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a hulladdkkezel6si kiizszolgfltatfsr6l 6s a telepiilds
kilztisztas{gri16l

T6seny Kozsdg Onkormdnyzatdnak Kepviselotesti.ilete (tov6bbiakban:
kepviselcitestillet) a hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6lo 2000.6vi XLIII. t6rvdny
(tov6bbiakban: Hgtv") 23. $-ban kapott felhatalmaz6s alapjin az al6bbi
rendeletet alkoda.

I. feiezet
A rendelet c6lja

1.$

A rendelet cdlja, hogy a kdztisztasag, a kornyezetvddelem ds a kozegdszsegrigyi
kovetelmdnyeknek megfelel6en a teleprildsi szil6rd hulladdkkal 

-osszefliggo

k ci te I ez 6 he I yi kdzszol girl tat6s t szab ily ozza:
a) a telepilldsi szikird hulladdk dsszegyfjtdsdre, elsz6llitilsara es
firtalmatlanftiis6ra szewezett kdtelezo helyi kdzszolgitltat6s igdnybev6telenek es
b iztons 69o s, el I en6 rizheto telj es itds dnek rendj dt,
b) a kcitel ezo kozszolg6ltat5ssal osszefi.iggci jogokat ds kcitelessdgeket,
c) a telepiil6stisztasdggal kapcsolatos jogokat ds koteless6geket.

Altal6nos rendelkez6sek
2.$

(1) A kdpviseltiteshilet a telepi.ildsi szil6rd, hulladdk rendszeres
osszegytijt6sdrol, elsz6llitris616l 6s ilrtalmatlanit6s616l kotelezo helvi
kozszolgdltat6s f d rin gondoskod ik.

(2) A kdtelezo helyi kdzszolgfrltat6s Tdseny kdzsdg egdsz klzigazgat1si
teniletere kiterjed.

(3) Tdseny kdzsdg kozigazgatdsi tertiletdn l6v6 valamennyi ingatlan
tulajdonosa, tulajdonosi kozcissdge, haszn6l6ja, birtokosa, kezeloje (a
tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos) az ingatlanon keletkez6, illetve
felgyiilemlS teleptil6si szi l6rd hulladek 6sszegytij tds616l, elsz6llf trls6r6l es
ilrtalmatlanitris6r6l az e rendelet sroini szervezett k6telez<!
kozszolgilltat6s i gdnybevdtele irtj 6n k6te les gondoskodni.

(4) A rendelet hatiiyanem terjed ki :

a) vesz6lyes hulladdkra 6s
b) folydkony hulladdkra.



(5) A kotelez6 kdzszolgiltat6st a tulajdonosnak nem kell azokon a

be6pitetlen ingatlanokon ig6nybe venni, amelyeken telepi.ildsi szrlfird
hullad6k nem keletkezik ds nem gyrilemlik fel.

3.$

(l) A telepiildsi szil6rd hulladdk kezel6s6re ir6nyul6 kdzszolgdltat6st a

kdzsdg kdzigazgatilsi teriiletdn a DEL-KOM Kft. ( a tov6bbiakban:
kd z s z o I g d I t a t 6) l6tj a el krzdr 6lago s j o ggal.

(2) A telepiildsi szil6rd hullad6k akepzldes hely6r6l hetente egyszer keriil
elsz6llit6sra.

(3) A telepilldsi szilfrd hulladdk tirolilsira szolg6l6 gyrijtdeddny minimum
I 10 literes.

Ertelmez6 rendelkez6sek
4.$

(l) Telepillesi szilard hulladek: az ingatlanon keletkezd 6s szabv6nyos

gytijt6tart6lyban 6tmenetileg t6rolhat6, rendszeres gyrijtojaruttal, zirt
rendszerti cdlgdppel sz6llithato 6s az ilrtalmatlanito helyen elhelyezheto
hhztartilsi hullad6k ds egydb szil6rd hulladdk.
Hdztartdsi hulladek: a lak6sban, valamint a 1ak6s, iidi.il6s, pihen6sre

hasznflt egy6b helyis6gben 6s a lak6k kozos haszniiatira szolgdl6

helyisdgben 6s teriileten rendszeresen keletkezl hullad6k (szem6t), a

kisebb mennyisdgti falvakolat, kerti 6s gazdas6gi hulladek, tovilbbd az

ingatlanon folytatott v6llalkoz6si tev6kenys6gb6l keletkezo hulladek, a
hilztartilsokb 6 I s z6rmaz6 el kiil onitetten gyrij tott hul I addk kivdtel 6ve l.

EWeb szildrd huttadek: az ingatlanon folyatott ipari, kereskedelmi,

szolgiiltato 6s egydb gazdasilgi tev6kenysdg sor6n, valamint az

dnkorm6n y zati 6 s m6s kdzintezmdnyekb en rends zere s en ke I etk ez6 szililr d

hulladdk, illet6leg a kozteriileteken keletkez6 vagy felhalmozodo szil6rd

hulladdk.
(2) Lomtalanitds ald tartoz6 hulladdk: ahhztartdsokban alkalmilag keletkezo

nagyobb m6retti darabos hullad6k, amely szabv6nyos gytijt6edenyben

nem gytijthet6 6s rendszeres gyujt6j firattal nem szfilithat6 (nagyobb

hiztartilsi eszkdz, berendezdsi t6rgy, bftor, stb.).

(3) Kdtelezti kdzszolgaltatds: a telepiil6si szil6rd hullad6k rendszeres

gytijtds6re, elsz6llitdsira6s 6rtalmatlanit6s6ra ir6nyul6 kozszolghltat5s.

(4) Krizszotgdltat6: baksa kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n a kdzszolgiltat6s

teljesit{s{re kizdr6lagos jogosults6ggal rendelkez6 t6rsas vagy egydni

v6llalkoz6s.



(5) Hulladekkezelesi kr)zszolgdltotdsi dij: a tulajdonos 6ltal akdzszolg6ltat6s
teljesitds6re kiz6r6lagos jogot szerzo kozszolg6ltat6nak frzetend,6, a
kdpvisel6testtilet 6ltal rendeletben meg6llapitott dij, amely tartalmazza a
teleptil6si szllfird hullad6k szdllithsfunak, begytijtdsdnek, 6rtalmatlanit6
h e I ye n tcirtdnci e I he I ye z 6 s 6n ek, firtalmatlanitils tnak dij h 6nyad 6t i s .

(6) G:tiijtes: a hulladdk rendezett dsszeszeddse, v6logat6sa a tov6bbi
kezeldsre tdrtdn6 elsz6llitris 6rdek6ben.

(7) Szdllltds: a hulladdk telephelyen kivi.ili mozgatilsa, bele{rtve a
szillitmdnyozhst ds a fuvaroz6st is.

II. feiezet
A k6pvisel6testiilet szilfrd hulladdkkal kapcsolatos

feladatai

5.$

A kepv is elci t es till et fe I adat ai kill dnd s en :

a) a kdtelezl helyi kozszol g 6ltat6s kdrdbe tartoz6 telepril6si szil1r d
hul I addk 6 s sze gyfij td s 6nek, ilrtalmatlanit6s 6nak, val amint a k6te I ez6
klzszolgitltat6s rendjdnek rendeletben tdrtdn6 meghatirozdsa es a
rende I etb en fo g I alt ak b etartils 6nak e I I en6rz6 s e,

b) a teleptildsi szilfurd hulladdkkal kapcsolatos kotelez6 k1zszolgdltat6s
dij 6nak (hu I I a d d kkez e I ds i kd z s z o I g dl t at ds i dij) megdllapit6sa,

b) a telepi.ildsi szil6rd hullad6k trtalmatlanitdiira, illetve
hasznosft 6sira szolg6l6 - j ogszab6lyokban meghat6rozott mriszaki
vdde I emme I rende lk ez6 - Lrtarmatlanf t6 hely kij e I ci I 6 s e.

c) A kotelez6 kozszolgfrltat6s telj esftdsdvel dsszefiigg6 onkorm6n yzati
hat6s6gi jogok gyakorl6sa, illetve az ezzel kapcsolatos feltdielek
megteremtdse.

d) A teleptildsi szililrd hullad6k hasznosit6s6nak, ujrahaszn6lat6nak 6saz irtalmatlanitand6 hulladdk mennyis6gdnek csdkkentdse
drdekdb en a szelektf v hulladdkgyrij t6s elterj esztdsdnek tiimo gat6sa,

e) A szi.iksdges adatok 6s inform6ci6k rendelkezdsre bocs ffidshval a
kozszolgttltat6 tevdkenysdgdnek segit6s e,

0 A kcitelezil kdzszolg6ltat6ssal 6s a kdzszolgfiltatoval kapcsolatos
tapasztalatok dvenkdnti drtdke ld s e.



III. feiezet
A tulajdonos ktitelessdgei

6.$

(l) A tulajdonos kotelessdge, hogy azingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba
kertilt telepi.il6si szil6rd hulladdk mennyis6get a lehet6 legalacsonyabb
szinten tartsa, valamint a kcirnyezet szennyezeset mege\6zo, k6rosit6s6t
kizdro, m6sok testi 6psdgdt, kozdrzetdt, a kozbiztons6got nem
veszdlyeztet6 m6don gyfijtse i11. t6rolja annak elszilIlitirsirig.

(2) A tulajdonos az ingatlanon teleplildsi szil6rd hulladdkot nem halmozhat
fel, 6s az rngatlanon keletkezett hulladdkot kdztertiletre nem helyezhet ki.

(3) A tulajdonos a kdtelezokozszolg6ltat6s kordbe tartoz6 telepi.il6si szil6rd
hulladdkot elszilllit6sra kizfurolag a kdzszolgdltat6nak adhatja 6t, 6s

kizhr 6lag a ko zszolgfiltat6 6l tal nyuj to tt s zo I g illtatdst v e heti i g 6nyb e .

(4) A kotelez6 kdzszolgdltat6sba irjonnan bekapcsol6d6 tulajdonos a

kdzszolgilltatonak koteles bejelenteni, hogy a kozszolghltat6s
ig6nybevdteldre kotelezette v6lt. Tulajdonosv6lt6s esetdn a bejelentdsi
kotelezettseg az irj tulajdonost terheli.

A telepiil6si szildrd hullad6k elhelyez6se

7.S

(1) A klzszolgdltat6 T6seny kdzsdg kdzigazgatSsi teriilet6n gyffjtdtt 6s

elsz6llit6s c6ljdb6l 6tvett telepiil6si szil6rd hullad6kot az illtala
iizemeltetett gdrcsdnyi hullad6kkezel6 kozpontban helyezheti el,

furtalmatlani th atj a, i I I etv e h as zno s i thatj a.

(2) Ah6ztart6sokb6l sz6rmaz6 elktildnitetten gyrijtdtt hulladdkot (szines,

vegyes 6s kartonpapir, fehdr 6s szines iiveg, textil stb.) a tulajdonos a

kdzszolg6ltato 6ltal mtikodtetett lakoss6gi hullad6kgyujt6 udvarban

kdzvetlentil is elhelv ezheti.



IV. feiezet
A kiizszolgiltatisi szerz6d6s

8.$

(1) A kozszolgilltat6val a kdpvisel6testiilet kdzszolgilltat6si szerz6d6st k6t a
telepril6si szilfird hulladdkkal kapcsolatos kdtelez6 kdzszolgttltat6s
telj esitds6vel os szefiigg6 rdszletes feltdtelek meghat6r ozisa 6rdek6ben.

(2) Ervdnyes kozszolgSltat6si szerzodes n6lki.il a kdzszol gilltato a k6telez6
kdzszorgitltatds kdrdbe tartozo tevdkenys 6 get nem v e gezhet.

(3) A kozszolghltat6si szerzodes az al6;irds napj6n jon l6tre, 6s - a felmond6s
e rendeletben meghatitrozott eseteit kiv6ve - az al6ir6s napj6t6l sz6mitott
10. 6v utols6 napj6n j6r le.

V. feiezet
A kiitelez6 kiizszolgfltatfs igdnybev6tele

e.s

(1) A tulajdonos kdteles akdzszolgilltat6 6ltal nyujtott kcizszolg6ltat6st
igdnybe venni.

(2) A hilztarthsi hullad6kra vonatko zo kdtelez6 kdzszolg6ltat6s k6r6b e a
tulajdonos ds a kdzszolgilltato kdzdtt jogviszonyt a k6zszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6nek t6nye, illetve a tulajdonos mulaszt6sa aripj1n a
kozszolgitltat6nak a kozszol gSltat6s teljesitds6t r6utal6 magatart1sahozza
l6tre. A teljesitds r6utal6 magatartds6nak mincistil a klzszolg1ltato
r6szdr6l a hhztartits i hulladdk e lszdl lit6s6nak me gki s6rl6s e.

( 3 ) A hilztattixi hul I addkkal kap c s o I ato s kdzszolgdl tat6s i gdnyb evdtel 6nek
illet6leg teljesit6sdnek ldnyeges feltdteleirril, valamint a filtdtelekben
b ekovetk ezett v iitozdsok6l - a v illtozits bekdvetk ezese el6tt -
a kcizszolgfiltato a tulajdonost ir6sban, illetve felhiv6s k}zzetetele ird6n
kdteles drtesfteni. Ha a kozszolgitltat6s felt6teleiben el6re nem l6that6
okb o I kdv etkezik b e v 6ltoz6s, a kozszolgiitat6 6rtes itds i k6te I ezetts d gd -
nek m6s alkalmas m6don is eleget tehet.

(4) A tulajdonos kdteles akdzszolgilltatonak bejelenteni, hogy az ingatlanon
kdtelez6 kdzszolg|ltat6s al6tartoz6 telepiil6si szil6rd truttaaet ketetkezik.
A bejelent6snek tartalmaznia kell a teleprildsi hullad6k fajt6j6t, szok6sos
illetve v6rhat6 mennyisdgdt.



(5) Ha a tulajdonos 6ltal bejelentett hullad6k egydb sziltrrd hulladdknak
min6stil, a kdtelez6 kozszolgilltatds teljesitds6r6l - a hulladdk mennyi-
sdgdnek megfelel6en - a tulajdonos 6s a kdzszolgSltat6 ir6sban szerzo-
d6st kdt. Az egyeb szllfurdhulladdkkal kapcsolatos kdzszolgilltat6s
feltdteleiben bekrivetkezett vilItozds esetdn a kdzszolg6ltat6 a tulajdo-
nossal kdtdtt szerz6d6s m6dosit6s6t kezdem6nvezheti.

A kiizszolgiltatfs kiitelez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se

10.$

(l) Nem terheli dijfizetdsi kotelezettsdg az iiresen 6116 ingatlanok
tulajdonosait. A megtireseddst 15 napon beliil be kell jelenteni a

szolgilltat6nak. Ez esetben a megtiresed6st kdvetri honap els6 napj6t6l
mentesiil az enntett a fizetdsi kdtelezettsdg al6l. Az ingatlan irjboli
haszn6latba vdteldt a tulajdonos 15 napon beliil koteles bejelenteni a

szolgdltatonak.

VI. feiezet
A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatisi dij

11.$

(l) A telepiildsi szilfurd hulladdkkezeldsi kdzszolgdltat6si dijat a

kdpvisel6testi.ilet e rendelet 1. sz6mt melldklet6ben foglaltak szerint
illlapitja meg.

(2) T6seny kdzsdg klzigazgatilsi tertilet6n az ingatlantulajdonosok
kdzszolgdltat6si dijat nem fizetnek, azt a rendelet 1.sz6mir melldklet6ben
meg6llapitott dij 6s a kdzszolghltat6val megkdt<itt kozszolg6ltat6si
szerz6d6sben foglaltak alapjin az dnkorm6nyzat frzeti meg

kdzszolgilltat6nak.
(3) Amennylben az I db 110 literes gyrijt6eddny nem elegend6 a hetente

egyszeri sz6llit6s mellett felgytilemlett hullad6k mennyisdgdnek, az

ingatlan tulajdonos kdteles saj6t k6ltsdg6n a kdzszolg|ltat6 iltal
rendszeresitett zsSkot megv6s6rolni 6s a hulladdkot abban kihelyezni
elsz6llit6s c6lj6bol. A kozszolgilltato csak az illtaIa rendszeresitett

zs6kban elhelyezett hullad6k elsz6llit6s6t v611alja. A zsdk 6ra tartalmazza
a sz6llit6s 6s elhelyez6s dij6t is.



VII. feiezet
A hulladdk gyiijt6s6re 6s elsz6llitfsra val6 6tadr[s6ra

szolgdl6 ed6nyek 6s zsfkok renderkezdsre bocs6t6s6val
kapcsolatos jogok 6s kiitelezettsdgek

12.S

(l) A tulajdonos a teleptil6si szilSrd hulladdk gyrijtdse 6s elsziillitiisra val6
fitadSsa celjdra olyan szabv6nyos gnijtoeaenvt kdteles haszn6lni,
amely a kdzszolgftltato Sltal rendszeresftett cdlg6pbe beririthetci illetve
azzal elsz6llfthat6"

(2) Az egydb szilird hulladdkkal kapcsolatos k6zszolg6ltat6s
vonatkoz6s6ban a gyrijt6eddny tipusrinah rirtartalmdnak, szim6nak
meghat6roz6sakor a klzszorgiitato ds a tulajdonos kdzcitti
megrillap odds az irfunyado.

(3) A tulajdonos koteles a kdzszolgilltatonak ir6sban 3 nappal kor6bban
bejelenteni, ha ingatlan6n a lotelez6 kozszolg1ltatis altt tartozotelepril6si szilixd hulladdk mennyisdgdt jelent6sen meghalad6
mennyis6gti hulladdk keletkez6se v6rhai6. A bejelentds aripjhn akozszolgilltato a megjelolt idSpontra a teleptildsi szil6rd hulladdkmegfelel6 gyultesehez, illetve elszrillft6s ithoz alkalmas nagyobbiirtartalmi, vagy tov6bbi gytijtded6nyt bocsdt a tulajionos
rendelkezdsdre, a tulajdonos kciiiegere.

A gyiijt6ed6nyek haszndra tavar,kezer6s6ver 6s
elhelyezds6ver kapcsoratos jogok 6s kdterezetts6gek

13. $

(l) A teleptildsi szilfrd, hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 grijt6eddnyr atulajdonos az ingatlanon behil tdtejes taromi.
(2) A tulajdonos kdteles a gyrijtcieddnyt u rruiruJek elszdllft6sa cdlj6b6l

a kd zszol g6l.tat6. 6 I t a I m e gj e I ct I t i d 6b en a k ci z teru l. * ;; I'aituar,vegzo j6rmrivel megkcizelithet6 ds a letirit.rr. alkalmas helyenelhelyezni. A kihelyezett gyrijtcieddny nem akadiiyozhatja agdpjdrmri - ds gyalogos forg;-dt, es ineiy.rese egydbkdnt semjirhat b ales et v agy kdr okozfus el6iddzdsdnek vesz6lydvel.
(3) A tulajdonos kciteles a gyqt6eoenyr r*i.r6g ,r.ri nt tisztitani dsfert6tlenfteni.



(4) Szigoruan tilos a gyiijt6eddnybe foly6kony, mergez6, robbano,

vagy egydb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetr a

sz5llitdssal foglalkoz6k vagy m6sok eletet, testi 6ps6g6t,

eg6szsdg6t. Tilos 6pitdsi 6s bontSsi hulladdkot elhelyezni a

gyrijt6eddnyben, az 6pft6si 6s bont6si hulladdkot a hilon
j o gszab6lyban meghat6rozottak szerint kell kezelni.

14.S

(1) A kdzszolg6ltat6 a kdzszolgilltat6s keret6ben megtagadhatja a

hulladdk elsz6llit6s 6t, ha:
a) Nem a kdzszolg6ltat6 celgepehez rendszeresitett

gyrij t6eddnyben, vagy zs6kb an kertil ifiadilst a.

b) A szilllitfusra iltadott hulladdk az iJiritds, illetve a szilllitits

sor6n a sz6llit6st v'gzok 6let6ben, testi 6ps6g6ben,

egdszs6g6ben, tov6bb| a jfurmiben vagy berendezdsben k6rt

okozhat, illetve az 6rtalmatlanit6s sor6n a kdrnyezetet

veszllyeztetr.
c) Erz€ksrervi {szleldssel meg6llapithat6, hogy a gnijtoedeny

mdrgezo, robban6, foly6kony gyfl6, vagy egy6b ofVan

anyagot tafialmaz, amely a teleptildsi sztlilrd hulladdkkal

egytitt nem gytijthet6, illetve nem 6rtalmatlanithat6, illetve

nem min6si.il telepiil6si szil6rd hulladdknak'

(2) Az (1) bekezddsben emlitett esetekben a kozszolg6ltato a
'' 

tulajdonost haladdktalanul drtesiti az elsz6llit6s megtagad6s6nak

tdnyer6l 6s ok6ro1. A tulajdonos a megtagad6si okot maga koteles

megszi.intetni, vagy megsztintet6s6r6l gondoskodni'



VIII. feiezet

Az ingatl a n o k 6s kii zte r ii I ete k tisztilntarti s a

ls.$

(1) A kdzs6g tertilet6n l6v6 ingatlanok tisztintart6s6r6l az ingatlanok
tulajdonosai, tdnyleges haszn6l6i kdtelesek gondoskodni, tov6bb6
kdtelessdgtik, hogy ingatlanukat megmrivelj6k, rendben tartsdk, gyomtol,
gaztol megtisztits6k.

(2) Az onko rm6n y zati tu I aj donir kozteriil etek szervezett, rend s zere s
trsztdntart6s6r6l, portalanit6s6r6l, 6ltal6nos jellegti takarit6s6r6l, sikoss6g-
mentesit6s6r6l, a szilitrd burkolatu utak tisztfntart6sir6l, szemdtt6rol6k
kihelyez6sdr6l, tirit6sdr6l az dnkormfnyzata polgiirmesteri hivatal ritj6n
gondoskodik.

(3) Mag6nszemdlyek, jogi szemdlyek, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6
egy6b szew ezetek tevdkenysdge kovetkezt6ben kciztertileten keletk ezett
szennyezodds megsztintetdse, a szennyezcid6st okoz6 szerv, illetve szemdly
feladata.

(4) Kciztisztashgi szempontb6l j6rd6nak min6siil az agyalogos kozleked6sre
rendelt kidpftett ds ki6pftetlen irttertilet, amely az ingatlan telekhat6r it6l az
rittest sz6ldig (szeg6lydig) terjed.

(5) Az ingatlan el6tti j6rdatisztfuntartdsa az ingatlan tdnyleges haszn6loj dnak
kcitelessdge.
Intdzmdnyek, kereskedelmi ds venddgl6t6-ipari egysdgek 6s m6s
el6rusitohelyek el6tti jfurdaszakaszt a tdnyleges 

-haszn6l6nak 
kell

tisztintartani fiiggetlentil att6l, hogy a szemdt izleti tev6kenys6gb6l
szdrmazik-e.
Ez a kotelezettsdg kiterjed a h6eltakarit6ssal, a sikoss6g megsztintet6sevel
kapcsolatos feladatokra is.

(6) A tdnyleges haszniil6 kdtelessd ge a j6rda mellett nciv6 gaz kiirtitsa, a j6rd6ra
kinyulo 6gak ds bokrok megfelel6 nyes6se.

(7) Onos es6t61, jdgt6l, h6t6l sikoss6 vftlt jdrdilt a szriks6 ghezkdpest naponk6nt
tobbszcir fel kell hinteni.
A felhintdsre boml6, szerves anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot (homok,
hamu, frirdszpor, k6porliszt) kell haszn6lni.
E cdlra hizelds ut6n visszamaradt darabos, sdriildst okoz6 anyagot haszniilni
nem szabad"
A sz6r6anyag beszerzeserol a tisztdntart6sra kotelezettnek kell gondoskodni.

(8) A j6rda 6s a k6zut sikoss6g-mentesftdsdt a tisztintart{isra k6te'iezettnek rigy
kell elv6gezni, hogy abb6l ne szfurmazzonbaleset.



16. $

(1) A kdztertileten l6v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek
tisztintartisa, a csapaddkvfz akad6lytalan elfoly6s6nak biztosit6sa - az
ingatlan el6tti szakaszra terjedden - az ingatlan tdnyleges haszn6l6j6nak,
illetve tulajdonos6nak kdteless6ge.

(2) J6rmtibehajt6k 6tereszeinek 6pitdse, j6karban 6s tiszt6ntart6sa minden
es etben az ingatlan haszn6l6j 6nak, illetve tulaj dono s 6nak koteles sdge.

(3) A csapad6kelvezet6 6rokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet
bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot,
papirt, tdrmeldket, tiz- 6s robban6sveszdlyes anyagot) a csapaddkviz-
elvezet6 6rokba sz6rni, belednteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!

17. $

(l) Epit6si tertileten 6s az epitkezds kdzvetlen korny6kdn (az epitkez6s elotti
teriileten) az epitest vegzo kivitelez6nek (illetve az ingatlan haszn6l6j6nak,
tulaj donos6nak) kell bizto sitani a tisztas6got.

(2) Beruhdzdsok esetdn a birtokbav6telt6l a kivitelezds megkezd6sdig a

beruh6z6nak (bonyolit6nak), ezt kdvet6en a kivitelezds befej ez6s eig a

kivitelez6nek kell gondoskodni az ilItala elfoglalt ter0let tiszt6ntart6s6r6l.
(3) Epitdsndl, bont6sn6l vagy tatarozisndl a munk6latokat irgy kell vdgezni, az

6pitdsi ds bont6si anyagokat, a ki6sott fdldet rigy kell t6rolni, hogy por ds

egydb szennyez6dds ne keletkezzen.
(4) Amennyiben a munk6latokvegz6se sor6n dpitdsi tormeldk, illetve

hulladdkanyag keletkezik, irgy azt folyamatosan, legkds6bb a munka
befejez6s etol szfumitott 48 6r6n beli.il a kivitel ezdst vegzo szervnek vagy
szemdlynek el kell szSllitani, 6s a koztertiletet helyre kell ilIlitani, i11et61eg

meg kell tisztitani.
(5) Kdzteriileten 6pit6si, bont6si anyagot a polg6rmester 6ltal kiadott kdztertilet-

hasznillati en g e dd lyb en me gh a thr o zott te rtil eten, az enge ddl yb en me gi e I 6 I t
m6don 6s id6tartamig szabad t6rolni. Mag6nteri.ileten enged6ly nem

szi,iksdges, de csak olyan anyagot szabad t6rolni, amely kdzegeszs6gtigyi

szempontb6l veszdlytelen.
(6) Tilos kdzhtra, irpadk6ra salakot, 6pit6si tormel6ket, illetve szemetet

sz6llitani ds helyezni!



18.$

(1) Kdztertileten szennyez6 anyagot csak olyan m6don szabad sztrllitani, hogy a
sz6llit6sb6l semmi ki ne hulljon, por 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha a
sz6llit6s kozben a tenilet szennyez6dndk, a szennyez6des ellidezoje kdteles
azt eltdvolitani 6s a tov6bbi szennyez6d6s megakad6Iyozirsirsl gondoskodni.

(2) Ha b5rmilyen szilIlitminy fel- vagy lerakiis6nfi, akoztertilet szennyez6dik, a
szennyezod6s el6idez6jenek azt a fel- vagy lerak6s elv6gzdse ut6n nyomban
meg kell tisztitani.

le.$

(l) A kdzsdg koztertilet6n tilos j6rmiivet mosni, olajcser6t vagy m6s olyan
tevdkenys d get v 6 ge zni, amely szenny ez6 dd st okoz.
Lak6hdzhoz tartoz6 udvarban ilyen munk6kat rigy kell vdgezni, hogy a
szenny ezod6s kozteriiletre ne keriilj cin.

(3) A gondozott zdldteniletre j6rmrivel r6hajtani, azon parkolni, azt
b6rmi m6don kilrositani tilos!

20.$

(1) Kdztenileten hirdetmdnSrt, plakffiot csak az e c6lra rendszeresitett helyen
szabad elhelyezni. Tilos az epitmdnyeket, keritdseket, 6l6frikat b6rmilyen
felirattal megrong6lni. A kozszemdrmet 6s kdzizlest s6rt6 feliratokat a
tulajdonos 24 or6n behil kdteles saj6t kolts6g6n elt6volftani.

(2) Eptileten (kapun, ablakon stb.) egydb ldtesitmdnyben ldv6, idejdt mrilt
hirdetm6nyt az elhelyez6 koteles elt6volitani, legkds6bb a felhfvris
kezhezveteldt6l szftmitott 3 napon beltil, kdteles tov6bb6 az igy keletkezett
hul laddk cisszegytij t6sdr6l 6s elszrillit6s 616l is gondoskodni.

21.$

(1) Szemetet, hullad6kot csak az arra a cdlra rendszeresitett ds fel6llitott
szemdttart6b a lehet elhelyezni.

(2) Aki kozteniletet, valamint az itt elhelyezett felszereldsi, berendezdsi

.^, ,!-plllat_beszennyezi, kdteles annak megtisztit6s6r6l azonnalgondoskodni.
(3) Allati hullit, valamint olyan anyagot, amely a kdrnydk leveg6j6t szennyezi,

az egdszsdget veszelyezteti, vagy dl6sdiek rdszdre tdptalajtnyirithut, r.-
koztertileten, sem magiintertileten elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

(4) Az tilattattissal kapcsolatos kciztisztasrigi feladatokr6l ktilin rendelet
rendelkezik.



(5)Elhullott 6Ilat tetem6t a tulajdonos koteles haladdktalanul a ddgtemet6be
sz6llitani. Kdzfton tdrt6nt 6llat elhull6s6t - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a
polgSrmesteri hivataln6l azonnal be kell jelenteni.

22.5

(l) V6llalkoz6i tevdkenys6g ell6tds6hoz, magfungazd6lkod6shoz sziiksdges
g6pek, j 6rmtivek t6rol6sa kdzteriileten tilos !

(2) Alkalmi jelleggel igdnybe vett koztertilet 6s az azt kririilvev6 10 m6teres
ter0 I ets 6v tisztintarthsa az alkalmi haszn6lo kd te I es s 6 ge.

Az irrusit6sbol keletkez6 hulladdk gyrijt6sdre zdrhat6 eddny kell kihelyezni
€s azt saj6t kolts6gen elsz6llitani.

23.$

(l) Az dpiilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az epilet tetozeterol az

esoviz, hol6 a jdrddrane csorogjon.
(2) A telepiilds tertiletdn 16v6 tavakba, holt6gakba, 616 vizfoly6sokba,

b e I v i ze lv ezeto 6rko kb a tisztitatlan szennyv izet, tr 6gy al e v e t I ev e z e tni, p artj ait
szemdt vagy egy6b hullad6k lerak6sdval beszennyeznr tilos!

24. $

(1) A j6rd6r6l letakaritott jeget, havat a kdzirt 6s a jhrda kozott irgy kell
elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gdpj6rmti forgalmat ne akadillyozza.

(2) Tilos az dsszerakott ho elhelyez6se:
- a gyalogos kdzlekeddsi irtvonalon,
- az utker esztezoddsben,
- az rittorkolatban,
- a kapubejdrat e16, annak szdlessdg6ben,
- a tdmegkdzlekeddsre szolg6l6 j6rmti meg6llohelydndl, a jfirmii

meg6ll6helye 6s a jhrda kozdtt,
- akdzizemi, szolgilltatisi, felszereldsi t6rgyon ds annak kdz6rdekti

ldtesitm6nyein.
(3) A j6rd6rol a havat h6esds ut6n azonnal el kell takaritani.



IX. Fejezet
Lz tvar 6s kerti hulladdkok nyilttdri 6get6se

2s.$

(l) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott tuzrak6helyen szabad dgetni
irgy, hogy az az emberi eg6szs6get 6s a kcirnyezetet ne k6rositsa, 6s az dgetds
hilsugirzdsa k6rt ne okozzon.

(2) Az 6getend6 kerti hulladdk nem tartalmazhat m6s kommuniilis, illetve ipari
eredehi hulladdkot (p1. PVC, vesz6lyes hulladdk).

(3) A szabadbanrtizet gyfjtani, ttizeloberendezdst haszn6lni csak ugy lehet,
hogy az akdmyezetdre t.jz- vagy robban6sveszdlyt ne jelentsen.

(4) A szabadban atizet ds rizemeltetett ttizel6berendez6st 6rizetlentil hagyni
nem szabad, s veszdly eset6n, vagy ha arra szriksdg nincs, attizet azonnal el
kell oltani.

(5) A hizelds, atizellberendezds hasznillat6nak szinhelydn olyan eszkcizoket ds
felszerel dseket kel I k6szenl6tb e helyezni, amelyekk el a tiiz terj edd se
megakad6ly ozhato, illet6leg a tiz elolthat6.

(6) A kerti hullad6k elsz6IlitSsfura a szervezett ds meghirdetdsre keriilo
lomtalanit6si akcio is ig6nybe vehet6.

(7) A hat6s6gilag elrendelt 6ltal6nos tiizrakdsi tilalom alol a rendelet nem ad
felmentdst.

X. feiezet
Szab6lys6rt6sek

26.$

(l) Az l999.dvi LXX. tv. drtelmdben szab6lysdrtdst kovet el ds 30.000,-Frig
terjed6 p6nzbirsdggal, illefve 10.000,-Ft-ig terjed6 helyszini bfrs6ggal srijthat6l
aki:

a) az illtalahaszndlt, illetve tulajdon6tkepezo ingatlant felsz6lit6s ut6n nem
mtiveli ffiog, nem tartja rendben, gyomt6l, gaztolnem tisztitja meg,

b) a szemetgyijto eddnybe m6rgezo,robban6, folydkony ,ugy uszolg6ltat6st
vegzo dolgoz6 testi dps6gdt, egdszsdgdt vagy a gdpjdrmrivet vesz elyeztett:
anyagot helyez eI,



c) az ingatlan 6s az ingatlan el6tti jirda tiszt6ntart6s6r6l (h6 eltakarit6sdr6l,
sikoss6gmentesf t6sdrcil) nem gondoskodik,

d) az ingatlan el6tti 6rkot, foly6k6t, csatornanyil6st, ifieresztnem tisztitja,
vagy a csapaddkviz zavartalan lefoly6s6t nem biztositja,

e) a beepitett, illetve bedpftetlen beltertileti ingatlan el6tti jdrdhn, illetve
mellette nott gazt nem irtja, a kinyfrl6 6gak 6s bokrok nyesdsdr6l nem
gondoskodik, l, illetve azt bejelent6s n6lkiil a ki6pitett csapaddkcsatom6ba
vezeti,

fl a jdrdir6l letakaritott havat a gyalogos, illetve j6rmtikdzlekeddst
akadilIy oz6 m6 don rakj a I e. Havat irtkere sztez6 dd sb en, irttorko I atb an,
kapubej 6rat el6, tomegkdzlekeddshe z szolgilloj 6rmti meg6ll6helydn6l, a
kdz:0zemi szolgdltat6si, felszereldsi thrgyra, koz6rdekti ldtesitmdnyre, illetve
parkositott teriiletre rakj a,
g/ gdpkocsit tiltott helyen ds m6don mos,
h) szennyvizet, eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot a

c sapaddkvizlefoly6 utcai akn6b a, illetrileg a csap ad6kelvezet6 6rokba
vezet,6nt,

I kdzkifoly6t nem hiztartfusi vizsziiksdglet kiel6git6se celjdra enged6ly,
illetve hozziljfirul6s ndlktil igdnybe vesz,

j) az idejdt mrilt hirdetmdnyt, plak6tot nem t6volitja el,
k) epitmenyeket, kerit6s ek et, 6\6fdt b 5rmilyen fel irattal me gron 96l,
l) a gondozott zlldtertiletre j6rmtivel rhhajt vagy azon parkol,
m) kdzhtra, ritpadk6ra salakotvagy dpitdsi tdrmeldket enged6ly n6lkril szhllit

vagy elhelyez,
n) v illlalko z 6 i tev 6 kenys 6 g e I I 6t6s rlho z, magdngazdiiko dds h o z s ziik s 6 g e s

gdpet, gdpj 6rmtivet kciztertileten thr ol,
p) alkalmi jelleggel ig6nybe vett kdzteriileten ds kdrny6kdn keletkezett

hullad6kot nem gyujti 6ssze, ds elsz6llit6s6rol nem gondoskodik,
q) atelepril6sen l6v6 tavakba, holt6gakba 6l6vizfoly6sokba,belvizelvezeto

6rokba tisztitatlan szennyvizet, trilgyalevet levezet, partjait szemdt, vagy
egydb hulladek lerak6s6val beszennyezi,

r) avar 6s kerti hullad6kok nyilt t6ren tortdn6 6get6sdt nem a rendeletben
foglaltak szerint v egzi

s)A kdtelez6 kdzszolgitltat6s teljesitdse drdekdben e rendeletben el6irt
bejelentdsi kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget ( 6.$ (4) 6s 10.$ (a) )

t)A kdzszolg5ltat6s kdrdbe tartozo tev6kenys6get j ogosulatlanul v 6gez

u)Telepi.ildsi szil6rd hulladdkot ingatlanin felhalmoz, illetve a kozteniletre,
vagy m6s ingatlan6ra a rendeletben meg6llapitott felt6telekt6l eltdroen
kihelyez.
v)A gfijt6ed6nybe folyekony 6ghet6, m6rgezo, robban6, vagy egy6b olyan

veszdlyes anyagot helyez el, amely veszllyezteti a sz6llit6ssal foglalkozokvagy
m6sok 6letdt, testi 6ps6gdt, egdszs6g6t.



w)Telepiildsi szil6rd hullad6kot Baksa kozs6g kdzigazgatilsi teniletdre
illet6ktelentil besz6llit.
(2) A teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos szab6lysdrtdsi rigyekben

hat6s5gk6nt a kdrjegyz6 j6r el.
(3) Helyszini birs6gol6sra jogosult a korjegyz6 6s a Hivatal mtiszaki

igyintezoje.

IX. feiezet
Zhr6 rendelkezdsek

27.$

Jelen rendelet 2004. november 01-6n ldp hatillyba, egyidejrileg
hatillyifi veszti a szilSrd hulladdk dsszegyfijtdsdre, elszdllitisdri,
firtalmatlanitdsfura szew ezett kdtelez6 kdzszolgitltat6sr6 I rendelkezci
412003 .( III. I 3.) rendelet.

T6seny, 2004. szeptember 10.

Ndmeth J6zsef
polg6rmester

dr.Hederics Istv6n
korjegyz6


