
MHK JogszabQly szolgQ ltatQs

Sztir K<izsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilet6nek 7l2}l5 (VIL30.) onkorm6nyzati rendelete
akozttsztasilgr6l, a helyi komyezetvddelemrol, valamint a hullad6kgazddlkod6si kdzszolgrlltat6s
ellit6srinak rendj drol

Szrir Kcizs6g Onkormdnyzat K6pviselo-testi.ilete az Alaptcirveny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontj6ban, tov6bb6 a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. trirv6ny. 35.g-riban, 6s a 88.g. (4)
bekezdds6ben foglalt felhatalmaz6s alapj6n, Magyarorsziry helyi dnkorm6nyzatatol szol6
2011.6vi CLXXXIX. tiirv6ny. 13.$ (1) bekezdds 19. pontj6ban meg6llapitott feladatkor6ben
elj6rva a krivetkezoket rendeli el:

I. Fejezet
Altal,lnos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja

1.S

(1) A rendelet c6lja, hogy Sztir kiizs6gkdzigazgat6si teri.iletdn a koztisilasilgotfenntartsa, az
ezzel kapcsolatos feladatokat, kotelezetts6geket 6s tilalmakat a helyi sajiitoss6goknak
megfeleloen rendezze.

(2) A k<iztisztasrig 6s a telepiil6si kdrnyezet fenntart6sa elsorendti kdzeg6szs6giigyi drdek,
ez€,rt ennek elomozdit6sriban mindenki kciteles hathat6san kdzremrikodni, a szennyez6d6st,
fertoz6st eredm6nyezo tevdkenys6gtol, illetve magatart6st6l tart6zkodni.

2. A rendelet hatflya

2.$

(1) A rendelet hat6lya a ktizseg kozigazgatiisi teri.ileten 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel
tart6zkod6, illetve tevekenys6get folytat6 mag6nszem6lyekre, jogi szem6lyekre, valamint jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkezo egy6b szervezetekre egyar6nt kiterj ed.

(2) A telepiilds eg6sz tertilet6n a szervezett szemetszilllit6sr6l Sziir Kozs6g Onkormdnyzata (a
tov6bbiakban: Onkorm iny zat) gondoskodik.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatiilya a vesz6lyes hullad6kokra, termel6si hulladdkok,ra, az
dllati eredetti hulladekokra, valamint a nem krizmtivel cisszegytijtcitthitztartisi szennyvizre 6s
az azokkal 6 s szefi.ig go tev6keny s 6 gre.

3. Ertelmez6 rendelkez6sek

3.$

A rendeletben alkalmazott fogalmak ertelmezesere a jogalkot6srol sz6lo tdrveny szerinti
magasabb szintti jogszabiilyokban foglalt fogalommeghatdrozirsok ir6nyad6ak.
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4. Elj{r6si szabr{lyok

4.$

(1) A rendelettel osszefliggo tev6kenys6gek 6s a rendelet v6grehajt6s6nak ellenorzdsdre,

tov6bb6 eloir6sainak betartat6s5ra - ha e rendelet vagy m6s jogszabilly elt6roen nem

rendelkezik - a polgArmester 6s aiegyzo is jogosult.

(2) Amennyiben vita meri.il fel abban a kerd6sben, hogy valamely jelen rendeletben

meg6llapitott kotelezetts6g kit terhel - ha e rendelet vagy m6s iogszabiiy elt6roen nem

rendelkezik - a vit6ban a jegyzo ddnt.

II. Fejezet

A hullad6kgazdrllkodrlsi kiizszolgf ltatf s

5. A hullad6kgazdflkod6si kiizszolgfltat{s tartalma

s.$

(1) Az Onkorm6nyzat e rendeletben foglaltak szerint hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6st

(a tov6bbiakban: kozszolgiitat6s) szerYez 6s tart fenn.

(2) A kozszolg6ltat6s kiterjed a teleptil6si hullad6k rendszeres gyujtesere, elszilllitirsfua,

6rtalmatlan itftsitra 6s kezeles6re.

(3) A k6zs6g kozigazgat6si tertilet6n l6v5 ingatlanok tulajdonosai, birtokosai, haszn6l6i (a

tov6bbiakban: ingatlantulajdonos) a szervezett kdzszolg6ltat6st jogosultak 6s kdtelesek ig6nybe

venni.

(4) Az 0nkorm6ny zat a Del-Balaton 6s Si6volgy Nagyt6rs6g region6lis szil6rdhullad6k-

gazdiikodirsi rendszer megval6sit6s6ra l6trehozott onkorm6nyzati konzorcium tagiai 6ltal

meghat6rozott si6v6lgyi ell6t6si teri.ilethez, 6s az e tertiletre szervezett region6lis

hul 1 ad 6 kke ze I 6 s i ko zszolgiitat6s i re nd s zethez tarto z i k'

(5) Szrir k6zs6g k;zigazgat6si tertileten a teleptilesi hullad6kkal kapcsolatos kotelezo helyi

kdtzszolg1ltat6s teljesit6s6re jogosult kdzszolg6ltat6 (a tov6bbiakban: Kcizszolg6ltat6): D61-kom

D6l -Dun6ntril i Kommun6li s S zol g iitat6 N onpro fit Korl 6to lt Fe le lo s s6 gri T6rsas 69.

(6) Az Onkorm6nyzat es a Kozszolgaltato a telepi.ilesi hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6g

ell6t6s6r6l rdszletes kozszolg6ltat6si szerzodesben 6llapodnak meg, amely tartalmazza a

tev6kenys6g ell6t6s6nak hat6rnapjait 6s idotartam6t is.

6. Kiizszol g6ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(1) A K6zszolg6ltato k6teless6ge a jelen rendeletben 6s a k<jzszolg6ltat6si szerzod6sben

foglaltak szerint akozszolgitltat6s folyamatos 6s teljes korti ell6t6sa, tov6bb6 koteles

a. akozszolg6ltat6s teljesit6s6hez szi.ikseges mennyisdgu 6s minosegri j6rmti, gdp, eszkoz,

berendez6s biztosit6s6ra, valamint a sziikseges letsz6mri 6s k6pzettsdgu szakember

alkalmaz6siira;
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b. akozszolg6ltat6s folyamatos, biztons6gos 6s bovitheto teljesit6s6hez sztiks6ges fejlesztdsek 6s

karbantart6sok elv6gz6sdre ;

c. akozszolgSltat6s kor6be tartozo hulladdk 6rtalmatlanititsdra, az Onkormdnyzat 6ltal kijelcilt
helyek 6s ldtesitmdnyek ig6nybevdteldre;

d. a kcizszolg6ltat6si tevekenys6g6rol - a szerzodes tdrgyittkepezo kIzszolgiitat6si bev6teleirol
es kiad6s5r6l - dvente besz6mol6t k6sziteni es ail. az Onkormdnyzatnakbenyrijtani;

e. akozszolg6ltat6s teljesit6sdvel dsszefi.iggo adatszolg6ltat6s rendszeres teljesitds6re ds
me ghatir o zott ny i lv6ntart6si rendszer mtiko dtet6 s 6re ;

f. a fogyaszt6i panaszok 6s dszrev6telek elint6zdsi rendjenek meg6llapititsira ds elint6z6s6re;
g. kdzszolgaltatli hullad6kgazd6lkodrisi tervet kdsziteni, azt az Onkorm6nyzattal egyeztetni,
h' biztositani, hogy a vegyes hullad6k gyrijt6s6hezazingatlantulajdonos legal6bb k6t ktilcjnbcizo

tirm6rtdkti gytij toed6ny k6 ziil v6l aszthas s on;
i- azigyfelszolg6lati feladatok elltttitsdra, valamint akozszolgirltatiissal kapcsolatos lakoss6gi

tilekoztatisra1,
j. az iitala elv6rhat6 gondoss6ggal az edenyeket kezelni, az ed,6nyekben keletkezett k6rok6rt -

ha a k6rokozils neki felr6hat6 okb6l k<ivetkezik be - hetyrillni.
k. tclbblethullad6k elhelyez6s6t szolgiil6, aKozszolgiitato 5ltal biztositott zs6k forgalmazitsira;
l. a D6l-Balaton 6s Si6vcilgye Hullad6kgazd6lkod6si Projekt keretdben megval6sul6

l6tesitmdnyek 6s eszkozriknek akdzszolgitltatris teljesit6se kapcsan t6rt6nri ig6nybev6tel6re.

7.$

A Ko zszo I g 6ltat6 j o go sult me gtagadni a hul l ad6k elszillitfusit, ha

a. jelen rendeletben eloirtt6l elt6ro t6rol6ed6ny kertil kihelyezdsre;
b. a t6rol6ed6nyben a teleptildsi szil6rd hulladek kor6be nem tartoz o a1yagkeriilt elhelyez6sre,

igy ktildncisen forr6 hamu, kri, 6pit6si tdrmeldk, 6llati tetem, mar6, mergezo anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyrildkony yagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmri, srilyri tirgy, amely veszelyezteti a hullad6ksz6llit6ssal foglalkoz6
alkalmazott eg6szs6gdt, vagy megrong6lhatja a gyrijtoberendez6st, illetve 6rtalmatlanit5sa
sor6n veszllyedeti a kdrnyezetet;

c. a hulladdk nem a szabvinyos,26rt t6rol6eddnyben, illetve nem a Kozszolgitltat6t6l viisiirolt
j elzett zs6kban kertil kihel y ezesr e ;

d. a hullad6k oly m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6 ny mozgatitsakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenniill, vagy a trirol6eddny nem kertilt lezdrdsra, illetve s61ilt;

e. a t6rol6ed6ny kcirtil szabiiytalanul, annak mozgatdsifi6s tirit6sdt akad,iilyozo m6don
tobblethullad6k keri.ilt kihelyezdsre.

7 . Az ingatlantulaj donos j o gai 6s kiiteles s6ge

8.$

(l) Az ingatlantulajdonos az Onkorminyzat iltal szervezettkiizszolg6ltat5st az e rendeletben
meghatdrozott gyakorisriggal igenybe veszi 6s a kdzszolg6ltat6s k6r6be tartozo hulladdkait a
Kozszolgiitat6 rdszdre rendszeresen 6tadj a.

(2) Az ingatlantulajdonos hullad6ka Kdzszolgirltat6nak trirt6no ifiadasiig a telepiil6si
hulladdk gytijt6sdre, t6roliis6ra rendszeresitett 6s a rendelet l. mellekletdben meghat6rozott
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gyujtoed6nyt kdteles igdnybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos kciteles tov6bb6 a hullad6k gyrijt6se sor6n megfelelo gondoss6ggal

elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k milsok 6let6t, testi 6psdgdt, egdszs6gdt 6s j6

kozerzetet ne vesz6lyeztesse, a teleptil6s dpitett 6s termdszetes kornyezetdt ne szennyezze, a

nov6ny- ds 6llatvil6got ne k6rositsa, a k<jzrendet es a k<izbiztons6got ne zavatla.

(4) Az ingatlantulajdonos alapveto kotelessege, hogy az ingatlanitn kepzodo hullad6k

mennyis6g6t alacsony szinten tartsa, tov6bb6 rdszt vegyen a telepiildsen mrikddS szelektiv

hullad6kgyrijt6sben.

(5) A hullad6kgytijto eddnyt azingatlantulajdonos a saj6t ingatlan6n koteles t6rolni.

e.s

(1) A gyujt6ed6nyt legkor6bban - a tart6san enged6lyezett elhelyezest kiv6ve - a sziilitdsi

napot megelozo napon 18 6r6t6l szabad kihelyemi a gyujt6st vegzo g6pj6rmtivel

megkozelithet6 es tirit6sre alkalmas helyen, az tngatlan kozritcsatlakoz6sa melld ugy, hogy az a

kozriti 6s gyalogos forgalmat ne akad6lyozza, valamint ne jarjon baleset vagy k6rokoz6s

vesz6lydvel.

(2) Ahol az ftviszonyok vagy egy6b akad6lyok a hulladdk (1) bekezd6s szerinti gytijt6s6t

nem teszik lehetov6, ott az edenyzet 6tv6tele a legkozelebbi alkalmas helyen tort6nik.

(3) Az ingatlantulajdonos a gytijtoed6nyt irgy koteles elhelyezni a kodeflileten, hogy az

ed6ny fedele - a kozteri.ilet szennyez6s6nek elkeriilese 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban legyen.

(4) A hullad6kot azingatlantulajdonos a gyujtoeddnybe rigy koteles beletenni, hogy az eddny

mozgat6sakor es tirit6sekor ne sz6r6djon ki, valamint a g6pi i.iritest ne akadtiyozza.

(5) A t6rol6ed6nyt a kitiritds ut6n a kdzteriiletrol halad6ktalanul el kell vinni.

(6) Akin6l rothad6, vagy biizos hullad6k keletkezik, annak az elsziilit6sr6l halad6ktalanul

gondoskodnia kell.

10.$

A koztertileten elhely ezett gyijtoed6nybol hullad6k nem veheto ki 6s abban senki nem

v6logathat.

11.s

(l) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyujtoed6ny tisztdntartits6r6l, fertotlenitdsdrol,

rendeltet6sszerti hasznalatbr6les az annak kornyezet6ben l6vo teriilet tiszt6ntart6s6r6l.

(2) A hullad6k gytijtds6vel osszefiiggo, az ingatlantulajdonos hib6jAb6l keletkezo szennyez6s

eseten azingatlantulajdonosa a szeflnyezett teriiletet koteles megtisztitani 6s fertotleniteni'

(3) Ha a gyujtoeddnyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben

osszetomorod6tt vagy befagyott, illetve az edenyben l6vo hullad6kot irgy tisszepr6selt6k, hogy

emiatt az edenytnem lehet kiiiriteni, az rngatlantulajdonos k<iteles az edenyt iirithetovd, illetve

haszn6lhat6v6 tenni.

(4) Tdlen azingatlantulajdonos koteles a t6rol6ed6rry es az ritburkolat sz6le kOzotti, legal6bb

2 meter szdles s6vot a hot6l megtisztitani ds a sikoss6gt6l mentesiteni.

12.S
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(1) A nem telepi.il6si hullad6k <isszegytijt6s6rol 6s saj6t kdltseg6n tort6no elsz6llit6s6r6l annak
kell gondoskodni, akindl azkeletkezett. Ha az nem 6llapithat6 meg, az elsziilitdsr6l az ingatlan
tulajdonos6nak kell gondoskodni. Az ilyen hullad6kot sz6llit6sig olyan helyen 6s m6don kell
osszegytijteni ds t6rolni, hogy az m6sok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s jo kozerzetdt ne
veszelyeztesse, a telepi.iles 6pitett ds termdszetes kcirnyezetet ne szennyezze, a ndv6ny - ds

6llatvil6got ne k6rositsa, akozrendet 6s akozbiztons6got ne zavarja.
(2) Az nem telepi.il6si hulladdk gytijt6s6re szolgSl6 gytijtoed6ny beszerzdse, javit6sa, p6tliisa,

elhelyez6se , tiszttrntart6sa 6s fertotlenit6 se azt terheli, akindl a hullad6k keletkezik.

8. A h ull ad6kgazdrilkod 6si kiizszolgSltatris rendj e

13.S

(1) A Kozszolgiiltat6 a hullad6kgytijto eddnyek sztillit6s6t heti egy alkalommal munkanapon
reggel hat 6s este h6t 6ra k<izcitt vegzi.

(2) A Kdzszolgirltat6 a helyben szok6sos m6don tirj€koztatja az ingatlantulajdonosokat az
tiritds napjrir6l, valamint az i.innepnapi sz6llitiis rendjer6l.

14.$

(1) A fedheto, szabv6nyos, jelen rendelet l. mell6klet6ben meghatirozott hullad6ktgyrijto
ed6ny beszerzdse, annak elhelyez6se, p6tliisa, javft6sa, tisztitntartitsa 6s fertotlenitdse a
tulajdonos kdteless6ge. A hullad6kgyrijt6 ed6nyeket m6s c6lra haszniilni nem szabad.

(2) A meghatinozott gyakoris6gri szrillitris mellett, ha az ingatlantulajdonosnak tcibblet
teleptilesi sziliirdhulladdka keletkezik azt a Kdzszolgiiltat6n6l megviis6rolt 6s erre a c6lra
rendszeresitett hullad6kgytijtti zs6kban helyezheti el. Kozszolgiitato koteles a zs6kot
biaositani 6s elsz6llitani. A zsdk dija tartalmazza az elsziilit5s6nak 6s a hullad6k kezelds6nek
k<iltseget.

ls.s

(l) Hulladdkot felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemdtsziilit6si napon elszrillit6s
c6lj rib6l a Kdzszolg 6ltat5 rendelkezes6re kell bocsiitani.

(2) A hulladdkgytijto ed6nyek sz6llitrisi napokon tcirtdno kihelyezdse a tulajdonos
k<iteless6ge.

(3) A hulladdkgyiijto ed6nyek tirit6se a Kcizszolg6rtat6 feladata.
(4) A hullad6kgyiijto ed6nyt a kiiiritds utiin a kdzteriiletrol halad6ktalanul el kell vinni.

16.$

A vegyes hdztartisi hullad6k gyrijtdsdre szolg6l6 hullad6kgyijjto edenyzetben nem helyezheto
el

a. foly6kony,mergezit,tiiz- esrobban6sveszdlyes anyag,vagy egy6b olyan anyag,amely
veszelyeztetheti a gyrijt6st vegzo szem6lyek vagy m6sok 6let6t, testi 6ps6gdt;

b. telepiil6si hullad6knak nem minostlo hulladdk, kiildnosen 6pit6si 6s bont6si hullad6k, 6llati
tetem, 6llati tirtil6k, hulladdk udvaron gytijtheto elektromos, elektronikai 6s vesz6lyes
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hulladdk.

17.$

(1) A K6zszolg6ltat6 a hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6st a teleptil6s kdzigazgat6si tertiletdn

kiz6r6lagos joggal l6tja el.

(2) A Kozszolg6ltat6 akozszolgitltat6st 6s saj6t kOlts6g6re 6s kockiizatdravegzi.

(3) A technikai eszkcizrik i.izemeltet6si dij6val 6s a szem6lyzettel kapcsolatos k<iltsdgeket a

Kdzszolg6ltat6 viseli.

(4) Mentesiil a K<izszolg6ltat6 a kotelezettsdge teljesitdse al6l vis maior eset6n, tovilbbdha az

Onkorm6ny zat nembiztosit az ingatlanok megkozelit6s6hez olyan ritviszonyokat, amelyek a

Kozszolg6ltat6 g6pjarmtiveinek balesetmentes kozleked6sdt biztositj6k. Ez esetben a

Kozszolg6ltat6 azakad6ly elh6rulis6t kovetS legkozelebbi sz6llit6si napon koteles szolg6ltatni,

amely alkalommal koteles az elozo elmaradt sz6llit6si napokon felhalmoz6dott mennyis6gti

telepiil6si szil6rd hullad6k elsz6llit6s6ra is.

18.$

A k<jzszolg6ltat6s kor6be

cik6i hullad6klerak6, vagY

hulladdklerako.

le.$

tartozo hulladdk 6rtalmatlanit6s6nak 6s elhelyez6s6nek helye

m6s - kornyezetv6delmi mtikod6si engedellyel rendelkezo

a

(l) A lakoss6gi hullad6ksz6llit6s dijft az Onkorm6nyzat ifiviilalja. A hullad6ksz6llit6s

egys6gnyi dij6t jelen rendelet 1. mell6klete tartalmazza, amely ingatlanonkent egy darab

hullad6kgytijto ed6ny heti egyszeri iirit6s6t foglalja mag6ban.

(2) A v6llalkoz6sokkal a Kozszolg6ltat6 egyedi szerzod6st koteles kdtni'

(3) A k6zszolg6ltat6s drja tartalmazza a lomtalanit6s dij6t, valamint a szelektiv

hullad6kgytijto szigetek heti i.irites6nek dij6t is.

9. Lomtalanitfs

20.s

(1) A lakoss6g teszere nyujtott klzszolgiitat6s keret6ben a lomhullad6k osszegytijt6sdrol,

elsz6llitiis6r6l 6s 6rtalmatlanit6sar6l a Kcjzszolg6ltat6 6vente egy alkalommal, ki.iltin dij

felsz6mit6sa n6lktil gondoskodik.

(2) A lomtalanit6s idopontj6t aKozszolgiitato az Onkorminyzattal egyeztetve 6llapitja meg,

majd a helyben szok6sos m6don ttlekoztatia a lakoss6got'

(3) Lomnak tekintheto a hLztartitsokb6l szarmaz6, nem rendszeresen begytijtott, a

kcizszolg6ltatiis kereteben rendszeresitett gyujtoedeny mereteit meghalad6 teleptil6si hulladdk.

(4) Lomtalanit6s keret6ben nem gytijtheto ki.ilonosen

a. epit6si es bont6si hulladdk;
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b. gumiabroncs hullad6k;
c. g6pj6rmtironcs vagy tov6bb nem hasznhlhat6 j6rmri;
d. az rpar, mezogazdasrig vagy szolgttltatitsi tev6kenysdg sor6n k6pzodcitt hullad6k;
e. veszdlyes hulladdk;
f. elktildnitetten gyrijtcitt papir, mrianyag, vagy f6m hullad6k;
g. zdldhullad6k.

10. Az elkiiliinftetten gyiijtiitt hullad6k elhelyez6se

21.$

(1) Az ingatlantulajdonos a teleptilesi hullad6k m6s dsszetevoitol fajta 6s jelleg szerint
elkiil<initetten gytijtott papirt, feh6r ds szines iiveget, mtianyag-palackot a Kdzszolg tltat6 iital
mtikcidtetett hullad6kgyrijto pontokon, a hullad6kok fajta ds jelleg szerinti elktilonites6re
szolgiio gyrij toed6nyekben helyezi el.

(2) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a kijeldlt helyen - a Kozszolg6ltat6 el6ir6saira is
tekintettel - ,igy helyezi el, hogy az mis hulladdkfajt6val ne keveredjen 6s a kdrnyezetet ne
szennyezze.

(3) Az elki.il<inftetten gytijtdtt hulladdk elhelyezdsere szolg6l6 szabv6nyos gytijtoed6nyek
elhelyez6s6riSl, az eddnyek tirft6s6r6l, karbantart6s6r6l 6s fertotlenit6s6rol a Kcizszolg6ltat6, a
gytijtoed6nyek, gytijt6pontok 6s kornyezetiik tiszt6ntartdsdrol, h6- 6s sikoss6g-mentesit6s6r6l
az Onkorm 6ny zat gondo skodik.

(4) A gyrijt6pontokon elhelyezett hulladdk elokezeldsdrol a K6zszolgaltat6 gondoskodik. A
hulladekgyrijto pontokon elhelyezett gyrijtoeddnyek iirit6s6t, a hullad6k vrllogat6silt 6s
kezel6s6t a Kdzszolgaltat6 v e gzi.

11. A kiizteriileten keletkezd telepiil6si sziLird hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltatfs

22.$

(l) A kdzteriileteken keletkezo hintartisi 6s egydb hullad6kot kizir6lag a kijelolt
hulladeklerak6ban lehet elhelyezni.

(2) Ha a ktiztertileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen koriilm6nyek kdzcitt elhelyezett
hullad6k - ide6rtve a telepiildstisztasiigi feladatok kcirdbe tartozo hullad6kot is - kor6bbi
birtokosa vagy tulajdonosa a hulladek elsziilitirsina es kezelds6re vonatkoz6 kcitelezetts6g6nek
nem tesz eleget, az Onkormdnyzat a hullad6k elsziillit6siir6l 6s kezel6sdrol a hullad6k kordbbi
birtokosa vagy tulajdonosa kotltseg6re a K6zszolg6ltat6val vagy m6s hulladdkgazd6lkodrlsi
enged6llyel rendelkezo gazdiikod6 szervezettel kotdtt szerzodes ritjdn gondoskodik.

(3) Aki kdztertileten koztertilet haszniiati engeddlyhez kotdtt 6rusit6, szolg6ltat6,
kereskedelmi, vagy egy6b tevdkenys6get v6,gez, vagy kiv6n vdgezni, illetve kciztertileti
rendezv6nyt szervez, k6teles azt a Kozszolg6ltat6nak bejelenteni 6s a Kcizszolgilltatoval a
kozteriileten v6gzendo tevekenys6g idbtartamfra, valamint a v6rhat6 hulladdk fajtifira,
dsszetdteldre ds mennyisdg6re fi gyelemm el szerzodest k6tni.

III. Fejezet
A kiiztisztasr{ggal iisszefii996 feladatok

7 I 15 2018.05. 08. l5:06



MHK JogszabQly szolgQltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh6eg5 ed6dr9eo8dt5ee6e...

12. Az ingatlanok 6s a kiizteriiletek tisztdntartdsa

23.$

(1) A kdztisztas6g fenntart6s6ban mindenki k<iteles hathat6san kozremtikodni.

(2) Az ingatlanok tisztitntartits6r6l, gondozitsfurol, h6-, sikoss6g-, por-, s6r-, iiriil6k-, rovar- 6s

r6gcs6l6mentesit6sdrol, valamint szem6t- 6s gyommentesit6s6rol (a tovdbbiakban egyi.itt:

tisztintartits) az ingatlantulaj dono sok kote le s gondo sko dni'

(3) Az ingatlantulajdonos kriteles gondoskodni a iardirk, udvarok, kertek, tovirbbd az

ingatlanhoz tartozo valamennyi - k<izteriiletnek nem minostilo - tertilet rendszeres

tisztintartirstrol, az 6piiletek, 6pitmenyek gondozott megjelen6se 6rdek6ben azok rendszeres

tisztitn- 6 s karbantart6s6r6l.

24.$

(1) A tulajdonos koteless6ge a j6rda mellett novo gazkiirt6sa ktilonosen a fti szi.iks6g szerinti

nyir6sa, k6rosit6k elleni n<iv6nyvddelem, a kozteri.iletre, jfirdira kinyril6 6gak ds bokrok

megfelelo nyesdse.

(2) Atiszthntartisi kotelezettseg az ingatlan 6s a j6rda, valamint a jdrda 6s a kcizrit kozdtti

i.ires, flives vagy virilgos s6vra is vonatkozik, ide6rtve a vizelvezeto 6rkot is (a tov6bbiakban:

j6rda).

(3) A jirdatisilirntart6sa sor6n a szemetet tilos a vizelvezeto 6rokba vagy az uttestre seperni.

Az ingatlan teri.ilet6rol havat, jeget a kdzteriiletre szdllitani tilos, illetve csak erre kijelolt helyre

szabad.

(4) Int6zm6nyek, kereskedelmi 6s venddgl6to-ipari egysegek, tizemek, iizlethelyisegek 6s

sz6rakoz6helyek (a tov6bbiakban: iizlet) elotti j6rdaszakaszt azldrzlet tulajdonos6nak, t6nyleges

haszn6l6nak kell tiszt6ntartani fiiggetleni.il att61, hogy a szem6t tizleti, illetve i.izemi

tev6kenys6gbol szirmazlk-e. Ez a kotelezettsdg kiterjed a h6 eltakarit6ssal, a sikoss6g

megsziintete s6vel kapcsolato s feladatokra is'

(5) Az utcai 6rusit6helyek, valamint egy6b 6rusit6helyek (b6ddk, pavilonok) 6rusai kotelesek

az ixusitirs sor6n keletkezo hullad6kot dsszegytijteni, az arusit6helyek kozvetlen kornyezetdt

tiszttrn tartani.

(6) Az iizlet tulajdonosa, t6nyleges haszniioja zirds elott koteles meggyozodni a jarda

tisztas6g6r6l. Az 6ru lerak6sa kdvetkezteben keletkezett hulladekot az izlet tulajdonosa,

tdnyleges hasztill6lakdteles az furuszhllit6st kdvetoen halad6ktalanul eltakaritani-

2s.s

A gondozatlan j6rda trsztintartirsifi az Onkorm6nyzat a mulaszt6 kdtelezett kolts6g6re

elv6geztetheti.

26.S

(1) A j6rd6r6l

takaritani.
(2) Ajardar6l

a havat ha sztikseges naponta tobbszcir is, h6es6s ut6n haladdktalanul el kell

letakaritott jeget, havat a kozut 6s a j6rda kozott fgy kell elhelyezni, hogy se a
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gyalogosforgalmat, se a j6rmuforgalmat ne akadillyozza.
(3) Amennyiben a k<itelezett az ingatlan elotti j6rdaszakaszt az eszlelestol sz6mftott n6gy

6r6n beltil, de legk6sobb 18 6r6ig nem tisztida meg a h6t6l, j6gtol 6s nem teszi k<izlekeddsre
alkalmass6, az Onkormdnyzat a mulaszt6 kdltsdg6re elv6geztetheti a tisztit6st.

(4) Onos es6tol, jdgtol, h6t6l sikoss6 v6lt jdrdit, jirdaszakaszt, l6pcsSt amennyiben sztiks6ges
naponta tcibbszcir is fel kell hinteni. A felhint6sre boml6, szerves anyagot nem artalmaz6
szSroanyagot, ktildndsen homokot, frirdszport kell hasznillni. E c6lra tiizel6s ut6n visszamaradt
darabos anyagot haszn6lni nem szabad. A szor6anyag beszerz6s6rol a tisztdntart6sra
kcitelezettnek kell gondoskodni.

(5) A j6rda 6s a kdzrit sikoss6g-mentesitds6t atiszttntart6sra kcitelezettnek rigy kell elvdgezni,
hogy az balesetet ne okozzon.

27.$

(1) Az onkorm6nyzati tulajdonri k<iztertiletek szervezett, rendszeres tisztfuntartitsiir6l,
portalanititsrir6l, 6ltal6nos jellegti takarit6siir6l, sikossiig-mentesitdsdr6l, a szil6rd, burkolatri
utak tiszt6ntart6sSr6l, hullad6kgytijto tart6lyok kihelyez6serol, i.irit6sdrol - ha e rendelet vagy
m6s jogszab6ly elt6roen nem rendelkezik - az Onkorminyzatgondoskodik.

(2) Az izleztek tulajdonosai, tdnyleges haszniil6i kdtelesek az iltahk mtikridtetett ingatlan
elott hulladdkgytijto eddnyt kihelyezni es azt rendszeresen tiriteni.

(3) K<iztertileten szemetet, hulladdkot csak az ene a celra rendszeresitett gytijtoed6nyzetben
szabad elhelyezni.

28.S

Mag6nszem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 egy6b szervezetek
tevdkenys6ge kiivetkeztdben kozteriileten keletkezett szennyezSd6s megsziintetdse, a
szennyezoddst okoz6 szemdly, illetve szerv feladata.

13. A viz v6delme

2e.s

(l) Tilos a megldvo 6l6vizfolyitsokat, tov6bbri avizelvezo 6rkokat szennyezni, eltorlaszolni, a
viz termlszetes hozam6t, lefolySs itt, a viz iraml6s6nak viszonyait megvrilto ztatni, a vizfoly6sok
medr6t, partj at sztikiteni, i I I etve feltci lteni.

(2) Aki a megldvo elovizfolyirsokat, vizelvezeto 6rkokat szennyezni, eltorlaszolja, a viz
termdszetes lefoly6s6t, a viz 6raml6s6nak viszonyait megv6ltoilatja, a vizfolyisok medr6t,
pattlfit lesztikiti, feltdlti, kciteles az eredeti 6llapot helyre6llftani, valamint a keletke zett k6rt
megtdriteni.

(3) A kozteriileten l6v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tisztilntartisa, a
csapad6kviz akadfiytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az ingatlant civezo szakaszraterjediien - az
ingatlantulaj donos k6teless6ge.

(4) J6rmtibehajt6k 6tereszeinek 6pitdse, karban- 6s tisztdntartdsa minden esetben az
ingatlantulaj dono s kdteless6ge.

(5) Eldugul6s vagy rong5l6diis okozirsfura alkalmas anyagot, igy ktilcinosen szemetet,
szennyvizet, iszapot, papirt, tcirmel6ket, tiz- 6s robbaniisveszdlyes anyagot, a csapad{kviz
elvezeto 6rokba sz6rni, beleonteni, beleseperni vagy bevezetni tilos

9115
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(6) Tilos 6sott vagy frirt kutakat szennyezni, igy ktilcin<isen szennyvizet, veszelyes, m6rgezo

anyagot azokba juttatni, kutakat enged6ly ndlki.il betemetni.

14. Epitkez6ssel, bontfssal, valamint szennyez6 anyagok sz6llitfs6val kapcsolatos

el6irfsok

30.s

(1) Epit6si tertileten es az dpitkezes kozvetlen korny6ken az 6pitest vdgzo kivitelezonek kell

biaositani a tisztas6got.

(2) Beruh6zdsok eset6n a birtokbav6teltol a kivitelez6s megkezd6sdig a beruhdzonak, ezt

kovetoen a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelezonek kell gondoskodni az illtala elfoglalt tertilet

tisztintartits6r6l. A felvonul6si 6s 6pit6si tertilet lekerit6s6t szi.iks6g szerint a jegyzo rendelheti

el.

(3) Epit6sn6l, bont6snil vagy tatarozdsnirl a munk6latokat rigy kell vdgezni, az 6pit6si 6s

bont6si anyagokat, a ki6sott foldet irgy kell t6rolni, hogy lehetos6g szerint por es egy6b

szenny ezo d6s ne keletk ezzen.

(4) Amennyiben a munk6latok v6gz6se sor6n 6pit6si tormeldk, illetve hullad6k keletkezik,

Urgy azt folyamatosan, legk6sobb a munka befejez6s6tol sz6mitott h6rom napon beliil a

kivitelez6s t vegzo szervnek vagy szemdlynek el kell sz6llitani 6s a koztertiletet helyre kell

6llitani, illetve meg kell tisztitani.

(5) Kozirtra, irtpadk6ra salakot, epit6si tormel6ket, illetve hullad6kot sz6llitani 6s helyezni

nem szabad.

(6) Az6rintett ingatlantulajdonos a k<izteriiletre kihordott hullad6kot vagy 6pit6si t6rmel6ket

koteles saj6t kolts6g6n osszetakaritani, illetve elsz6llitani.

31.S

(1) Kozteriileten szetnyezo anyagot csak olyan m6don szabad szillitani, hogy a sz6llit6s

sor6n semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen'

(2) Ha sz6llit6s kcizben, fel- vagy lerakod6snii, koz- vagy mag6nteri.ilet szennyezodik, a

szennyezodds eloid6zoje azt halad6ktalanul elt6volitani es a tov6bbi szennyezod6st

me gakad6l y ozni koteles.

(3)Aki kozutat beszennyez a koteles a szerlrlyezod6st haladektalanul elt6volitani'

(4) A j6rmtivezet6 koteles a foldritrol szil6rd burkolatri ritra val6 r6hajt6s elott a j6rmtivdrol a

rifiapadt sarat, szennyezod6st letakaritani.

15. A kiizteriiletek rendje

32.S

(1) A kdzteriiletek beszennyez6se tilos.

(2) A kozteriilet ig6nybev6tele eset6n, ha a kozteriilet beszennyezodik, annak eloid6zdje

kcitel e s a ko ztertil e tet azonnal me gti sztitani.

(3) Az ingatlan tulajdonosa kdteles megakad6lyozni minden olyan szennyezod6st, amely

ingatlan6r6l a teleptil6s szil6rd burkolatu irtjaira kertilhet. Azon ingatlan tulajdonosa, akinek

ingatlan6rol a teleptiles szilard burkolatri ritjaira szennyezodds keriil k<jteles azt matadektalanul

elt6volitani.
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(4) A teleptil6s k<jzteriilet6n tilos jrlrmrivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenys6get
vegezni, amely szenrryezod6st okoz. Az ingatlantulajdonosnak ingatlandn az ilyen munk6kat
rigy kell vegezni, hogy a szennyezod6s koztertiletre ne kertiljdn.

(5) A kdztertileteteket, k<izutakat tirtil6kkel szennyezni tilos. Az 6llati i.irtil6k eltakarit6srir6l
az iilat tulajdonosa k<iteles gondoskodni.

(6) Tilos 6llati tetemet kozteriileten elhagyni. A tetem eltiivolit6sa a tulajdonos
k<itelezetts6ge.

33 .S

(1) Ktizteriileten hirdetm6nyt, plak6tot csak az e c6lra rendszeresitett helyen szabad
elhelyezni. Tilos az 6pi.ileteket, 6pitm6nyeket, keritdseket bdrmilyen felirattal megrong6lni. A
kcizszem6rmet es kcizizldst s6rto feliratokat a tulajdonos nyolc 6rrin beliil kriteles sajilt
krilts6g6n elt6volitani.

(2) Az idej6t mrilt hirdetm6nyt, plakiitot, az elhelyezo halad6ktalanul koteles elt6volitani,
tovribb6 k<lteles az igy keletkezett hullad6k 6sszegytijt6s6r6l 6s elsziilitttsitr6l gondoskodni.

34 .$

(1) Szemetet, hulladdkot k<jztertileten csak arra a c6lra rendszeresitett 6s fel6llitott
hullad6kgyrijto ed6nybe lehet elhelyezni.

(2) Aki koztertletet, kiriindul6 helyet valamint az itt elhelyezett felszerel6si, berendez6si
tirgyakatbeszennyezi, kciteles annak megtisztit6s5r6l azonnal gondoskodni.

3s.s

V6llalkoz6i tev6kenys6g ell6t6siiltoz, magtngazdilkod6shoz sztiks6ges g6pek, j6rmrivek
t6rol6sa koztertileterr_ az 0nkorm6nyzat iital kiAllitott enged6ly hi6nyriban - tilos.

36.$

Alkalmi jelleggel ig6nybe vett kdztertilet 6s az azt kdriilvev6 tertilets6v tisztdntartitsa az
alkalmi haszn6l6 koteless6ge. Az irrusititsb6l keletkezo hullad6k gyrijtdsdre ztrhato ed6nyt kell
kihelyeznie, 6,s azt a kcitelezett saj6t kcilts6g6n kdteles elsz6llitani, valamint koteles annak
tirit6s6r6l 6s tiszt6ntartris6r6l is gondoskodni.

I 6. A ziild teriiletek, ziildfeliiletek fenntartdsa, kezel6s e

37.$

(1) A kdzsdg klzigazgat6si tertiletdn l6vo zrildteriiletek, zcildfeliiletek 6s n6v6nyzet 6polds6t,
az idlszerii nciv6nyv6delmi munkiilatokat a tulajdonosok kotelesek elvdgezni.

(2) Az cinkorm6nyzati tulajdonban l6vo teri.iletek fenntartiis6r6l, gondoz6srir6l - ha e rendelet
vagy m6s jogszabrily eltdroen nem rendelkezik - az Onkormdnyzat kdteles gondoskodni.

(3) A k<izs6g kozigazgat6si tertiletdn l6v6 erdok fenntartiis6rol, irllagdnak meg6v6s6r6l a
tulajdonos kciteles gondoskodni a magasabb szintri jogszab|,lyokban meghatirozott eloirrisok
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betart6s6val.

(4) Tilos a kozs6g teriilet6n elo fitra plak6t, hirdetds kiragaszt6sa 6s kiszegezdse, vagy 6lo

n<iv6nyzet b6rmely m6s m6don val6 kdrosit6sa.

(5) Tilos kozteriileten, valamint term6szetv6delmi tertileteken az ott 6lo 6lovil6g k6rosit6sa 6s

irt6sa.

(6) Az ingatlan telekhat6riihoz csak olyan ndvdnyzet 6s csak olyan t6vols6gra telepitheto,

amely 6lettani saj6toss6gait figyelembe v6ve, a szomsz6dos ingatlan rendeltet6sszerti

haszniiatdtnem akad6lyozza, abban kart nem okoz.

(7) Gondozott zrjldteriiletre j6rmrivel r6hajtani, azon parkolni nem szabad.

17. A levegd v6delme

38.$

(1) Az egyedi ftit6ssel rendelkezo ingatlanokban csak megfelel6en karbantartott

ti.izeloberendez6sekben 6s csak az arca a berendezdsre enged6lyezett ti.izel6anyag 6getheto'

(2) A fiitoberendezesben eg6szsdgre k6ros 6gdsterm6ket kibocs6t6 anyagot, ktilonosen ipari

hullad6kot, mrianyagot, gumit, vegyszert, festdket 6getni tilos.

3e.$

(1) Fozds 6s siitds cdlj6b6l szabadt6ren tiizet gyrijtani 6s tiizeloberendezdst haszn6lni csak

szdlcsendes idoben, a kcirnyezet zavarisa n6lki.il lehet, 6s csak rigy, hogy az a kdrnyezetre tiz-
vagy robbaniisvesz6lyt ne jelentsen.

(2) A szabadban tiizet 6s tizemeltetett tiizelSberendez6st orizetleniil hagyni nem szabad,

veszdly eset6n, vagy ha arra sziiks6g nincsen, atizet azonnal el kell oltani'

(3) A tiizeles 6s a ttizeloberendez6s haszn6lat6nak helyszindn olyan eszkozoket 6s

felszerel6seket kell kdszenl6tben tartani, amelyekkel a t:diz terjedese megakad6lyozhato, illetve

a tuz elolthat6.

40.$

(l) Beltertileti ingatlanokon az ayar 6s kerti hulladdk (a tov6bbiakban egytitt: kerti hullad6k)

6rtalmatlanit6sa elsosorban hasznositdssal (komposzt6l6ssal) tort6nik, vagy elsz6llit6s6r6l

gondoskodni kell. A komposzt6l6s sor6n olyan technol6gi6t kell alkalmazni,hogy a hullad6k

erjed6se sor6n a buz<js ginok a szomszedos ingatlan haszn6l6it ne zavarjitk Amennyiben ez

valamely okn6l fogva igy nem lehets6ges, akkor a komposzt6l6s nem alkalmazhat6.

(2) Kerti hullad6k 6get6sere csak abban az esetben keriilhet sor, ha kezel6se az (l)
bekezd6sben foglalt m6don nem lehetsdges. A ftistk6pzod6s csokkent6se 6rdek6ben a kerti

hulladdkot elozetesen szikkasztani, szirtani kell, elti.izel6se folyamatosan, kis adagokban

tortenhet.

(3) Nyers, meg6zott avar 6s kerti hulladdk 6getese tilos.

@) Az6getes sor5n csak a helyben kelezkezettkerti hulladek semmisithet6 meg.

41.S
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Avar 6s kerti hullad6k nyiltt6ri dgetdse m6rcius 1-t6l november 30-ig - tinnepnapok
kiv6televel -kizttr6lagp6nteki napokon 08.00 es 18.00 6ra kozcitt megengedett.

42.S

(1) A kerti hullad6k 6get6s6t sz6lcsendes idoben, kelloen sztraz kerti hullad6k eset6n szabad
vegez,nt az iitalinos ttizvddelmi szab6lyok szigoni betart6s6val. Tilos az avar 6s kerti hulladdk
6get6se a 41. $-ban enged6lyezett idoszakon kiviil, valamint ptrds, kddcis, es6s idoben.

(2) +r 6get6st csak cselekv6kdpes szem6ly vegezheti.
(3) Egetni a lak6kdmyezet leheto legkisebb zavarlssa mellett csak megfeleloen kialakftott

tizrako helyen lehet, ahol az 6get6s a szem6lyi 6s vagyonbiztonsiigot nem veszdlyeileti,
egdzs6gtigyi 6s kornyezetikirt nem okoz.

(4) A tiz iSrzeserol, rilland6 feltigyeletdrol 6s veszdly eset6n annak elolt5s6r6l a tiz gynjbja
kdteles gondoskodni. A t:Jrz helyszin6n olyan eszkdzciket, illetve felszereldseket kell
kdszenl6tben tartani, amelyekkel atizterjeddse megakadiilyozhato es atuz elolthat6.

(5) Az 6getds befejez6sdvel a ti.izet el kell oltani, a parinsllst vizzel, f<jldtakar6ssal vagy
egy6b alkalmas m6don meg kell megsztintetni.

(6) Az avar 6s kerti hullad6k k<ir6n kivtl eso hullad6k, igy ktilcincisen kommun6lis, ipari vagy
6llati eredetti hullad6k, valamint vesz6lyes hullad6k sem onmag6ban, sem a kerti hulladdkkal
egytitt nem 6getheto.

(7) Az 6g6s folyamat6nak gyorsit6siira 6gheto folyad6k nem alkalmazhato.
(8) L6bon iill6 nciv6nyzet,tarl6 6get6se tilos.

43.S

Szrir kozsdg k<iztertiletein az avar 6s kerti hullad6k dgetdse tilos.

44.$

Az elrendelt 6ltaliinos ttizgyrijt6si tilalom al6l e rendelet nem ad felmentdst.

4s.$

(l) Aki a tizgytltasra, valamint az avar 6s kerti hulladdk 6get6s6re vonatkoz6 eloir6sokat
nem tartja be hullad6kgazd6lkod6si birs6ggal, valamint levegotisztasiig-v6delmi birsiiggal
sujthat6.

(2) Az (1) bekezddsben meghatirozott birsrig 6sszeg6re a mindenkori vonatkoz6 hat6lyos
j o gszabiiyok rendelkezdsei ir6nyad6ak.

(3) A kiszabott birs6g nem mentesit az esetlegesen elkdvetett srilyosabb jogszabalysdrt6s,
illetve a k6rtdrit6si felelossdg al6l.

46.S

A ktizs6g kozigazgat6si teriiletdn l6vo ingatlanon a tulajdonos kciteles gondoskodni a
parlagfti, iircimfti rendszeres irt6s6r6l.

18. Zajv 6delem szabilyozisa
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47.$

(1) Az ingatlantulajdonosoknak napszakt6l fiiggetlentil tart6zkodni kell minden, a m6sok

nyug almAt indoko latlan ul zav ar o zaio s magatart6st6 I 6 s tevdkeny se gto l.

(2) A kozseg belteriilet6n b6rminemti, a mag6nszemllyekhintartisi ig6nyeit kiel6gito zajial
jir6, zajt kelto tev6kenys6g, igy kiildnosen 6pit6si, bont6si, karbantart6si, javit6si, szerel6si

munka, kertmuvel6si, zdldfeltlet-fenntarthsi, favdgttsi, ftir6szel6si tev6kenys6g 6s az ezekhez

kapcsol6d6 elektromos 6s motoros g6pek haszniiata

a. hdtkdznap 06.00 6ra 6s 20.00 6ra kozott

b. szombaton 09.00 6ra ds 20.00 6ra krizott

vegezheto.

(3) A (2) bekezddsben meghat6rozott idotartamon kivtil, valamint vas6rnap 6s i.innepnapokon

- rendkiviili k6r- 6s balesetveszely elh6rit6s6t kivdve - zajjal jdr6, zait kelto tevdkenys6get

folytatni tilos.

48.S

(1) Mag6ningatlanon 6ptileten kivi.ili teriileten, kiilcinosen kerthelyis6gben, teraszon, udvaron

hangosit6 berendez{st alkalmaz6, illetve 6lozen6s nem iizletszeri es nem szolg6ltat6 jellegti

rendezvdny- december 31. 18.00 6ra 6s a kovetkez6 evjanu6r 1. 06:00 6ra k6ztitti idotartamot

kiv6ve -

a. hdtkdznap 6a szombaton 08.00 es22.00 6ra kozott

b. vas6rnap 09.00 6s 20.00 6ra k<izott

tarthat6.
(2) Venddgl6t6 egys6g teri.ilet6n hangosit6 berendezest alkalmaz6sa, illetve elozene

szolgtitatits - december 31. 18.00 6ra 6s a kovetkezo evjanu6r 1. 06:00 6ra k6z<itti idotartamot

kiv6ve -

a. hdtkoznap 6s szombaton 08.00 es 22-00 6ra kozott

b. vas6map 09.00 6s 20.00 6ra kozott

megendgedett.

(3) Az (1) 6s (2) bekezd6sben meghat6rozott idotartamon tfl hangosit6 berendez6s

alkalmaz6sa,|loezene szolgilltatirs arra ir6nyul6 kdrelem eset6n enged6lyezheto. Az enged6ly

ir6nti kdrelmet legk{sobb a tervezett idopont elott 8 nappal kell benyrijtani. A kdrelmet a

polg6rmester elozetes ir6sbeli hozzililrulirsa alapj6n a jegyzo bir6lja el.

4e.s

A jegyzo az engedely ndlkiili vagy az engeddlyben meghat6rozottakt6l elt6ro zajkibocs6t6si

tev6kenyseget korlifiozhatja, felfiiggesztheti, besztintetheti 6s int6zkedhet az egy6b

jogkdvetkezm6nyek alkalmaz6sa iriint.

IV. Fejezet

ZirS rendelkezdsek
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(1) Jelen rendelet 2015. augusztus 1-j6n l6p hatiiyba.
(2) Hatalyat veszti Sziir Kcizsdg Onkorm6nyzatinak a konisrtas6gi feladatok ell5t6s6r5l, a

telepiildsi szllitrd hulladdkkal cisszefiiggo helyi kozszolgdltat6sok kotelezo igdnybev6tel6rol
szol610/2000. (XI. 24.) <inkormLnyzati rendelete, valamint annak m6dosit6sai.

(3) A rendelet kihirdet6s6r6l - a helyben szok6sos m6don - a jegyzo gondoskodik.

Kropp Krlroly
polg6rmester

Csatolm6nyok

Megnevez6s

7 2015 l.melldklet

Tam6s D6vid
helyettes jegyzit

Zir ad,6k

Jelen rendelet Szrir kcizsdgben kihirdet6sre keriilt 2015. ev jrilius h6nap 30. napj6n.

Sziir, 2075. jrilius 3 0.

Tam6s D6vid
helyettes jegyzo

m6ret

I10.66 KB
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