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Tengeri Kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/201 5.(03.02.) rendelete
a hullad6kgazddlkod6si kiizszolgfltatisrril 6s a kiizteriiletek
tisztr{n tartisfrril

Tengeri Kcizs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghat{rozott jogalkot6i hat6skcir6ben, a hullad6kr6l sz6l6 szol6 2012. evr
CLXXXV.. tdrvdny 88. $ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmazis alaplin, Magyarorszrig helyi
onkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 5.6s 19. pontj6ban
m e ghatir ozott fe I adatko rdben elj 6rva a kovetkezo ren de letet alkotj a :

1. Altakinos rendelkez6sek

1. $ (l) A rendelet hat6lya kiterjed a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. w. (a tov6bbiakban: Ht.)
2. $ (l) bekezd6s 34. pontj6ban meghatSrozoll ingatlan haszniil6kra, a Ht. (l) bekezd6s 15. pontja
sze ri nti gazdhlko do szervezetekre, 6s kcizszo I 96l tat6ra.

(2) A rendelet hat6ly Tengeri kozs6g kozigazgatlsi teri.ilet6n vegzett hulladdkgazd6lkod6si
kozszol griltatiisra, ki.il onosen az alSbb i tev6keny s6gekre terj ed ki :

a) a Ht. 2. $ (l) bekezd6s 27. pontjiban meghat6rozott tevdkenys6g v6gz6s6re,
b) az ingatlanon osszegyiijtott lomhullad6k - kiv6ve vesz6lyes hulladdk 6s dpit6si tormeldk - 6vente

k6t
alkalommal, a kozszolgrlltat6 Sltal meghatirozott helyen 6s idopontban tcirtdno gyrijt6s6re 6s

elsziilititsira,
c) a telepi.il6si hullad6k Ht. 2. $ (1) bekezdds 5. pontja szerintit elkiilonitett gytijt6sre.
(3) a rendelethatiiya nem terjed ki a vesz6lyes hullad6kra 6s a teleptil6si foly6kony hullad6kra.

2. $ E rendeletben haszn6lt fogalmakra aHt.2. $ (l ) bekezddse az ir6nyad6.

2. A hullad6kgazdilkodisi kiizszolgiltatris

3. $ (l) A hullad6kgazdrilkodrisi kozszolg6ltatiist Tengeri
kizrir6lagosan a D6l-Kom Kft. jogosult ell6tni.

kcizs6g kozigazgatdsi teriilet6n

(2) Kozszolgrlltat6 a kcizszolgriltatrlst az onkormirnyzaltal megkot<itt kozszolg6ltat6si szerzodfs
alapj6n 10 6ven kereszttil Lltja el.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 koteles a szervezettkozszolgiitatrist ig6nybe venni.

4. $ (l) A k<izszolg6ltat6si szerzod6s tartalmi elemei:
a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,
b) a szerzodds tSrgya,
c) a kdzszolg6ltat6s megkezd6s6nek idopontja,
d) aszerzSdott t6ro16 ed6ny t6rfogata, annak azonosft6s6ra vonatkoz6 eloirSsok,
e) az ellendrt6k megrlllapit6siinak, szimlinisnak, a sz6mla kiegyenlit6s6nek m6dja,
f aszerzod6s idobeli hatdlya.
(2) Szi.ineteltetheto a kozszolg6ltatrls i96nybev6tele, a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb I 6v

idotartamra, ha az irilsbeli kozszolgriltatdsi szerzod6ssel rendelkezo ingatlanhaszn6l6 k6t napt6ri
h6napniil hosszabb ideig az ingatlant nem haszn5lja, 6s az liresedds v6rhat6 idotartamrit - legk6sobb a
sziineteltet6s megkezddsdt megelozo 8 munkanappal korrlbban - a kiizszolgiltat6 r6szdre ir6sban, lev6l,
e-mail, vagy fax formrlj6ban - bejelenti akozszolgitltat6nak.

(3) Az ingatlan tovibbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8 nappal a
sztinetelds lej6rta elott - ir6sban megism6telheto.

(4) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartamiit a kozszolgSltat6 jogosult ellenorizni 6s jogszer[itlen
i g6nybev6tele eset6n a sziinete ltetdst v i sszavonh atj a.

(5) Ha az ingatlan a sziineteltet6si idotartam lejrlrta elott [jb6l lakott6 viilik, annak t6ny6t a
kozszolgriltat6val legaLibb 3 nappal iriisban be kelljelenteni.

(6) A sztineteltet6s jogszeriitlen ig6nybevdtele eset6n a K<izszolg6ltat6 jogosult a sziineteltet6s kezdo
idopontj6ra visszamenoleg a sztneteltet6st megvonni, akozszolgiltat6si dijat p6t16lagosan kisziimkizni.
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5.$ (1) A hullad6kszilllititsikozszolghltat6s ig6nybe v6tele heti I alkalommal kotelezS. Aszervezett
krizszolg6ltatiist ig6nybe vevok szfimira a szabvilnyos t6rol6 edenyek hasznilata kotelezo. A
t6rol6ed6ny,t rigy kell kiv6lasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkezo hullad6k mennyis6gdvel, de

minimum 70 liter t5rol6 kapacitiis rendelkez6sre 6lljon ingatlanonk6nt.
(2) A t6rol6edenyek beszerz6s6rol az ingatlanhaszn5l6 koteles gondoskodni. Amennyiben a

t6rol6eddny nem elegendo a hetente egyszeri sz6llft6s mellett felgyi.ilemlett hullad6k mennyis6g6nek, az

ingatlanhaszn6l6 koteles saj6t kolts6g6n a kozszolgiltato iital rendszeresitett zs6kot v6s6rolni, 6s a

hullad6kot abban kihelyezni. A kozszolg6ltat6 csak az iiltala rendszeresitett zs6kban elhelyezett

hullad6k elsz6llit6s6t v6llalja. A zsirk 6ra tartalmazza a hulladek elsz6llitSsSnak, kezel6senek,

6rtal matlanit6srlnak kd lts6 gdt.

6. $ (l ) A kozszolgiltato a lomhullad6k gyfijt6s6r6l 6s elsz6llit6s6r6l 6vente legfeljebb k6t alkalommal

a kozszolg6ltatiis keret6ben - ktilon dij felsz6mit6sa ndlkiil - gondoskodik.

(2) Aiozszolg6ltat6s keret6ben kizir6lag a lakoss6gnii ahintart6sban kdpzodott, de a szabv6nyos

gyiijt6edenyben el nem helyezheto nagydarabos, lomhullad6kot szhllitja el a Kozszolgiiar6.
(3) A lomtalanit5s keret6ben kcizteriiletre nem helyezheto ki:
a) 6pit6si 6s bont5si hullad6k,
b) vesz6lyes hullad6k,
c) elkiilonitetten gyiijtheto papir, m iianyag-6s f6mhu I I addk,

d) kerti biohullad6k.

3. Az ingatlanhasznil6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

7. $ (l) A telepi.il6si hullad6kot a sz6tlit6si napokon reggel 6 6rhigazingatlan bej6rata elottij6rd6n,

vagy"a kapu koiel6ben kell elhelyezni. Az ingatlanhaszn6l6 a trlrol6ed6nyben a hullad6kot tcimorit6s

net[tit irgy helyezheti el, hogy annak fedele zdrhato legyen, valamint a hullad6kszhllitits sor6n a

KozszolgTltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi iirit6st ne akad6lyozza. A

t6rol6edEnyeket bekeritett ingatlanoknSl a kerit6sen beli)l kell t6rolni, azokat csak a sz6llitrls napjrin

lehet koztertiletre kitenni.
(2) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni, ami vesz6lyeztetheti a

huilad6kszellitrissal foglatt<ozO alkalmazott eg6szs6get. tlyen ktilonosen: forr6 ha mu, mar6 anyag, 6llati

hulla, gyril6kony, vagy robban6 anyag, ko-ds 6ptilettdrmel6k.
(3) Xmennyite" a Kozszolg6ltat6 alkalmazottja megrillapitja, hogy a (2) bekezd6sben megielolt

unyugot helyeztek el a t6rol6edZnyben, a kii.irft6st jogosult megtagadni. A kozszolg6ltat6 ilyenkor az ok

fe ltiintet6 s6ve I 6rte siti az i n gat l anh asznal ot.
(4) A t6rol6ed6nyeket sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal ki kell tisztitani 6s

fert6tlen(teni. Az ingatlanhaszn6l6 koteles a t6rol6ed6ny biztonsrigos megkcizelit6s6t lehet6vd tenni. A
gyrijt6s alkalm6val siennyezett kozteriilet tisztit6s6r6l aKozszolgitltat6 koteles gondoskodni.
-- 

6) AzehasznSl6dott trirol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni.

ie1 d, ingatlanhaszn5l6 szem6ly6ben 6,s az alkalmazott t6rol6ed6ny m6ret6ben bekovetkezett

viritoz1st a Kozszolg6ltat6nak 15 napon beliil ir6sban be kell jelenteni. A villtoz6s bejelent6s6nek

elmulaszt6sa eset6n a bejelent{s megtrirt6nt6t kcivet6 h6nap l. napjriig a kcizszolg6ltatrisi dijat a kor6bbi

ingatlanhaszn516 koteles megfizetni.

4. A kiizszolgiltat6ra vonatkoz6 rendelkez6se

8. $ (1) A kozszolghltato arendelet hat5lya al6tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot e rendeletben

foglaltak szerint koteles rendszeresen elszSllitani a kijekilt hullad6klerak6 telepre,6s annak

iirta I matl an itrls6r6l a szakmai kcirnyezetv6de lm i szab6 lyok szeri nt gondoskodni.
(2) A lomtalanit6s idopontj616l aKozszolg|ltat6 kozlem6ny irtj6n 6rtesiti a lakoss6got.
(3) A kozszolgirltat6 koteles a t6rol6ed6nyek kiiirit6s6t kim6letesen, az elvrirhato gondoss6ggal

vdgezni. A t6rol6ed6nyben okozott kiirokat a Kozszolgiitat6 teritdsmentesen koteles kijavitani,
aminnyiben a krlrokoz6s neki felr6hat6 okb6l kovetkezik be. A javit6s idotartam6ra helyettesito ed6nyt

kell biztositania.
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5. A kiizszolgiltatdsi dij

9. $ (1) A hullad6kkezeldsi kozszolgitltat6si dijat a Magyar Energetikai Hivatal javaslatdnak
figyelembevdteldvel a miniszter rendeletben rillapfda meg.

_ (2) Tengeri kcizs6g kozigazgatrisi tertilet6n az ingatlanhaszn6l6k k6zszolg6ltat6si dijat nem
fizetnek, azt a kozszolg6ltat6val megkcitott kozszolgdltatisi szerz6d6sben foglaltak alapjin az
onkorm6ny zat fizeti me g kozszolg6ltat6nak.

6. A telepiil6si szikird hullad6k elkiiliinitett gyiijt6se

10. $ (1) A telepiildsi hulladdk elktilcinitetten is gytijtheto. Az elktilonitett gytijt6s kiterjed a
term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio he^afiesaban keletkezo telepi.il6si hullad6k r6sz6t
kepezo elkiilcinitetten gytij tcitt:

a) f6m,
b) mrianyag,
c) papir,
d) iiveg
gyrijtes6re 6s kezeldsdre.
(2) AV elki.ilcinitetten gytijtritt hullad6k hullad6kgyrijto pontra sz6llithat6, 6s ott ktilon

gytij t6ed6nyben elhelye zheto.

7. Az ingatlanok 6s kiiztertiletek tisztin tartisa

11. $ (1 s az ingatlanok tulajdonosai,t6nY essdgiik, hogy ingitlanukaimeg I
(2) Az ek szervezett, rendszeres tisztin tart5s6r6l,

portalanitris6rol, iitalttnos jellegti takaritiis6r6l, sikossiig-mentesit6s6rol, a szllird burkolatri
utak tiszt6n tartdsitr6l, szemdtt6rol6k kihelyezeserbl, tirit6sdrol az onkormdnyzat a K<izos
Onkorm6n y zati Hiv atal ritj rin gondo sko dik.-

(3) Mag.6nszemdlye-k, jogi szemdlyek, jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo egydb szervezetek
tev6kenysdge kcivetkeztdben kcizteriileten keletkEett szennyezodds riegsziintetdse, a

feladata.
6s

tti
tisztin tartani fi.iggetlentil att6l, hogy a szem6t

tizleti tev6kenys6gb6l szrlrm azlk- e.
Ez a kcitelezettsdg kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintet6sdvel kapcsolatos

feladatokra is.
(6) 4 t6nyleges hayyqlg koteless6ge a jdrda mellett novo gaz kiirtiisa, a jirdira kinyril6 6gak

6s bokrok megfelelo nyes6se.
(7) pn-gs_ esotol, j6g!ol, h6t6l sikoss6 v6lt jirdat a sztiks6ghez k6pest naponk6nt tcibbszor fel

kell hinteni. A felhintesre boml6, szerves anyagot nem tartalmazo s2or6anyagot (homok,
hamu, frireszpor, koporliszt) kell haszn6lni.

E c6lra tiizel6s ut6n visszamaradt darabos, s6riil6st okoz6 anyagot haszn6lni nem szabad.
A s?6r6anyag beszerz6sdrol a tisztin tart6sra kotelezettnek kell gondoskodni.

(8) 4 j6rda-6s a k<izrit sikossSg-mentesitdsdt atisztin tart6sra kotelezettnek rigy kell elv6gezni,
hogy abb6l ne szarmazzon baleset.

12. S (1) A kciztertileten l6vo iirkok, nyitott csatom6k, foly6k6k, 6tereszek tisztin tartdsa, a
csapad6kviz akadiiytalan elfoly6s6nak biaosit6sa - az ingatlan elotti szakaszra terjedoen -
az ingatlan tenyle ge s haszn6l6j 6nak, il letve tulaj dono s6nak kotele ssd ge.

(2) Jarmtibghgjt6k 6tereszeinek 6pitese, j6karban 6s tiszt6n tart6sa minden esetben az ingatlan
hasznilloj 6nak, il letve tulaj dono s6nak kotel e s sd ge.

(3) A csapaddkelvezeto 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt,

t<irmeldket, tiz- es robban6svesz6lyes anyagot) a csapaddkviz-elvezeto 6rokba Sz6rni,
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beleonteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

13. $ (l) Epit6si teriileten es az epitkezeskozvetlen kornydken (az 6pitkez6s elotti tertileten) az
dpft6sf vegzo kivitelezonek (illetve az ingatlan haszn|l6jhnak, tulajdonos5nak) kell
biztositani a tisztasrigot.

(2) Beruh6zSsok eset6n a birtokbavdteltol a kivitelez6s megkezd6seie a beruh6z6nak
(bonyolit6nak), ezt krivetoen a kivitelezds befejez6sdig a kivitelezonek kell gondoskodni
az 1.

(3) Ep a munk6latokat rigy kell vdgezni, az epitdsi es

b^o kell t6rolni, hogy por ds egy6b szennyezodes ne

keletkezzen.
(4) Amennyiben a munk6latok vdgz6se sor6n 6pit6si ttirmel6k, illetve hullad6kanyag

keletkeiik, ugy azt folyamatosan, legkesobb a munka befejez6sdtol szttmitott 48 6r6n beltil
a kivitelezesl vdgzo s2ervnek vagy szemelynek el kell szilllitani,6s a kdzteri.iletet helyre
kell 6llitani, illetoleg meg kell tisztitani.(s) - 

*?H&Hl ?, "H:!:i3iihfftr?l'l;lH'#?i1t
en engeddly es, de csak olyan anyagot szabad

t6rolni, amely kozegdszs6gtigyi szempontb6l vesz6lytelen'
(6) Tilos kozutrajritpad[hra salakot, 6pit6ii to neleket, illetve szemetet sz6llitani 6s helyezni!

14. $ (1) Krizteriileten szennyezo anyagot csak olyan_ m6don szabad sz6llitani,_ hogy a

izaiftasmt semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzet. Ha a szirllit6s kcizben a
teriilet szennyezodn6k, a szennyezod6s el6id6zoje kciteles a*. eltixolitani 6s a tov6bbi

yoza
(2) -fel- 

koztertilet szennyezodik, a szennyezodds
agy I iin nyomban meg kell tisztitani.

15. mosni, olajcser6t
6h6zhoz 1arto26
letre ne keriiljdn.

(2 tani, azon Parkol
tilos !

n csak az e c6lra rendszeresitett helyen szabad

az ket, 6lof6kat b6rmilyen felirattal megrong6lni. A
ko a tulajdonos 24 orin beliil kriteles saj6t k6lts6gdn

elt6volitani.

16. $ (1) Szemetet, hullad6kot csak az arra a c6lra rendszeresitett 6s fel6llitott szem6ttart6ba

fe I szerel6 s i, ber endezesi t6rgy akat be szenny e zi,
oskodni.

y a korny6k levegoj6t szerrtyezi, az egeszseget
t6ptalajt nyirjthat, sem k<iztertileten, sem
m szabad.
ladatokr6l ki.ilon rendelet rendelkezik.

(5) Elhullott 6llat tetemdt a tulajdonos kdteles halad6ktalanul a dogtemet6be sz6llitani.
fozuton tort6nt 6llat elhull6s6t - ha-armak tulaidonosa ismeretlen - a polg6rmesteri hivataln6l
azomal be kell jelenteni.

17. S (1) V6llalkoz6i tev6kenys6g ell6t6s6hoz, mag6ngazd6lkod6shoz sziiks6ges g6pek,
j6rmrivek t6rol6sa kdzteriileten tilos !

12) Alkalmi jelleggel ig6nybe vett kozteriilet 6s az azt kortilvevo 10 m6teres tertilets6v trsztin
tartfusa iz alkalmi haszn6l6 koteless6ge. Az 6rtsit6sb6l keletkezo hulladdk gytijt6sere
zdrhato ed6nyt kell kihelyezni 6s azt sajttt koltsdgen elsz6llitani.

18. $ (1) Az dptilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az 6pi.ilet tetozetdrol az esoviz, h6le a
jitrdira ne csorogjon.

Q) L telepiil6s tertiletdn ldvo tavakba, holt6gakba, 6lo vizfoly6sokba, belvizelvezeto 6rkokba
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tisaitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egydb hullad6k
Ierak6srival beszenny ezni tilos !

19. $ (1) A j6rd6r6l letakaritott jeget, havat akozit 6s a j6rdakoz<ittrigy kell elhelyezni, hogy
se a gyalogos, se a gdpj6rmti forgalmat ne akadilyozza.

(2) Tilos az osszerakott h6 elhelyez6se:
- a gyalogos kdzleked6si ftvonalon,
- az ritkeres ztezildesben,
- az fttorkolatban,
- a kapubejdratele, annak sz6less6g6ben,
- a.tcimegkozlekeddsre szolg6l6 j6rmri megrill6hely6ndl, a jarmii meg6ll6helye 6s a jirda

kcizott,
- ?kozizemi, szolgiitatitsi, felszerel6si t6rgyon ds annak kciz6rdekti l6tesitmdnyein.

(3) A jard6r6l a havat h6es6s utiin azonnal el kell takarftani.

8. Avar 6s kerti hullad6k 6get6se

20. S (1) Az 6gest6s sor5n a helyben (telken beltil, illetve az azthatilrol6 kciztertileten keletkezett avar,
kerti hullad6k semmisitheto meg.

(2) A kerti hullad6kkal egytitt kommunrllis 6s ipari eredetri hulladdk, vagy vesz6lyes hullad6k
(mtianyag, gumi, vegyszeq fest6k, illetve ezekmaraddkai) nem 6getheto.

(3) L6bon 6116 nov6nyzet,tarl6 egetdse tilos.

21. $ (1) Avar 6s kerti hulladdk nyiltt6ri dget6se csak febru6r 01.6s riprilis 30, valamint szeptember
15.6s november 30. kozotti idoszakban, minden h6t szerdai napj6n,06-16 6ra k<izott enged6lyezett.
Tilos az dgetds vas6r-ds i.innepnapokon.

(2) Avar 6s kerti hullad6k nem 6getheto tizgyfitSsi tilalom idotartama alatt.
(3) Avart 6s kerti hullad6kot csak a kialakitott tlizrak6 helyen 6s telken beliil szabad dgetni, rigy hogy

az az emberi eg6szs6get 6s a kcirnyezetet ne kiirositsa.
Atiizrako helyet dpi.ilettol6s egy6b 6ghet6 anyagt6l olyan tilvols6gra kellhelyezni, hogy arra veszelyt

ne jelentsen.
(4) Kozteri.ileten avar 6s kerti hullad6k 6get6se csak az onkorm6nyzat szervezds6ben, illetve

enged6ly6vel vdgezheto.
(5) Az 6get6st szdlcsendes idoben, kelloen sziraz avar, kerti hullad6k eset6ben szabad vdgezni, az

6get6s sorin az 6ltal6nos tiizv6delmi szabiilyokat be kell tartani.
(6) Az 6get6s folyamat6nak gyorsitSs6ra egheto folyad6k nem alkalm azhat6.
(7) A szabadban a tiizet orizetlentil hagyni nem szabad, 6s vesz6ly eset6n a tizet azonnal el kell

oltani. Az 6get6s helyszfndn olyan eszkoz<iket 6s felszereldseket kell k6szenl6tben tartani, amelyekkel a
triz terjed6se megakad6lyozhato, illetve a tiiz elolthato.

(8) Az 6get6s v6g6n meg kell gyozodni arr6l, hogy a triz elhamvadt, 6s gondoskodni kell a
visszamaradt parins, vagy hamu belocsoliisiir6l, vagy foldreteggel tort6no lefedds6rol.

9. Zir6 rendelkez6sek

22. $ (1) Ez a rendelet 2015. m6rcius 15-6n l6p hat6lyba.
Q:) 4 rendelet hat6lybaldpdsdvel egyidejrileg hatalyirt veszti a 9 12004.(X.04. ) rendelet a

hulladekkezel 6s i kozszolgiitat6sr6 I d s a te lepi.il6 s kcizti sztas6g6r6 I

Tengeri, 2015. februdr 24.

Nyaka Melinda
polg6rmester

Tak6csnd Jauk Ibolya
Jegyzo
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A rendeletet a kdpviselo-testtilet 2015. febru5r 24-en tartott iil6s6n fogadta el.

2018.05. 08.15:24
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A rendeletet kihirdettem:

2015. m6rcius 02. dr. Hederics Istv6n
aljegyzo

6t6 2018.05.08. l5:24
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