa, beledrtve a
kezekildtesitm6nyek ut6gondoz6s6t is.

13' Begyriijt6s: a hulladdknak a hulladdk birtokosait6l tort6no 6tv6tele a hullad6k birtokosa
vagy a begyrijtcl telephelydn, tov6bb6 a begyrijt6helyen (grijtdpontokon, hulladdkgyrijto
udvaron, t6rol6-, kezelotelepen) ds a tovrlbbi kezelds eiaeleUen tort6n6 cisszegyiijtds,
v6logat6s a begyrijtrl telephelydn.

14' Sziillitds: a hullad6k telephelyen kivtili mozgat6sa, bele6rtv e a sz1llitmlinyoz6st ds a
fuvarozist is.



15. K0ztisztasiggal 0sszefiigg6 tev6kenys6g: az egyes ingatlanok - ezen beliil kiiltjncisen a

lak6dpiiletek 6s az emberi tart6zkod6sra (iidiilds, pihends, sz6ll6s, stb. cdlj6ra) szolg6l6
m6s dpiiletek, tov6bb6 a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 helyis6gek es a hozzhjuk tartoz6
tertiletek -, valamint a kdzteriiletek tiszt6n tart6sa.

16. Kiizteriilet: az ingatlan-nyilv6ntartdsban kozteriiletk6nt nyilv6ntartoff belteriileti
foldrdszlet (kozrit, jhrda, t6r kdzpark), tov6bb6 az lpitmdnyek kdzhaszn|latra 6tadott rdsze

(6piilet6rk6d alatti jhrda, alul- 6s feliilj6r6).

17 . Kdztisztas6gi szolgfltatis (a tovribbiakban: szolgdltatds): megrendelds, illetoleg
megbizds alapjin a kdztertiletek tiszt6n tart6sa, szervezetek hullad6k6rtalmatlanit6si
tev6kenysdge.

18. tisztin tartfs: az egyes ingatlanok 6s kozteriiletek tisztit6sa, h6- ds sikoss6gmentesitdse,

illetoleg pormentesit6se.

1 9. K0zteriilet kezel6j e: Szemelyi Horv6t Nemzetisdgi Onkorm6nyzat.

IX. Fejezet

Kiiztisztasi gi rendelkez6sek

21.$

A kdztisztas6g fenntart6sa els6rendri kdzeg6szsdgugyi drdek, ez6rt arnak elomozdit6s6ban

mindenki koteles hathat6san ktizremtikodni.

Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztintartisa

22.$

Az egyes ingatlanok tisztintarthshr6l az ingatlan tulajdonosa, kezeloje, tart6s haszn6l6ja,

illet6leg haszondlvezdje (tovdbbiakban egyiitt: tulajdonos), m6snak a hasznillat6ban ldvo

ingatlannak (ingatlanr6szek, helyisdgek) tiszthntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illet6leg a - bdrleti
jogviszonyb6l sz6rmaz6 kotelezetts6ge szerint - a b6r16 (tov6bbiakban egyiitt: haszn6l6)

kdteles gondoskodni.

Ezen beliil:
a.) a lak6 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s 6pi.iletek kozds haszndlatu r6sz6nek

(kapualj, 16pcs6h6z, stb.) tisztasdg6r6l, rendszeres takarit6s6r6l, a rovar 6s rfgcsdl6

mentesit6s6r6l a tulaj donosnak,
b.) a lak6snak 6s a lak6s clljhra haszn6lt m6s helyisdgnek, tov6bb6 a nem lak6s c61j6ra

szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezekhez tartoz6 ter0leteknek a tisztasig6r6l, rendszeres

takalt6sdr6l,-rovar 6s r6gcs616 mentesit6s6r6l pedig a hasznSl6nak kell gondoskodnia.

23.$

(l) A tiszthntarthsi kdtelezettsdg els6sorbanaz ingatlan tulajdonos6t terheli.



(2) Bont6s vagy fehijft6s miatt tiresen 6116 ingatlan tiszthntarthsa a kivitel ezo - mig a szemdlyi
tulajdonir ingatlan esetdben - megbizott kivitelezS hi6ny6ban - a tulajdonos feladata.

(3) Epitdsnel, tataroz6sn6l, bont6sn6l, az rittest felbont6s6n6l a keletkezett por 6s szenny
elterjed6s6nek megakad|lyozhs|val kell elj6mi, a porkdpzo anyagokat vizzel locsolni kell.

(4) Btizos anyagokat csak l6gmentesen lezfirttartilllyal felszerelt, vagy zirt rakteni j6rmrivon
szabad sz6llitani.

(5) Porkdpzl vagy konnyen lesodr6d6 anyagokat csak zhrt jilrmtivdn vagy rdgzitett ponyvdval
letakarva szabad sz6llitani.

(6) Tiizelo-, epito- 6s egydb dmlesztett anyagot jhrdhn, valamint a jhrda 6s az riffest kdzdtti
tertileten 24 ora idotartamot meghalad6an csak kozteri.ilet-hasznillati enged6ly birtok6ban
szabad t6rolni.

(7) Ha a kozteriileten sz6llitott anyagb6l a ktizteriilet szennyez6dik, a szennyezdddst el6id6z6
koteles nyomban gondoskodni a szennyez6ddsek elt6volitds6r6l. A lerak6s kdvetkezt6ben
a szennyezodritt kozteriilet az kdteles haladdktalanul megtisztitani, akinek reszlre a
sz6llit6s tdrtdnt.

24.$

(1) A krizteriilet - ide6rtve a rajtuk l6v5 nyilt 6rkokat 6s ezek mtit6rgyait is - szervezett,
rendszeres tisztintartilsa az ott keletkezett teleptil6si szil6rd hullad6kkal 6sszeftigg6
tevdkenys6g ell6t6sfr6l a 25.$-ban, tov6bb6 a 26.$-ban emlitett esetek kiv6teldvel az
dnkorm6nyzatnak kell gondoskodni.

(2) A kcizparkok, kcjzkertek, sdt6nyok, j6tsz6terek, valamint az ezen keresztiilvezeto
gyalogj6rd6k tisztit6sa, sikoss6g-mentesitdse, a keletkezo szem6t osszegyfijtdse 6s

elsz6llit6sa sztiksdges, melyr6l az dnkorm6nyzat gondoskodik. Ennek keret6ben elvegzi
a.) az utak, utcik, teker ritburkolatainak 6s ezel<hez tartoz6 jhrd6k, l6pcs6k 6s ezen

rdzsriinek a tisztintartdsbt, az ott keletkezett szemdt osszegyrijtdsdt 6s elszilllithsilt.
b.) az utcai hullad6kgyrijto tartrilyok fel6llit6sft, fenntart6s6t, rendszeres kiiiritds6t,

fertotlenitd s 6t 6 s tiszt|ntarthsit,
c.) a h6 eltakaritiis6t, sikoss6g-mentesit6s6t, a kdzleked6si feltdtelek biztosit6s6t.

(3) ParkerdSk 6s kir6ndul6helyek tisztirntartils6r6l a kezel6nek kell gondoskodnia.

(4) A kdzteriiletet beszennyezni tilos! Koztisztas6gunk meg6rzdse 6rdek6ben kdztertileten
b6rminemti szemetet vagy elhaszn6lt tdrgyat (hullad6kot, papirt, gytimdlcsh6jat, gallyat)
elsz6rni 6s dgetni tilos! Ugyszint6n tilos szennyviznek vagy egdszsdgre 6rtalmas
folyaddknak a kozteriiletre va16 kidntdse, illetve kivezet6se vagy a kdzteriiletnek egy6b
m6don val6 beszennyez6se!

(5) Szemetet csak a kijeldlt szemdtlerak6 helyre lehet lerakni. A nem enged6lyezett helyre
lerakott hullad6kot annak lerak6ja tartozlkelsz6llitani a kiszabott bi.intetds terhe mellett.

(6) Kdztertileten elhelyezett berendezdsi 6s felszerel6si thrgyakat, f6kat 6s a ndv6nyzetet
beszennyezni ds megrong6lni tilos!



(7) Allati hull6t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a kornyezetet
szennyezheti, a szomsz6dos teriilet lak6inak egdszsdg6t veszllyezteti, sem kozteriileten,
sem magdnteriileten elhagyni nem szabad.

2s.$

(1) Ha a jogszab6ly eltdr6en nem rendelkezik, a tulajdonos kdteles gondoskodni:
a.) az ingatlan elotti j6rdaszakasz (6rda hi6ny6ban egy mdter sz6let teriiletsdv, illetoleg,

ha a j6rda mellett zdlds6v is van, az rittestig terjedS teljes teriilet),
b.) a jdrdaszakasz melletti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyai tiszthntartis6r6l.

Ez a kdtelezetts6g a be nem epitett, illetoleg haszn6laton kivtili ingatlanok tulajdonosaira
is kiterjed.

(2) Az orszigos kozutak belteriileti szakaszainak tiszt6ntartina az utakr6l sz6l6 jogszab6lyok
vonatkoz6 rendelkezdseinek megfeleloen t<irtdnik.

26.$

(1) A j6rdat6l a szemetet, illetve aszenrtyezci anyagot a kozirtra sopdrni tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa kdteles a jilrdin felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa ndlktil
kiirtani 6,s az ingatlanr6l az fffest, vagy a gyalogjir6 ter6be kinyul6 6gak, bokrok
folyamatos nyes6sdr6l gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti k<iztertileti jfurdit reggel 7 6r6igporkdpz6s ndlkiil le kell tisztitani. Az
osszesdpdrt szemetet 6ssze kell gyrijteni 6s a hfntartilsi hulladdk t6rol6s6ra szolg6l6
eddnybe kell elhelyezni.

(4) Tilos a jirdhn l6v6 szemetet a jhrditt szegelyezo parks6vba vagy az fttestre seperni. Ha a
j6rda napktizben tribbszdr beszennyez6dik, szemetess6 v6lik, a tisztitdst meg kell
ism6telni.

(5) A tulajdonos a jhrdthoz tartoz6 foly6knak h6t6l, jdgtol 6s a foly6st akad6lyoz6 egyeb
anyagt6l val6 me gti s ztitishr 6l kdteles gondoskodni.

27.$

A kozsdg kdzteri.iletein szeszes ital fogyaszt6sa tilos! A tilalom nem vonatkozik a koztertileten
elhelyezett 6s a k<izvetlen kdzteriiletre 6rusithst vegz6 boltok, i.izletek kdrnydk6re, valamint a

maj6lis jellegti rendezvdnyek sor6n ideiglenesen kitelepi.il 6rusit6helyek korny6k6re.

A kiiztisztasiggal tisszefiigg6 egy6b rendelkez6sek

28.$

(1) Elelmiszer- 6s vend6gl6t6 i.izemekbe, iizletekbe, helyis6gekbe, sz6rakoz6helyekre,
j6tsz6terekre, egdszsdgtigyi intezmdnyekbe, bcilcs6d6kbe, 6vod6kba, iskol6kba ebet - az



iizemeltet6 6ltal meghatirozott feltdtelek mellett a vakvezet6 kutya kivdteldvel - mdg
p6rhzon sem szabad bevinni.

(2) Az ebek tiritdse kozteriileten csak az ene kijelolt helyen, tovfbb6 a jirda melletti
viznyel6be engedhet6 meg. B6rmilyen m6s helyen az 6ltaluk okozott szennyezds
eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja kdteles gondoskodni.

(3) Ailatokat krjzteriileten legeltetni csak a kijelolt helyen szabad.

A ktiztisztasigi rendelkez6sek betartisinak ellen6rz6se

2e.$

A kriztisztas6ggal kapcsolatos

a.) kdzeg6szsdgtigyi el6ir6sok megtart6s6nak eseti ellenrirz6s6r6l az ANTSZ illet6kes
szakembere,

b.) kcitelezettsdgek teljesitds6nek ellen6rzds6rol pedig az 6rdekelt szakhat6s6gok
k<izremiikod6 s 6ve I a korj e gy zosd g gondoskodik.

X. Fejezet

Hatilyba l6ptet6 6s dtmeneti rendelkez6sek

30.$

(l) E rendelet 2003.janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba.

(2) Az ingatlantulajdonosok a szabvfnyos t6rol6eddnyeket 2003.janku6r l. napj6ig k6telesek
beszerezni. A kcizszolg altat6 2003.lanu fu |. napjitkdvetoen a nem szabv6nyos , illewe az
irdsbeli szerzoddsttil elt6ro t6rol6eddnyben ldvo hullad6k elszilllititsit jogosuimegtagadni.

(3) A kdzszolg6ltat6si szerzod6s megkot6sdre nyitva 6116 id6szakban a krizszolg6ltat6 a
kozszolg6ltat6si szerztid6s megk<itdsdnek id<ipond6ig fenn6ll6 dijkovetelds6t a
kdzszolg6ltatilsi szerz6d6sben meghatirozott t6rol6eddny mdretdt 6s dij6t atapul v6ve egy
dsszegben drvdnyesiti.

(4) E rendelet hat6lybel6pds6vel egyidejtileg hatalyilt 
.. veszti Szemely Kozsdg

Onkorm6nyzatinak a szemltsz6llit6srot t ttttt ltgg6.(Li6.)Ok.rra-ri reJetete, valamint
annak m6dositSsair6l sz6l6 711998.(I.10.)0k.sz6mri, I4lIggg.(VI.t5.)Ok.s z6mn,
1sl1998.(V[.15.)Ok.szhmu, 2rllgsS(xII.01.)Ok.s zdmtr, 231gg8ixff.zz.jOt., ,i^i',
10/1999.(XII.l7.)Ok.szim:6,l0/2000.(X[.1s.)6k.szimt 6is a r2t2001,(X[.15:)Ok;;;
rendeletek.
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