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IEGYSEGES SZERKEZETBEN/

Sztir Kozsdg Onkormanyzatinak Kdpvisel6-testiilete a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.
6vi LXV torvdny l6'$.(l) bekezd6sdnek, valamint az egyes helyi kozsiolg6ltat6sok k6telezo
igdnybev6teler6l sz6lo 1995. dvi XIIL torvdny 2.g-6nat fenratatmazina ataiian a kozrisztas6gi
feladatok ell6trls6r6l a kovetkezo rendeletet alkotia.

A rendelet hatilva

l.s.

/ll A kdztisztasiiggal kapcsolatos onkorm6nyzati feladatok ell6t6sa keretdben a kdpviselo-
testtilet a teleptildsi szil6rd hulladdk rendszeres <isszegyrijtds6r<il, elsz6llit6s6r6l
/elhelyez6s eroll a vonatkoz6 rendelkezdsek betart6sa mellett a t<itelezo krizszolgiiltatils
keretdben gondoskodik.

l2l A rendelethat|ly Sztir Kdzs6g 0nkorm6nyzata illetdkess6gi teri.iletdn a mag6nszemdlyekre,a vdllalkozokra, jogi szemdlyekre - idedrtve a ;ogi szemdlyek trirsul6sait ds amag6nszemdlyek t6rsas6gait is _ kiterjed

/3/ Nem terjed ki a rendelet hatSlya a eszdlyes hulladdkokra ds az ezzel 6sszeftiggo
tevdkenysdgekre.

Fogalmi meghat6rozrlsok

2.$.

E rende let alkalmazlsdban:

illetekessdgi teriilet-' az dnkorm rnyzatkdzigazgat6si har6ra 6ltal behat6rolt - bel - 6s
ktilteriiletet magttba foglal6 - tdrsdg, amelyre az 6nkorm6 nyzatihat6skor kiterjed

telepillesi szildrd hulladek; ut ingatlanon keletkezri h;ztarttsids egydb szititrhalmaz6llapotu visszamaradt anyag, a veszdlyes hulladdk 6s a radioaktiv hulladdkkivdtel6vel

teleptilesi szildrd hutladek tls elszallitdsdra irdnyttlo
kdzszolgdltatds; a szolg6ltat6 szrillit6 eszkLzthezrendszeresitett gytijtoeddnyben akdzteriileten vagy az ingatlanon <isszegytijtdtt ds a szolgiitat6 rendelk ez6s6re bocs6totthulladdk elhelyezds cdlj6b6l tortdno rendszeres elsz6llitris

hulladek elhelyezesere irdnyulo kdzszolgdltatds; A hu'addkellenorzott ds rendezett lerak6s6t /befogadis6t/ illet6leg feldolgoz6silt vagy6rtalmatlanft6s6t szo19616 I6tesitmdny tizemeltetdse
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hdztartdsi hulladdk /szemdt/: u lak6sokban, valamint a lak6s, iidiilds, pihends

clljina haszn6lt egy6b helyis6gben, valamint a lak6k kozos hasznillatira szolg6l6
helyis6gben 6s teriileteken keletkezett szllird hulladdk, igy pl. a salak /beledrtve a kdzponti
fiitdsb6l keletkezett salakot is/ a rongy, a sdpred6k, hamu, korom, ed6ny, eszkoz,
ablakiiveg, iiveget, kisebb , papir, konyhai hulladdk /idedrve a mtianyag konzervdobozt
iiveget, kisebb m6rehi britordaraboV tov6bbi a kisebb m6retri falvakolat, a kerti 6s

gazdasigi hulladdk, falomb, nyesed6k, valamint a lak6sban folytatott kisipari tevdkenysdg

gyakorl6s6b6l keletkezett hullad6k, ha a naponta keletkezo mennyisdge nem haladja meg

az onkorm6nyzat rendeletdben meghat6rozott szok6sosnak min6siilo mennyisdget

hdztartdsi hulladek szokdsos mennyisege: a naponkdnt 6s lak6sonkdnt

keletkez6 hhztartisi szemdt - az dnkorminyzati rendelet alkalmazdsa szempontJ6b6l

szokdsosnak min6siil6 mennyisdge - 1,25 kglfolnap

telepillesi szildrd hulladek: u h tturt6si hullad6k lszemetl 6s az egydb szil6rd

hulladdk

lAkdS: legalfbb egy 12 m2-t meghalad6 alapteriiletti lak6szob6val, a tiszt|lkod6s c|ljhra

szolg6l6 helyis6ggel 6s f6z6s celjiraszolg6l6 helyis6ggel rendelkezo ingatlan

SZOlgdltAtf: akivel az onkorm6nyzat a telepiil6si szil6rd hulladdk gytijt6sdre ds

elsz6llit6s6ra szerzoddst kot

VdllAlkOZO: a gazdashgi tevdkenys6get saj6t nev6ben 6s kockizathra haszonszerz6s

c6lj 6b6l i.izletszenie n v 69zo
- v6l I alkoz 6 i i gazolv ilnrryal rendelk ezo maghns ze m 6 lyii
- az egydni v6llalkoz6sr6l sz6l6 tdrvdny hat6lybal6pds6t megelozo jogszab6lyok alapjin
kisiparosnak, mag6nkeresked6knek min6siil6 mag6nszem6ly, valamint a jogi szem6ly

rdszleg6t szerz6d6ses rendszerben iizemeltet6 mag6nszemdly
- mezogazdasfgi termel6st 6s ahhoz kapcsol6d6 szolgilltathst v6gzo mag6nszemdly

- az .gy.r tev6kenysdgek gyakorl6s6r6l sz6l6 jogszabilyok alapj6n v6llalkoz6i

igazolv funyhoz nem k6t6tt tev6kenysd get folytat6 mag6nszem6ly

- jogi szem6ly
- egydb szervezetek

Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztdntartSsa

3.S.

Az egyes ingatlanok tiszthntartitsAr6l els6sorban az ingatlan tulajdonosa, m6snak a

haszn6latebutrl6u6 ingatlan tisztit6s6r6l pedig a haszn616, illet6leg a b6rl6 / a tov6bbiakban

egytitt: tulajdonosi kdteles gondoskodni.

Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen 6116 ingatlan tiszt6ntart6sa a kivitelez6 - mig

mag6ntulajJonban idv6 ingatlan eset6n - megbizott kivitelezo hi6ny6ban - a tulajdonos

feladata

Epit6sn6l, tatarozfusnil, bont6sn6l az rittest felbont6s6n6l a keletkezett por 6s szenny

elierjed6s6nek megakadiiyozilshval kell elj6rni, a porkdpz6 anyagokat vizzel locsolni kell'

Az ittesten, j6rd6kon az epitoanyagot 6s a szen1yezdst el6id6z6 m6s anyagokat az eso

iltali lesodr6d6st6l vddeni kell

tU

t2t

t3t

l4l Haa k6ztertileten sz6llitott anyagb6l a kozter0let szennyez6dik, a szennyezoddst el6iddz6

kciteles nyomban gondoskodni a szennyez6d6s elt6volit6s6r6l. A lerakSs kdvetkezt6ben
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szennyezod6tt k<jzteri.iletet az kciteles halad6ktalanul megtisztitani, akinek r6sz6re a
sz6,lliths tcirt6nt.

l5l Kdzteruleten ds mag6ntulajdonban l6vo ingatlanon a tulajdonos kciteles gondoskodni a
parlagfii, tirdmfri jirnius l-tcll szeptember 30-ig tart6 iddszakban tdrt6n6 rendszeres
irt6sAr6 l. Kozteriilet en hhztartilsi hullad6k, szemdt 6getd se tilos !

/6/ Sz{Ir Rgzttg fle[teriifctdn avar 6s ftgrti fruffallfr 1getdse min[Bn frhten pdnteQj napon
tiirtdnfret.

4.S.

/l/ A tulajdonos kdteles gondoskodni
a.l az ingatlan el6ui jhrdaszakasz ljfurda hi6ny6ban egy m6ter sz6les tertilets6v, illet6leg ha a
j6rd mellett zolds6v is van, az rittestig terjed6 teljes teriilet
b./ a jirdaszakasz melletti nyilt 6rok tisztintarths6r6l, a csapaddkviz zavartalan lefoly6s6t
akad|lyozo anyagok 6s m6s hulladdkok elt6volit6s6r6l

/2/ A j6rditr6l a szemetet, illetve szennyezo anyagot akozitrasdp<irni tilos

/31 Az ingatlan tulajdono_sa koteles a jdrdfun felburj6nz6 gazt a burkolat megrong6l6sa ndlkiil
kiirtani ds az ingatlanr6l az itttest, vagy a gyalogi6r6 terdbe tinyutOagah bokrok
folyamatos nyesdsdrrll gondoskodni

l4lHa vita mertil fel abban a kdrddsben, hogy valamely j6rdatisztitiisi kritelezettsdg kit terhel, a
vitdban a Kdrjegzyosdg d6nt.

s.s.

lIl A jSrdir6l a havat el kell takaritani.
A jhrda rittest feltjli rdszdn kell ahavat osszekupacolni rigy, hogy a gyalogos kcizlekeddsre
legal6bb I mdter sz6les szabad, h6 mentesitett tertilet rnuradlon 

--

/21 Az 6nos es6tol, j6gt6l, vagy h6t6l sikossilg v6lt jdrdit /jhrdaszakaszt, gyalogjrir6t, l6pcsotstb'/ a sziiksdgeshez kdpest naponta tcibbszrir is fel kell hinteni. A felhintdsre
ktizegdszsdgtigyileg veszdlyes anyagot nem tartalm az6 sz6r6anyagot /frirdszport, homokot,koport, hamut' kis szemcsdjti salalotl szabad haszn6lni. l, Jr{rouy^g-'beszerz6s6rol atisztftiisra kcitelezett gondoskodik.

A kiiztisztas6gi szolgdltat6sok

6.$.

Szrir Kdzsdg Onkorminyzata a beltenilet6n a teleptildsi szilard hulladdk gytijt6s6re dselszillitirsira irdnyul6 kdzszolgiiltat6s szerv ezett ell6tisfr6l gondoskodik. A beltenileten ldv6ingatlanok tulajdonosai,haszn6l6i a szewezett k<izszolg illtatkitkritelesek ig6nybe venni.

7.$.

/l/ A teleptldsi szillrd hullad€k gytijt6s6t a csal6di hLzas lak6tertileteken szabv6nyositott l l0literes kuka tart6lyban kell biitosltani.
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/2/ A telepi.ildsi szil6rd hulladdk elszilllithsht az lll bek. a./ pontja szerinti gyrijtds esetdn heti
egy alkalommal kdteles biztositani a szolg6ltat6

13l A tirol6ed6nyek beszerzdsdr6l, javit6s6r6l, p6tl6s6r6l 6s a szolg6ltat6ssal 6rintett
ingatlanokon val6 elhelyez6srol /odaszillitisr6l/ a tulajdonos kdteles gondoskodni.

8.$.

lll A szemdtgytijt6 tartillyba csak a hhztartisi hulladdknak minosiilo szemetet szabad
elhelyezni ( 1 / I 986./II .2L l EVM-EIIM. rend. 3. g.e.)

l2l A szemdtgytijt6 tartdlyban nem szabad olyan anyagokat elhelyezni /fon6 hamu, mar6 vagy
mdrgezo anyag, n6vdny v6d6szer, fek6lia, rlllati hulla, folyad6k, zsiraddk, gyrildkony, vagy
robban6anyag, k6 dpi.ilettdrmel6k, nagyobb srilyu 6s terjedelmri t6rgyak stb.) melyek
vesz|lyeztetik a szem6tsz6llit6ssal foglalkozo dolgoz6k eg6szsdgdt, megrong6lhad6k a

sz6llit6 j6rmti mriszaki berendez6seit. Ilyen anyagok elszdllit6sft a kozszolg6ltat6
alkalmazottai kdtelesek megtagadni. Ugyancsak meg kell tagadni a hhztarthsi szemdtnek
nem minosiilo anyagok elszillitisdt. Ha a tart|ly olyan hullad6kot tartalmaz, mely az

eddnybe beletdmtirddott, vagy befagyott ds emiatt a tartillyt nem lehet kitiriteni, az ingatlan
tulajdonosa koteles gondoskodni a kitiritdsrSl 6s hasznilhat6vi tdtel6rdl.

l3l Kozteruleten tilos a szemdtthrol6 ed6nyek tartalm6ba hullad6k vagy szemdtanyag keresdse

cdlj6b6l belenyulkdlni, szemdtanyagban v6jk6lni, vagy a szemdtanyagot - ktilonosen

6lelmiszert - t6rol6ed6nyb6l elvinni

l4l A telepiildsi szil6rd hulladdk gytijtdse, t6rol6sa krzhr6lag oly m6don tort6nhet, hogy ne

iddzzenel6 szennyezdst lak6telken beliil, sem azon kiviil, sem pedig kdzteriileten.

e.$.

lll A szolg6ltat6 a szemetet elsz6llit6s c6lj6b61 az ingatlana elotti teri.ileten illet6leg annak erre

alkalmas rlsztn, a gyrijt6si titvonalt6l nem messzebb, mint 10 m6terre veszi 6t. Az iltvetel

helye az ritpadka, i ingatLan el6tti hid, vagy az rittest. A kitiritett eddnyeket a szolgdltato

dolgoz6ja krjteles visszatenni a tulajdonos 6ltal kihelyezett tertiletre.

lZl Atulajdonos k6teles s szemdtgyiijto tart6lyok t6rolSsi hely6t tiszthn tartani, t6len a hot6l

megtiiztitani, felsz6rassal sikossigt6l mentesiteni. Az iiritds alkalm6val szennyezodott

kozteri.ilet tisztit6s6r6l a szolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

l3l Telen a j6rdatiszthntartils6ra kotelezett, ajdrda 6s az rittest kdzott l6vti h6kupacon legalabb

I m6ter sz6les 6tjir6t kdteles l6tesiteni, h6t6l megtisztitani, sikoss6g mentess6 tenni, hogy

a szem6ttart 6ly a szitllit6j6rmtire balesetveszdly ndlkiil is kdnnyen feladhat6 legyen.

10.$.

A f6ld- 6s 6pitoipari munk6k sor6n kitermelt talaj 6s bont6si tormel6k lerak6sa kizilrolag az

6nkorm6nyzat 6ltal effe a c6lra kijelolt lerak6helyen tort6nik.

11.$.
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lll Szabillys6rtdst k<jvet el ds 30.000.- Ft-ig terjedo penzbirshggal srijthat6, aki
- a tulajdon6ban, haszn|latiban, bdrletdben l6vo ingatlan tiszt6ntart6s6r6l nem gondoskodik,
- dpit6sndl, tatarozhsnSl, bont6sn6l, irttest felbont6s6n6l a keletkezett por 6s szenny
elterj ed6s 6nek me gaka d6ly ozhs6r6 I nem gondo sko dik,
- Az rittesten, j6rd6n az epitSanyagot, szennyezdst el6idez6 m6s anyagot az es<i 6ltali
lesodr6d6st6l nem vddi meg,

. a k<lztertileten sz6llitott anyaggal beszennyezett kozteriiletet a szennyez6stol nem tisztida
ffi€g'

- a parlagfti, iiromfti rendszeres irt6s6r6l jirnius 1-tol szeptember 3O-ig tart6 idSszakban nem
gondoskodik

- kciztertile ten htntartirs i hu ll ad6kot, s zemetet dget,
- az ingatlan eltitti jdrdaszakasz, nyflt 6rok ds ennek mrit6rgyai , gyalogos megkrizelitds6re
szolg6l6 tertilet tiszt6ntartis6r6l, a csapaddkviz zavartalan lefoly6s6t akadrllyoz6 anyagok
6s m6s hullad6kok elt6volitfs6r6l nem gondoskodik,

- a jdrd6r6l a szemetet, szennyezo anyagot akozitrasdpri,
- a jirdhn felbud6nz6 gaz kiirtasitrol az ittest vagy gyalogj6r6 ter6be nyul6 6gak, bokrok
folyamatos nyesdsdrol nem gondoskodik.

- a jhrdhr6l a havat nem takarida el, tov6bb6 aki a j6rd6r6l letakaritott havat az tttesten a
rendeletben eloirtt6l elt6r6en helyezi el,

' a csapad6kt6l sikoss6g v6lt jdrd6t, gyalogj6r6t, l6pcs6t stb .kdzeg6szs6giigyileg
veszdlytelen sz6r6anyaggal a sziiks6geshez igazod6 gyakorisiggalnem sz6ija le

- a szemdtgybtS tartilyba hiztart6si hulladdkon kiviil m6s szemetet is elhelvez.
- a szemdtgyfiti| tartillyba belet0mcjrdddtt vagy befagyott hullad6k miatt hasznrilhatatlannii
v6lt tartilly kitiritdsdrol 6s haszn6lhat6v6 t6teldr6l nem gondoskodik

- a teleptildsi szil6rd - 6s foly6kony hulladdk gyijtdsdt , t6rol6s6t oly m6donv6gzi, hogy a
lak6telket, m6s tertiletet vagy kciztertiletet beszennyezi

- j6rda ds az rittest kdzcitt ldv6 h6kupacon a szemlttartilly haszn6lata 6rdekdben legal6bb 1

mdter szdles, sikossrlgt6l mentes 6tj6r6st nem biztosit
- az dpitoipari munkSk sor6n kitermelt foldet, bont6si tormeldket nem a kiiel<jlt
lerak6helyen rakja le

' !t:t: p:ttg 1efteriifetdn - a pdntef,i nap Eivitefuiet- a fi6t nin[en napjdn aaar 6s frgrti
frutta&fon 6get.

Zhr6 rendelkez6sek

12.$.

A jelen rendelet kihirdetdse napjrin l6p hat6lyba.
Kihirdetdsdrol a kdrjegyz6 gondoskodik.

Kropp K6roly
polg6rmester

ZAF.ADEK

Scheich Gdsp6r
kdrjegyzri

A rendelet Sztir kdzsdgben 2000. november h5 24. napj6n kihirdetdsre kertilt.
Sztir, 2000. november ho 24. nap

Scheich G6sp6r
kcirjegyz6


