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Ten geri Kiizs 69 Onko rmi ny zata K6pvis el6testiil etdnek
9 12004.(X.04. ) rendelete

a hullad6kkezel6si kdzszolgirltatdsr6l 6s a telepiil6s
kilztisztasig616l

Tengeri Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6testtilete (tov6bbiakban:
kepvisekitestillet) a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000.6vi XLIII. torv6ny
(tov6bbiakban: Hgtv.) 23. $-ban kapott felhatalmaz6s alapjin az al6bbi
rendeletet alkotja.

I. feiezet
A rendelet c6lja

1.$

A rendelet c6lja, hogy a koztisztas5g, a kornyezetv6delem 6s a kozeg6szsdgtigyi
kcivetelmdnyeknek megfelel6en a telepiildsi szil6rd hulladdkkal osszefi.igg6
k ote I e zci he lyi kozszol gdltat6st szab 6ly ozza:
a) a telepiildsi szil6rd hullad6k dsszegytijtds6re, elszhllititsdra 6s
ilrtalmatlanitirsina szervezett kcitelez6 helyi kdzszolgilltat6s igdnybevdteldnek ds
b iztons6gos, el lenci rizheto telj es it6s6nek rendj dt,
b) a kotel eziS kozszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 j ogokat 6s kdtelessdgeket,
c) a teleptildstisztas6ggal kapcsolatos jogokat 6s kcitelessdgeket.

Altal,[nos rendelkez6sek
2.S

(1) A k6pvisel6testiilet a telepiil6si szil6rd hulladdk rendszeres
osszegyfijtds616l, elszrillit6s6r6l 6s furtalmatlanft6srir6l kdtelezci helvi
kdzszolgitltatris ritj 6n gondoskodik.

(2) A kdtelezd helyi kdzszolgirltatiis Tengeri kcizs6g egesz klzigazgatirsi
teniletdre kiterjed.

(3) Tengeri kdzsdg kdzigazgatdsi tertilet6n l6vo valamennyi ingatlan
tulajdonosa, tulajdonosi kdzcissdge, hasznSl6ja, birtokosa, kezeldje (a
toviibbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, iiletve
felgyiileml6 telepiildsi szil6rd hulladdk 6sszegytijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l 6s
irtalmatlanit6s6r6l az e rendelet rretini szewezett kotelez6
kdzszolgirltat6s i g 6nyb evdte l e irtj 6n kcite I e s gon do s kodni.

(4) A rendelet hatl,lyanem terjed ki :

a) vesz6lyes hulladdkra 6s
b) folydkony hulladdkra.



(5) A kotelez6 kdzszolgilltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a

bedpitetlen ingatlanokon ig6nybe venni, amelyeken telepiil6si szilird
hullad6k nem keletkezik 6s nem gytilemlik fel.

3.$

(1) A telepi.il6si szilfird hulladdk kezel6s6re ir6nyul6 kdzszolgilltat6st a

kozs6g kdzigazgatilsi tertiletdn a DEL-KOM Kft. ( a tov6bbiakban:
kdzszolgdltat6) l6tja el krzirolagos joggal.

(2) A telepiil6si szil6rd hulladdk akepzodes helydr6l hetente egyszer kenil
elsz5llft6sra.

(3) A teleptildsi szilind hulladdk throlilshra szolg6l6 gyrijt6eddny minimum
110 literes.

Ertelmez6 rendelkez6sek
4.$

(l) Telepillesi szildrd hulladek: az ingatlanon keletkezci 6s szabvdnyos
gytijt6tart6lyban 6tmenetileg t6rolhato, rendszeres gyujtojirattal, ztrt
rendszeni c6lg6ppel szhllithato 6s az 6rtalmatlanit6 helyen elhelyezhet6
hhztartisi hulladdk 6s egydb szil6rd hullad6k.
Haztartasi hulladek: a lak6sban, valamint a lak6s, i.idiil6s, pihen6sre

haszn|lt egy6b helyisdgben 6s a lak6k kozos haszniiathra szolg6lo

helyisdgben 6s tertileten rendszeresen keletkezo hullad6k (szem6t), a

kisebb mennyis6gri falvakolat, kerti ds gazdas6gi hulladdk, tovitbbi az

ingatlanon folytatott v6llalkozitsi tevdkenysdgb6l keletkez6 hullad6k, a
hintartilsokb 6 I sz6rmazo elkiil onitetten gytij t6tt hul I addk kivete I 6ve l.

EWeb szilard hulladek: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,

szolg6ltat6 ds egy6b gazdashgi tevdkenysdg sor6n, valamint az

6nkorm6n y zati 6s m6s kdzintezmdnyekben rendszeres en keletk ezo szililrd
hulladdk, illet6leg a kdztertileteken keletkez6 vagy felhalmoz6d6 szil6rd

hulladdk.
(2) Lomtolanitds ald tartozo hulladek: ahlztartisokban alkalmilag keletkezci

nagyobb mdretti darabos hullad6k, amely szabvfinyos gytijt6edenyben

nem gytijtheto 6s rendszeres gyujt6j furattal nem szilllithato (nagyobb

hhztartilsi eszkoz, berendez6si t6rgy, britor, stb.).
(3) Kdtelezci kdzszolgaltatds: a teleptildsi szil6rd hullad6k rendszeres

gyrijt6sdre, elszlllithshrads 6rtalmatlanit6s6ra ir6nyul6 kozszolghltat6s.

(4) Kdzszolgdltato: Tengeri kdzs6g kdzigazgat6si tertiletdn a kozszolgilltat6s

teljesitds6re kiz6r6lagos jogosults6ggal rendelkez6 t6rsas vagy egydni

v6llalkoz6s.



(5) Hulladekkezelesi kcizszolgdltatasi dlj: a tulajdonos 6ltal aklzszolgtitatds
teljesftds6re kiz6r6lagos jogot szerz6 kozszolgSltat6nak fizeiend1, a
kdpvisel6testtilet 6ltal rendeletben meg6llapitott dij, amely tartalmazza a
telepiil6si szilird hulladdk szdllitdsdnak, begyfljtdsdnek, 6rtalmatlanft6
he lyen tdrten6 elhe lyez6 s 6nek, furtalmatlanit6s 6nak dij h6nyad6t i s.

(6) Gyiijtds: a hullad6k rendezett cisszeszed6se, vdlogat6sa a tov6bbi
kezel6sre tcirtdn6 elsz6llitds drdek6ben.

(7) szdllitds: a hulladdk telephelyen kivi.ili mozgatilsa, bele6rtve a
sztrllitmfinyozilst 6s a fuvaroz6st is.

II. feiezet
A k6pvisel6testtilet szilird hullad6kkal kapcsolatos

feladatai

s.$

A kepv is el ci t es til I e t fe I a d at ai kii I cj ncj s en :

a) a kcitelez6 helyi ktizszolgilltatfs kdrdbe tartozo telepiildsi szil6rd
hul lad6k o s s zegyiij t6 s 6nek, ilrtalmatlanit6s 6nak, vaiamint a k6tel ez6
kdzszolgdltat6s rendj6nek rendeletben t<irt6n6 meghat 6roz6sa 6s a
rende letb en fo gl alt ak b etartits 6nak e I I en6rzd s e,

b) a tel eprildsi szllfr d hul laddkkal kapcsolatos kdtelez6 k1zszolgirltat6s
dij 6nak (hu I I a d e kke z e r d s i kci z s z o I g d I t a t ds i d D me 96l I ap it6sa,

b) a telepiildsi szililrd hulladdk hrtilmatlinitfuihra, illetve
hasznosithsttta szolg6l6 - jogszab6lyokban meghatiiro zott miszaki
v6delemmel rendelk ezo - irtalmatlanf t6 hely til etcites e.

c) A kdtelezti kdzszolgilltat6s teljesitdsdvel osszefigg,i onkorm6n yzati
hat6s6gi jogok gyakorl6sa, illetve az ezzel kapcsolatos feltdtelek
megteremtdse.

d) A telepril6si szilird hulladdk hasznosit6s6nak, tjra haszn6lat6nak dsaz firtalmatlanitand6 hulladdk mennyisdgenek cs6kkent6se
drdekdben a szelektiv hulladdkgnij t6s elterj eszidsdnek t6mo gat6s a,e) A sztiksdges adatok 6s informaciOt rendelkezdsre bocs irtttsiwal a

_ kozszolgdltat6 tevdkenysdgdnek segitdse,
f) A kcitelezl kdzszolgriltatrissal 6s u kdt tolgiiltatoval kapcsolatos

tapasztalatok dvenkdnti 6rt6keldse.



II[. feiezet
A tulajdonos kiiteless6gei

6.$

(1) A tulajdonos kdteless6ge, hogy azingatlan6n keletkezovagy birtok6ba
kertilt telepiildsi szil6rd hullad6k mennyisd get a lehet6 legalacsonyabb

szinten tartsa, valamint a kdrnyezet szennyezeset megelozo, kdrosit6s6t

kizhro, m6sok testi 6ps6gdt, kdz5rzetet, a kdzbrztonsSgot nem

veszllyeztet6 m6don gytijtse ill. t6rolja annak elsz6llit6s6ig.
(2) A tulajdonos azingatlanon telepril6si szil6rd hulladdkot nem halmozhat

fel, 6s az ingatlanon keletkezetthulladdkot kozteriiletre nem helyezhet ki.
(3) A tulajdonos a kdtelezokdzszolg6ltat6s kor6be tartozo telepiildsi szil6rd

hulladdkot elsz6llit6sra kiz6r6lag a kdzszolghltat6nak adhatja 6t, ds

kizfr 6lag a kO z s zo I g6ltat6 6ltal nyuj tott s zo I g 6ltat6st veheti i g 6nyb e .

(4) A kdtelez6 kdzszolg6ltat6sba irjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a

kozszolgitltat6nak kdteles bejelenteni, hogy a kdzszolgilltat6s

ig6nybevdteldre kdtelezettd v61t. Tulajdonosv6lt6s eset6n a bejelentesi

kotelezettslg az irj tulajdonost terheli.

A teleptil6si szilird hullad6k elhelyez6se

7.$

(1) A kdzszolgiltat6 Tengeri kdzsdg kozigazgat6si teri.iletdn gytijtott es

elsz6tlit6s c6lj6bol 6tvett telepiildsi szil6rd hullad6kot az iitala
tizemeltetett gdrcsdnyi hullad6kkezel6 kozpontban helyezheti el,

irtalmatl an ithatj a, i I letv e has zno s ith atj a.

(Z) Ahhztartdsokbol sz6rmaz6 elktildnitetten gytijtott hulladdkot (szines,

vegyes 6s kartonpapfr, fehdr 6s szines tiveg, textil stb.) a tulajdonos a

kOzszolg11tato aitit mrikddtetett lakoss6gi hullad6kgyujt6 udvarban

kdzvetleniil is elhelY ezhetl



IV. feiezet
A kiizszolgiltatf si szerzdd6s

8.$

(l) A kdzszolgdltat6val a kdpvisel6testiilet klzszolgitltat6si szerzSddst k6t a
teleptil6si szilSrd hullad6kkal kapcsolatos kotelez6 kozszolgbltat6s
telj es f tdsdvel os szefiiggS r6szletes feltdtelek meghatdro zdsa er dek6ben.

(2) Ervdnyes kdzszolg6ltat6si szerzldes n6lkiil akdzszolgilltat6 a k6telez6
kdzszolgitltat6s k6rdb e tartoz6 tevdkenys 6 get nem v e gezhet.

(3) A kozszolgilltatiisi szerz6d6s az alilirds napj6n jdn l6tre, ds - a felmond6s
e rendeletben meghatdrozott eseteit kivdve - az al6ir6s napj6tol szfumitott
10. 6v utols6 napj6n jhr Ie.

V. feiezet
A kiitelez6 kiizszolgdttatf s igdnybev6tele

e.s

(1) A tulajdonos kciteles a kdzszol g6ltat6 6ltal nyuj tottkozszolg6ltat6st
igdnybe venni.

(2) A hdztartilsi hu I I addkra vonatko z6 kotelez6 krizs zo I gilItatds kor6b e a
tulajdonos 6s a k6zszolg6ltat6 kozott jogviszonyt a kozszolgirltat6s
igdnybevdteldnek tdnye, illetve a tulajdonos mulaszt6sa alipj1n a
kdzszolgilltat6nak akdzszolg6ltat6s teljesitdsdt r1utalo magatart1sahozza
l6tre. A teljesitds ttrutalo magatartfts6nak minrisril a-k1zszolgiltato
rdszdr6l a hilztarthsi hulladdk e lszril litds6nak me gki s6rldse.

(3) A hintartilsi hullad6kkal kapcsolatos kdzs zolgfilatds igdnybevdteldnek
i llet6leg telj esit6s6nek l6nyeges felt6teleir6l, valamint a feltdtelekben
bekdvetk ezett v illtozdsokr6l - a v illtozirs b ek6vetkez6s e el6tt -
akdzszolgilltato a tulajdonost ir6sban, illetve felhfv6s k'zzetetele irtjrin
kciteles drtesfteni . Ha akdzszolgdltat6s feltdteleiben el6re nem l6that6
okb6 I kdvetkezik b e v Sltozds, a kdzszolgilltato 6rte s itd s i kci te I ezetts d gd-
nek m6s alkalmas m6don is eleget tehet.

(4) A tulajdonos koteles akiizszolgilltatonak bejelenteni, hogy az ingatlanon
kotelez6 klzszolgitltat6s al6tartoz6 teleprildsi szil6rd truttaAet kLtetkezik.
A bejelentdsnek tartalmaznia kell a teleptildsi hulladdk fajtijifi, szok6sos
i lletve v furhato mennyis dgdt.



(5) Ha a tulajdonos 6ltal bejelentett hulladdk egydb szil6rd hulladdknak
min6siil, a kdtelez6 kozszolgilltat6s teljesitdsdr6l - a hulladdk mennyi-
sdg6nek megfelel6en - a tulajdonos 6s a kozszolgilltat6 ir6sban szerz6-
d6st kot. Az egyeb szilitrdhullad6kkal kapcsolatos kdzszolgilltat6s
fe lt6te I e ib en b ekdv etkezett v ilItozils e s etdn a kozszolgilltatf a tul aj do -

nossal k6t6tt szerz6d6s m6dosit6s6t kezdemdnyezheti.

A kiizszolgdltatds kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

10.$

(1) Nem terheli dijfizet6si kotelezettsdg az i.iresen 6116 ingatlanok
tulajdonosait. A megtiresed6st 15 napon beltil be kell jelenteni a

szolg6ltat6nak. Ez esetben a megtireseddst kovet6 h6nap els6 napj6tol
mentesiil az lrintett a frzetesi kotelezetts6g alol. Az ingatlan irjboli
hasznillatba vdtel6t a tulajdonos 15 napon beliil koteles bejelenteni a

szolg6ltatonak.

VI. feiezet
A hulladdkkezeldsi kiizszolgdltatisi dij

11.$

(1) A teleptildsi szilfurd hullad6kkezeldsi kdzszolghltat6si dijat a

kdpvisel6testtilet e rendelet 1. szhmtt mell6kletdben foglaltak szerint

dllapitja meg.
(2) Tengeri kdzs€g kdzigazgatdsi tertilet6n az ingatlantulajdonosok

kdzszolg6ltat6si dijat nem fizetnek, azt a rendelet l.szhmu mell6kletdben
meg6llapitott dij 6s a kdzszolghltat6val megkdtott kdzszolg6ltat6si

szerz6ddsben foglaltak alapj6n az dnkorm6nyzat fizeti meg

k6zszolg5ltatonak.
(3)Amennyiben az 1 db 110 literes gyfijt6eddny nem elegendo a hetente

egyszeri szillliths mellett felgyiilemlett hulladdk mennyis6g6nek, az

ingatlan tulajdonos kdteles saj6t kolts6g6n a kdzszolghhato 6ltal

rendszeresitett zsfkot megv6s6rolni 6s a hulladdkot abban kihelyezni

elsz6llit6s c6lj6bol. A kdzszolg6ltat6 csak az illtala rendszeresitett

zs6kban elhelyezett hulladdk elsz6llitlsdt villlalja. A zshk 6ra tartalmazza

a sz6llit6s 6s elhelyez6s dij6t is.



VII. feiezet
A hulladdk gyiijt6sdre 6s elsziilitirsra val6 rltadisfra

szolgil6 ed6nyek 6s zsfkok rendelkez6sre bocsdtdsdval
kapcsolatos jogok 6s ktitelezettsdgek

12.$

(1) A tulajdonos a teleptildsi szil6rd hulladdk gyrijtdse ds elsz6llit6sra va16
fitaddsa celjina olyan szabv6nyos gytijt6eddnyt koteles haszn6lni,
amely a kdzszolgLltato 6ltal rendszeresitett cdlgdpbe betirithet6 illetve
azzal elsz|llithato.

(2) Az egy6b szilfurd hullad6kkal kapcsolatos ki)zszolgilltat6s
vonatkoz6s6ban a gffitSeddny tipus6nak, irtartalm6nak, szirmflnak
meghat6rozilsakor a kdzszolgilItato ds a tulajdonos k6z<itti
meg6llap odds az ir5nyad6.

(3) A tulajdonos kdteles a k6zszolg6ltat6nak ir6sban 3 nappal kor6bban
bejelenteni, ha ingatlan6n a kotelez6 kozszolgilltat6s aI6 tartozo
teleprildsi szil6rd hulladdk mennyis6g6t jelent6sen meghalad6
mennyis6gii hulladdk keletkezdse v6rhat6. A bejelentds alapj6n a
kozszolgiitato a megjeldlt id6pontra a teleptildsi szil6rd, huilad6k
megfelel6 gyfjt6sdhez, illetve elsz6llit6s tthoz alkalmas nagyobb
rirtartalmir, vagy tov6bbi gyrijt6eddnyt bocs6t a tulajdonos
rendelkezdsdre, a tulajdonos kdltsdgdre.

A gyiijt6ed6nyek hasznflati.lval, kezel6s6vel 6s
elhelyez6sdvel kapcsolatos jogok 6s kdtelezetts6gek

13. $

(l) A teleprildsi szildrd hulladdk gyrijtdsdre szolg6lo gytijt6eddnyt a
tulaj dono s az ingatlanon beltl koteles t6rolni.

(2) A tulajdonos koteles a gyrijt6eddnyt a hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l
aklzszolgilltato 6ltal megjelolt id6ben a kdzteriileten az elszilllitilst
vegzo j6rmtivel megkdzelithetd ds a leriritdsre alkalmas helyen
elhelyezni. A kihelyezett gyrijt6ed6ny nem akadillyozhatja a
g6pj6rmri - ds gyalogos forgarmat, ds elhelyezdse .gyebtent sem
j irhat b al es et vagy kdr okoztts el 6 id6z6s 6nek ve s z6lydve l.

(3) A tulajdonos koteles a gyrijt6ed6nyt sztiksdg rr.rint tisztitani ds
fert6tleniteni.



(4) Szigoruan tilos a gytijt6eddnybe foly6kony, m€rgezo, robban6,
vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszdlyezteti a

sz6llit6ssal foglalkoz6k vagy m6sok 6let6t, testi 6psegdt,

egdszs6g6t. Tilos dpit6si 6s bont6si hullad6kot elhelyezni a

gyrijt6ed6nyben, az 6pit6si 6s bont6si hulladdkot a kiildn
j o gszab 6lyb an me gh at6ro zottak s z erint ke I I ke z e lni.

14.$

(1) A kozszolgilItat6 a kozszolgilltat6s keret6ben megtagadhatja a
hulladdk el sz6llit6s 6t, ha

a) Nem a klzszolgilltato c6lg6p6hez rendszeresitett

gyrij tried6nyben, vagy zs6kban kertil fitadilsr a.

b) A szillitilsra 6tadott hullad6k az iritds, illetve a sziilitils
sor6n a sz6llit6st vegzok 6let6ben, testi 6ps6g6ben,

eg6szsdgdben, tov6bbi a jfirmiben vagy berendez{sben k6rt

okozhat, illetve az firtalmatlaniths sor6n a kornyezetet

ueszelyezteti.
c) Erzekszervi 6szlel6ssel meg6llapithat6, hogy a gyffjt6ed6ny

m6rgez6, robban6, foly6kony gyu16, vagy egy6b olyan

anyagot tartalmaz, amely a telepi.ildsi szilfurd hulladdkkal

egyritt nem gytijthetd, illetve nem 6rtalmatlanithat6, illetve

nem min6siil telepiil6si szil6rd hullad6knak.
(2) Az (1) bekezd6sben emlitett esetekben a kozszolg6ltat6 a

tulajdonost haladdktalanul 6rtesiti az elsz6llit6s megtagad6s6nak

t6nydr6l 6s ok6r6l. A tulajdonos a megtagad6si okot maga koteles

megsztintetni, vagy me gsziintetd s6r6l gondo skodni.



VIII. feiezet

Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztdntartisa

ls.s

(1) A kozs6g tertiletdn l6v5 ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az ingatlanok
tulajdonosai, tdnyleges haszn6l6i kotelesek gondoskodni, tov6bb6
kdteless6giik, hogy ingatlanukat megmiiveljdk, rendben tarts6k, gyomt6l,
gaztol megtisztits6k.

(2) Az 6nkorm6n y zati tu I aj donir kd zteri.i I etek szervezett, rends zere s
trsztdntart6s6r6l, portalanit6siir6l, 6ltal6nos jellegri takant6sir6l, sikoss6g-
mentes it6 s 616 l, a szilfir d burko latu utak ti szt ilntarthshr 61, szem6tt6ro 16k
kihelyez6sdrSl, tirft6s6r5l az onkormilnyzat a polg6rmesteri hivatal irtjdn
gondoskodik.

(3) Mag6nszem6lyek, jogi szemdlyek, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6
egydb szew ezetek tev6kenysdge kdvetkeztdben kdztertileten keletk ezett
szennyezodds megszrintet6se, a szennyez6ddst okoz6 szerv, illetve szem6ly
feladata.

(4) Kdztisztas6'gi szempontb6l j6rdrinak min6stil az a gyalogos kcizleked6sre
rendelt kidpitett 6s kidpitetlen rittenilet, amely az ingatlan telekhat6rifiol az
rittest szeleig (szeg6lydig) terj ed.

(5) Az ingatlan el6tti jitrdatisztfuntarthsaazingatlan t6nyleges hasznilloj6nak
kotelessdge.
Int6zmdnyek, kereskedelmi 6s venddgl6to-ipari egys6gek 6s m6s
el6rusft6helyek el6tti jfirdaszakaszt a t6nyleges haszn6l6nak kell
tisztdntartani fiiggetleniil att6l, hogy a szem6t izleti tevdkenysdgb6l
szfurmazik-e.
Ez a kotelezetts6g kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintetdsdvel
kapcsolatos feladatokra is.

(6) A t6nyleges haszn6l6 kdtelessdge a jdrda mellett ndv6 gazkiirtilsa, a jfurdfra
kinyul6 6gak ds bokrok megfelel6 nyesdse.

(7) Onos es6t6l, jdgt6l, h6t6l sikoss6 viit jdrdit a sziiks6ghez k6pest naponkdnt
tdbbszdr fel kell hinteni.
A felhint6sre boml6, szeryes anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyaeot (homok,
hamu, ftirdszpor, k6porliszt) kell haszn6lni.
E cdlra tiizelds ut6n visszamaradt darabos, s6nil6st okoz6 anyagot haszn6lni
nem szabad.
A sz6r6anyag beszerzeserll atisztfuntart6sra kdtelezettnek kell gondoskodni.

(8) A j6tda ds a kozrit sikoss6g-mentesit6sdt a tisztdntart6sra kdtelezettnek rigy
kell elv6gezni, hogy abb6l ne sz6rmazzonbaleset.



16.$

(1) A kdzteriileten ldv6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek

tisztfuntarthsa, a csapaddkviz akad6lytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az

ingatlan el6tti szakaszra terjed6en - az ingatlan tdnyleges hasznill6jinak,
illetve tulaj donos6nak kdteless6ge.

(2) Jitrmnbehajtok 6tereszeinek 6pitdse, jokarban 6s tiszt6ntarthsa minden

e s etb en az ingatlan hasznSl6j 6nak, i lletve tulaj dono s 6nak kdtel es s 6 ge.

(3) A csapaddkelvezet6 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vtzet
bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot,
papirt, tormeldket, fr,tz- ds robban6sveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-

elvezeto 6rokba sz6rni, beleonteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

17.$

(1) Epit6si teriileten 6s az epitkezds kdzvetlen kornydkdn (az 6pitkezds el6tti
teruleten) az epitest vegzo kivitelez6nek (illetve az ingatlan haszn6l6j6nak,

tulaj donos 6nak) kell bizto sitani a tisztas6got.
(2) Beruhinilsok eset6n a birtokbav6telt6l a kivitelez6s megkezdeseig a

beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezt kdvet6en a kivitelezds befejezds 6ig a

kivitelez6nek kell gondoskodni az ilItala elfoglalt ter0let tiszt6ntart6s6r6l.
(3) Epitdsndl, bont6sn6l vagy tatarozdsn6l a munk6latokat rigy kell vdgezm, az

6pit6si 6s bont6si anyagokat, a ki6sott foldet irgy kell t6rolni, hogy por 6s

egy6b szenny ez6d6s ne keletkezzen.
(4) Amennyiben a munk6latokvegz6se sor6n 6pit6si tormeldk, illetve

hulladdkanyag keletkezik, :iugy azt folyamatosan, legk6s6bb a munka
befejezdsdt6l sz6mitott 48 6r6n beli.il a kivitel ezdst vegzo szervnek vagy
szemdlynek el kell sz6llitani, 6s a kdzteriiletet helyre kell ilIIitani, illet6leg
meg kell tisztitani.

(5) Kdztertileten 6pitdsi, bont6si anyagot a polg6rmester 6ltal kiadott koztenilet-
hasznillati en g edd lyb en me gha thr ozott tertil eten, az enge d6lyb en me gj e I o I t
m6don 6s id6tartamig szabadt6rolni. Mag6nteriileten enged6ly nem

sziiks6ges, de csak olyan anyagot szabadt6rolni, amely kozegeszsdgtigyi

szempontb6l vesz6lytelen.
(6) Tilos kozutra, ritpadk6ra salakot, 6pit6si tormeldket, illetve szemetet

szilllitani 6s helvezni !



18.S

(1) Kozteriileten szennyez6 anyagot csak olyan m6don szabad szilllitani, hogy a
sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletk ezzen. Ha a
sz6llit6s kozben a teriilet szennyezodndk, a szennyez6d6s el6id6zdje kdteles
azt elthvolitani 6s a tov6bbi szennyez6d6s megakad6lyozfusdrol gondoskodni.

(2) Ha b6rmilyen sziilitminy fel- vagy lerakds6nti, akdzteriilet szennyezddik, a
szennyezodds el6idezojenek azt a fel- vagy lerak6s elvdgzdse ut6n nyomban
meg kell tisztitani.

19. $

(1) A kdzsdg koztertiletdn tilos j6rmrivet mosni, olajcser6t vagy mils olyan
tevdkenys 6 get v 6 ge zni, amely s zennye z6 dest okoz.
Lakohilzhoz tartoz6 udvarban ilyen munk6kat rigy kell v6gezni, hogy a
szenny ezldds koztertiletre ne keri.ilj dn.

(3) A gondozott zoldtertiletre j6rmrivel r6haj tani, azon parkolnl azt
b6rmi m6don k6rosftani tilos!

20.$

(1) Kdztertileten hirdetmdnyt, plak6tot csak az e cdlra rendszeresitett helyen
szabad elhelyezni. Tilos az epitmdnyeket, keritdseket, 6l6f6kat b6rmilyen
felirattal megrong6lni. A kozszemdrmet 6s kdzizlest sdrt6 feliratokat a
tulajdonos 24 6r6n beltil kdteles saj6t k6lts6g6n elt6volitani.

(2) Eprileten (kapun, ablakon stb.) egydb l6iesitm6nyben 16v6, idej6t mirlt
hirdetmdnyt az elhelyezri koteles elt6volitani, legk6s6bb a felhivas
kezhezvetel6t6l sz6mitott 3 napon beltil, kdteles tov6bb6 az igy keletkezett
hulladdk 6sszegyfijt6sdr6l ds elsz6llit6s6rol is gondoskodni.

21.$

(l) Szemetet, hulladdkot csak az an:a a c6lra rendszeresftett es fel6llftott
szemdttart6ba lehet elhelyezni.

(2) Aki kozteniletet, valamint az itt elhelye zett felszerel6si, berendez6si

.^,,::pY:fat.beszennyezi, kciteles annak megtisztit6s6r6l azonnalgondoskodni.
(3) Allati hull6t, valamint olyan anyagot, u-.ly a k6rny6k leveg6j6"t szennyezi,

az egeszsdget vesz elyezteti, vagy dlcisdiek feszere iaptutuitiyoithut, ,.-
kdztenileten, sem magdntenileten elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

@) Az |llattarttssal kapcsolatos kciztisztas igi feladatokr6l ktil6n rendelet
rendelkezik.



(5)Elhullott 6llat tetem6t a tulajdonos koteles halad6ktalanul a ddgtemetobe

sziilitan| Kdzfton tortdnt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a
polgdrmesteri hivataln6l azonnal be kell jelenteni.

22.$

(1) V6llalkozoi tev6kenys6g eLl6t6s6hoz, magfungazd6lkod6shoz sztiksdges

g6pek, j 6rmtivek t6rol6sa kdzteriileten tilos !

(2) Alkatmi jelleggel ig6nybe vett kdztertilet 6s az azt kortilvev6 10 mdteres

tertil ets 6v tisztilntartdsa az alkalmi haszn6lo kote le s s 6 ge.

Az 6rusitrisbol keletkezo hullad6k gytijtds6re zdrhat6 eddnyt kell kihelyezni

6s azt saj6t kdltsdgen elsz6llitani.

23.$

(1) Az 6ptilet tulajdonosa gondoskodik arr61, hogy az epilet tetozetltol az

esoviz, h616 a jirdfurane csorogion.
(2) A telepi.ilds teriilet6n 16v6 tavakba, holt6gakba, elo vizfoly6sokba,

b e lvizelv ezeto 6rkokb a tisztitatlan s zennyv i z et, tr 6gy al ev et I ev e zetn i, p artj ai t

szemdt vagy egy6b hulladdk lerak6s6val beszennyezni tilos!

24.$

(l) A j6rd6r6l letakaritott jeget, havat a kozirt 6s a j6rda kdzott irgy kell

elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gdpj6rmri forgalmat ne akad6lyozza'

(2) Tilos az dsszerakott ho elhelyezdse:
- a gyalogos kdzleked6si irtvonalon,
- az itker esztezo ddsben,

- az irttorkolatban,
- a kapubejfurat el6, annak szdless6g6ben,

- a tdmegkdzleked6sre szolg6l6 j6rmri meg6ll6hely6ndl, a j6rmi
meg6llohelye 6s a jfirdak6zdtt,

- akdzizemi, szolg illtathsi, felszereldsi t6rgyon 6s annak kdzdrdekri

l6tesitm6nyein.
(3) A j6rd6rol ahavath6esds ut6n azonnal el kell takaritani.



IX. Fejezet
Az avar 6s kerti hullad6kok nyilttdri 6get6se

2s.$

(l) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tnzrak6helyen szabad dgetni
tigy, hogy az az emberi eg6szsdget ds a kdrnyezetet ne k6rositsa, 6s az6get6s
h6sugfrzdsa k6rt ne okozzon.

(2) Az 6getend6 kerti hullad6k nem tartalmazhatm6s kommun6lis, illetve ipari
eredetti hulladdkot (pl. PVC, veszdlyes hullad6k).

(3) A szabadban tizet gyfjtani, trizeloberendezdst haszn6lni csak rigy lehet,
hogy az akornyezetdre tiz- vagy robban6sveszdlyt ne jelentsen.

(4) A szabadban afrizet 6s iizemeltetett ttizel6berendez6st 6rizetleniil hagyni
nem szabad, s veszdly esetdn , yagy ha ana szi.iksdg nincs, a ltzet azonnal eI
kell oltani.

(5) A hizel6s, a tiizel6berendezds hasznillatdnak szinhely6n olyan eszk6zciket ds
felszereldseket kell kdszenl6tbe helyezni, amelyekk el a tiizterjeddse
me gakad6ly ozhato, i I let6leg a t:j.z elo lthat6.

(6) A kerti hulladdk elsz6Ilitirstra a szervezett ds meghirdetdsre kertil6
lomtalanit6si akcio is igdnybe vehet6.

(7) A hat6sdgilag elrendelt illtalinos ttizrak6si tilalom al6l a rendelet nem ad
felmentdst.

X. feiezet
Szab6lys6rt6sek

26.$

(l) Az 1999.evi LXIX. tv. 6rtelmgben szabrllysdrt6st k6vet el 6s 30.000,-Ft-ig
terjedci penzbitsilggal, illetve 10.000,-Ft-ig terjedo helyszini birs6ggal sirjthat6l
aki:

a) az illtalahasznillt, illetve tulajdon6tkepezl ingatlant felsz6lit6s ut6n nem
mriveli ffi€g, nem tartja rendben, gyomt6l, gazt6lnem tisztitja meg,

b) a szemetgyijtl eddnybe mergez6,robban6, folydkony uugy uszolg6ltatrist
vegzi' dolgoz6 testi 6psdgdt, egdszsdgdt vagy a gepjdrmiivetiesz elyizteto
anyagot helyez el,



c) az ingatlan 6s az ingatlan el6tti jirda trsztfuntart6s6r6l (ho eltakarit6s6r6l,
sikoss6gmentesit6s6r6l) nem gondoskodik,

d) az ingatlan el6tti 6rkot, foly6k6t, csatornanyil6st, iltereszt nem tisztitja,
vagy a csapad6kviz zavartalan lefolydsfut nem biztositja,

e) a beepitett, illetve be6pitetlen belteri.ileti ingatlan el6tti j6rd6n, illetve
mellette nott gazt nem irtja, a kinyirl6 6gak 6s bokrok nyes6s6r6l nem

gondoskodik, l, illetve azt bejelentds n6lki.il a ki6pitett csapad6kcsatorn6ba

vezeti,

fl a jfirdirol letakaritott havat a gyalogos, illetve jilrmikdzleked6st

akadilly oz6 m6don rakj a le. Havat f tkere sztez6 dd sb en, irttorkol atb an,

kapub ej 6r at el€, tdme gkozl ekedd she z szolghlo j 6rmti me g 61 16hely6n6 l, a
kdztizemi szolgilltat6s i, fel szerel 6 s i tdr gyr a, kd zdrdekti I 6tes itmdnyre, i I I etve

parkositott teriiletre rakj a,

g) gdpkocsit tiltott helyen 6s m6don mos,
h) szercryvizet, eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot a

csapaddkvizlefolyo utcai akn5ba, illet6leg a csapaddkelvezet6 6rokba

vezet, 6nt,
i ) kdzkifoly6t nem hdztartilsi vizsztks 6 glet kiel6 g it6 s e celjfir a eng ed6 ly,

illetve hozzijfurul6s ndlktil igdnybe vesz,
j) a, idej6t mirlt hirdetmdnyt, plak6tot nem t6volida el,

k) lpitmdnyeket, kerf td s ek et, el6f6t b 6rmi I yen fel irattal me gron 961,

I a gondo zott zoldtertiletre j 6rmtivel rilhajt vagy azon parko l,

m) koz6tra, irtpadk6ra salakot vagy dpitdsi tdrmeldket enged6ly n6lkiil szillit
vagy elhelyez,

n)v6\Ialkoz6itev6kenys6gel16t6s6hoz,magingazdhlkodSshozsziiksdges
g6pet, g6pj irmiivet kdzteri.ileten t6rol,

p) alkalmi jelleggel ig6nybe vett kdztertileten 6s kornydk6n keletkezett

hullad6kot nem gyujti 6ssze, 6s elsz6llit6s6rol nem gondoskodik,

q) ateleprildsen l6v6 tavakba, holt6gakba elovizfoly6sokba, belvizelvezeto

6rokba tisztitatlan szennyvizet, trhgyalevet levezet, partjait szemdt, vagy

egydb hulladdk lerak6s6val beszenny ezi,

r) aiar ds kerti hutlad6kok nyilt tdren tdrt6n6 dgetdsdt nem a rendeletben

foglaltak szerint v egzi
s)A k6telez6 kozszolgitltat6s teljesitdse 6rdek6ben e rendeletben el6irt

bejelentdsi kotelezettsdg{nek nem tesz eleget ( 6.$ (4) 6s 10.$ (a) )

0A kozszolg6ltat6s kor6be tartozS tev6kenysdget j ogosulatlanul v 6gez

u)Telepiildsi szil6rd hullad6kot ingatlan6n felhalmoz, illetve a kozteriiletre,

vagy -6r ingatlan6ra a rendeletben meg6llapitott felt6telekt6l elt6roen

kihelyez.
v)A gyrijt6ed6nybe foly{kony 6ghet6, mdtgez6, robban6, vagy egy6b olyan

veszdlyeJanyagot helyez el, amely veszdlyezteti a sz6llit6ssal foglalkoz6kvagy

m6sok 6let6t, testi 6psd gdt, egdszs6gdt.



w)Telepiildsi szllfird hulladdkot Baksa kdzsdg kdzigazgatdsi tertiletdre
illet6ktelentil besz6llit.
(2) A teleptil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos szab6lysdrtdsi tigyekben

hatos6gkdnt a kcirjegyzo j6r el.
(3) Helyszini birs6gol6sra jogosult a korjegyz6 6s a Hivatal mtiszaki

ngyintezoje.

IX. feiezet
2516 rendelkez6sek

27. $

Jelen rendelet 2004. november 0l-6n l6p hat6lyba.

Tengeri, 2004. szeptember 10.

T6th J6nosnd
polg6rmester

dr.Hederics Istv6n
kdrjegyz6


