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Trirony kozsdg kdpviselo testiilet6nekTl20l6 (XI.24.) dnkormrinyzati rendelete

Trirony Kdzs6gi Onkorm6nyzatKepvrsel6-testiiletenek 7l2Ol6.(XL24. ) 6nkorminyzatirendelete a
koztisztasrigr6l, valamint a hullad6kgazd6lkod6si k<izfeladatr6l

Trirony Kiizs6gi 6nkormr{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
7 12016.()(1.24. ) iinkormdnyzati rendelete
a kiiztisztasr{ grril, valamint a hullad6kgazd 6lkodrisi kiizfeladatrt6l

Trirony Kozs6gi Onkormilnyzatinak K6pviselo-testi.ilete a hulladdkr6l sz6l6 2012.
CLXXXV. torvdny (a tovribbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapjrin
az Alaptorveny 32. cikk (1) a) pontj6ban leirt jogkcir6vel dlve a kovetkezoket rendeli el:

ELS6 RESZ
Altal6ros rendelkez6sek

I. Fejezet

l. A rendelet c6lja, hat{lya

l.$ E rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biaosidrik
Trirony k6zs6g k6ztisztas6g6t, valamint a helyi hulladekgazd6lkod6si kcizfeladat tartalmitt,
rendj6t 6s m6dj6t.

2. $ (1) E rendelet tertileti hat6,lya Trirony krizsdg kozigazgatdsi teriilet6n vegzett
hullad6kgazd6lkodrlsi kdzfeladat ell6t6s keretdben szervezett 6s fenntartott kcizszolg6ltat6sra (a
tov6bbiakban: kozszolgiitat6s), valamint az e rendeletben meghatirozott kozszolg6ltat6s
keretdben a teleptil6sen gytijtdtt hulladdkok sztllitdstra 6s kezel6s6re terjed ki.

(2) E rendelet szem6lyi hatiiya a hullad6kgazdrilkod6si krizfeladat ell6t6sa keretdben
szervezett 6s fenntartott kozszolg6ltat6st igdnybe venni kciteles ingatlantulajdonosokra

terjed ki. A rendelet szemdlyi hatllya kiterjed azon ingatlantulajdonosokra, akik
erdekkdr6ben szil6rd hullad6k keletkezik, akiir ingatlanukon, ak6r ingatlanuk elott levo
k<izteriileten, ak6r a telepi.il6s egy6b kdztertilet6n."

2. Fogalmi meghatrlrozdsok

3. $ (1) E rendelet alkalmaziis6ban az alapfogalmak tekintetdben a Ht. 2.$-a azirtrnyado.

MASODIK RESZ
A hullad6kgazdrilkoddsi kiizfeladat
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II. Fejezet

3. A hullad6kgazdrllkod6si kiizfeladat tartalma

4.$ (1) Trirony Kdzs6gi Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: onkorm6nyzat) kotelezoen

ell6tand6 hulladdkgazd6lkod6si kozfeladat6t a DEL-KOM Nonprofit Kft. kozszolgiitat6val

kotdtt hul I ad6k gazd6lko d6s i szerzo des ritj 6n bizto sitj a.

(2) A hullad6kgazd6lkod6si krizfeladattal kapcsolatos kozszolg6ltat6s igdnybe v6tele Turony

k<izsdg kozigazgatisi teriilet6n l6vo lak6ingatlan tulajdonosai reszere egesz 6vben, az

idolegesen haszniit ingatlanok esetdben az rngatlantulajdonosok r6sz6re a haszn6latt szezon

idejdre kotelezo. A haszn6lati szezon ahaszniit ingatlanok esetdben el6re bejelentett idoszak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztositja a hulladdkgazd6lkod6si kcizfeladattal kapcsolatos

k6zszolg6ltat6s elldt6s6hoz szi.iks6ges felt6teleket akozszolgitltat6 r6szere.

(4) Az ingatlantulajdonos kdteles a keletkezett telepiilesi hullad6k

hullad6kgazd6lkod5si kdzfeladattal kapcsolatos kdzszolg6ltat6s kotelezo

gondoskodni.

(5) A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos a hintartdsi hullad6khoz

reszet kepezo elki.ilonitetten gytijtott hullad6k kezel6s6rol a Ht. 31. $

me ghatir ozottak szerint gondo sko dik.

elhelyezes6rol a

ig6nybev6te16vel

hasonl6 hulladdk
(1) bekezdds6ben

(6) Tilos hullad6kot elhagyni, felhalmozni, a gyrijt6s, begytijt6s, sz6llit6s 6s lerak6s

szablly aitol elter6 m6 don kezelni.

4. A hullad6kgazd:llkodf si kiizfeladat

elk{trisr{nak rendje

5 .$ (1) Ttrony k<lzsdg kozigazgat6si teriilet6n a 4. $ (1) bekezdds6ben meghat6rozott

hullad6kgazd6lkod6si kozfeladatot az onkorm6nyzat altal kiviiasztott, az Orsz6gos

Hullad6kgazd6lkod6si Ugynoks6g altal minositett, valamint hulladekgazd6lkod6si

kozszolg6ltat6si enged6llyel rendelkezo gazd6lkodo szervezet (tovdbbiakban: k6zszolg6ltat6)

vegzi.

(2) A telepi.ilesi hullad6k rendszeres elsz6llit6s6r6l a kozszolgtitat6 az ingatlan-

tulajdonosokt6l heti egy alkalommal, meghat6rozott napokon 6s gytijtoeddnyben kciteles

gondoskodni.

A teleptilesi hulladek elszrlllit6si napj6nak esetleges viitozitsitrol az <inkormirnyzat a helyben

szo k6so s m6don kcitel e s az rngatlarttul aj do no sokat t6j 6ko ztatni.

(3) A telepiil6si szil6rd hulladekot csak az 4.$.(l) bekezd6s 11. pontj6ban meghatirozott
gyujtoedenyben lehet, kizirolag a sziilitSs napjdn az ingatlan bejirata elotti k<izteri.iletre
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kihelyezni oly m6don, hogy az akozszolg6ltat6 j6rmuv6re kdnnyen felhelyezheto legyen.

5. A kiizszolg{ltatris r6sztvev6inek jogai 6s kiitelezetts6gei

6. $ (1) A telepi.il6si hullad6kot az ingatlantulajdonos gyrijtoeddnyben koteles gytijteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyrijtoedenyt az ingatlanon beltl tartja, azt kiz6r6lag tiritdsi
c 61b6 I a me ghat6r o zott szdllit6si napo ko n helyezheti ko zteriiletre.

(3) A gyrijtoed6ny tirtartalmrit meghalad6 tobblet teleptl6si szil6rd hullad6k elsziilinatisira
a kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6re kdtelezett ingatlantulajdonos a szolgiitat6 6,ltal
rendszere s itett mtiany a g zsdk felhaszn6l6s6val i s j o go sult.

7.$ (1) A kozszolgdltato a hulladdkgazd6lkodrisi kcizszolgriltat6si szerzoddsben
meghathrozottak szerint gondoskodik a kdzszolg6ltat6s folyamatos el16tes6r6l.

(2) A hulladdkgazd6lkodilsi kcizszolg6ltatris k<ir6be a telepiil6si hullad6k tartozik.

(3) A k6zszolg6ltat6 a gyrijtoed6ny kiilritds6t a tole elv6rhat6 gondossriggal kdteles vegeznr.
Az okozott kirt annak javitris6val vagy rij eddnyzet biztosftris6val kdteles megt6riteni.
Amennyiben a meghib6sod6s a kozszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel, a hasznrilhatatlan
gytij to edeny j avit6sa, p6tl6s a az ingatlantulaj dono s kcite lezetts6 g e.

(4) A kozszolgiitat6 munkav6llal6i a gyujtoed6nyt kii.irit6s ut6n kotelesek az ifivetel hely6re
visszahelyezni 6s azirites sor6n kihullott telepiil6si szllfird hullad6kot dsszetakaritani.

(5) A kdzszolg6ltato az alapszolg6ltat6son feltili mennyisdgri h6aart6si hullad6kot nem
koteles elsziillitani, ha az nem a krizszolg6ltab ehil rendszeresitett 6s biztositott mtianyag
zs6kban lett kihelyezve.

(6) A kozszolgf,ltato a kotelezo kozszolgiitat6s kdr6ben megtagadhatja a teleptil6si szil6rd
hulladek elsz6llit6s6t, ha

a) nem az e rendeletben meghatirozott gyrijtoedenyben keri.il kihelyezdsre,
b) ha a tdrol6eddnyben a telepiil6si szildrd hullad6k kcir6be nem tartoz6 anyag kertilt

elhelyez6sre,

c) a hulladdk nem a szabvdnyos, zart t6rol6ed6nyben, illetve nem a kozszolgiitat6t6l vSs6rolt
jelzett zs6kban kertil kihel y ezdsre,

d) a hullad6k olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy a tiirol6ed6ny mozgat6sakor a kisz6r6d6s
vesz6lye fenn6ll,

e) ha a t6rol6eddny kririil szab6lytalanul, annak mozgat6st 6s tirit6st akadiiyozo m6don
tcibblethullad6k keri.ilt kihelyez6sre,

f) amennyiben a trirol6ed6nyek jelz6se bevezetesre kertil - a t6rol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya, illetve sdriilese eseten.
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(7) A hullad6k szallitoja, kereskeddje, kdzvetitoje, kezeloje a Ht. 65. S (2) bekezd6s6ben

foglalt szemdlyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghatinozottak szerint jogosult.

8 $ (1) Az iinkorminyzat ahdztartisokban keletkezo lom elsz6llit6s6r6l a krizszolgdltat6val

kotott kiilon meg6llapod6s alapj6n dvente egy alkalommal gondoskodik, melyrol az 6rintetteket

a helyben szok6sos m6don ti$ekoztatla.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek az (l) bekezd6s6ben meghatitrozott lomtalanit6si akci6t nem

jogosultak ig6nybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 ed6nyzettel kapcsolatos el6irdsok

9. $ (1) A gyrijt6s idej6re a kdztertletre tdrt6no kihelyez6s, a gyujt6st ktivet6en a gytijt6ed6ny

saj6t ingatlanra tort6no visszahelyezese az ingatlantulajdonos kcitelezetts6ge.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a gyujtoed6ny folyamatos tiszt6ntart6s6r6l, sziiksdg szerinti

fertotlenit6s6rol, elhas zniiodis esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gyujtoeddnyben tilos vesz6lyes hullad6kot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maro

lrig, forr6 hamu, zsiradek, gyril6kony vagy robban6 anyag, stb.) amely veszelyezteti a

kozszolg6ltat6 munkav6llal6inak egdszs6gdt, testi eps6g6t, vagy megrong6lhatja a

kozszolgiitat6 sz{ilito j6rmriv6t. E rendelkez6s megsdrtoi az okozott k6rt is kotelesek

megt6riteni.

g) Az ingatlantulajdonos a hullad6k gyrijt6sdre az alapszolg6ltat6s keretdben az alilbbi

rirtartalmri, kozszolg6ltat6 tital rendszeresitett tipusri szabv6nyedenyzetet kotelesek igdnybe

venni:

a) 70-80 literes edenyzet,

b) 110-120 literes eddnyzet.

7. Akdzszolgiltatis dija, a dijfizet6s szabflyai

10. $ (l) A kozszolg5ltatasi dij megfizetds6re a vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyi

rendelkez6sek az ir6nyad6ak.

(2) Az rinkorm6nyzat a kolts6gek egyidejri 6tv6llal6s6val az rngatlanhaszniio szbmhra

dij mente ss6get biztosit.

4tt0

8. A gyiijt6pontok 6s a hullad6kudvar ig6nybev6tel6re vonatkozil rendelkez6sek
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11. $ Az elki.ikinitetten gyrijtott hullad6k a kdzszolgilltat6 iital izemeltetett hullad6kgytijto
pontra, hullad6kgyr.ijto udvarba, 6tv6teli helyre, vagy a k<izszolg6ltat6s kor6be tartozo
hullad6kot kezelS hullad6kkezel6 l6tesitm6nybe is sz6llithat6 6s ott a jogosultnak 6tadhat6,
vagy ktildn gyrij t6eddnyben elhelye zheto.

12. $ A telepi.il6s lakosai reszere ig6nybe veheto hulladdkudvarr6l akozszolgaltat6 a helyben
szok6sos m6don 6s honlapj6n tdjekoztatdst nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a hullad6kudvarban
gytijthet6 egyes hulladekokra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6teli m6dj6ra 6s a mennyis6gi
korl6tokra vonatkoz6 ti$ekoztatdst a KcizszolgirLtat6 honlapj6n 6s a hulladdkudvarban
kozzeteszi.

13. $ A Kozszolgiitato a hullad6kudvar iizemeltetdsi szabtiyzatirban meghatfirozza a

termdszetes szem6ly ingatlanhasznii6 6ltal a hulladdkudvarban elhelyezheto hullad6kok
mennyisdgdt. A termeszetes szem6ly ingatlanhasznflo e jogrit csak rigy gyakorolhatja, ha a

hul laddkgazd6lko d6s i kozszolgitltat6s i dij at me gfi zette.

8. A helyi hullad6kkezel6si kiizfeladat alf nem tartozf hullad6kkal kapcsolatos
tev6kenys 69 elk{trls rinak ren dj 6re vonatkoz6 el6irf s ok

14. $ (1) A hullad6kgazdiikodits kcilts6geit az eredeti hullad6ktermel<i, illetve a hulladdk
adott vagy kortlbbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesitds6re jogszabrlly (reszben vagy
eg6szben) a hullad6kot eredm6nyezo term6k gyirtojfit, forgalmazoj6t is kotelezheti. Ezen
hullad6kfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hulladekrol sz6l6 tdrv6nyben megjel<ilt, a
hullad6k termeloj6re 6s birtokos6ra vonatkozo szabiiyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hullad6k k6pzodik, a hullad6k kezel6sdrol a

hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eloir6soknak megfeleloen gondoskodik.

(3) Hullad6kot csak kezel6sre vonatkoz6 hulladdkgazd6lkod6si enged6llyel rendelkezo
gazd6lkod6 szerv ezet t6rolhat.

@) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kritelezettseget a hullad6k termeloje,
birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghatttrozott feltdteleknek megfelelo iirtalmatlanit6 vagy hasznosit6
elj6r6s, berendez6s, l6tesitmeny alkalmaz6s6val sajrit maga teljesiti, vagy

b) az erre feljogositott 6s engeddllyel rendelkezo hullad6kkezelonek tortdno 6tad6ssal, a

keze16s kciltsdgeinek megfizet6s6vel teljesiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjelcilt hulladdkot az <inkormSnyzat 6ltal kijeldlt, tov6bb6 egy6b,
komyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel rendelkezo 6rtalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre
a hullad6k termeloje, birtokosa, ktilcin engeddly n6lkiil maga is elsz6llithatja.

(6) Az (1) bekezddsben meghatirozott hulladek kozszolgilltatiison kiviili elsziilititsirhoz a

hullad6ksz6llit6si tevdkenys6gre feljogositott gazdirlkod6 szervezetet is igdnybe lehet venni.

(7) A feljogositott hullad6kkezelo igenybev6tele mellett tcirteno sz6llit6s eset6n a gazdillkodo
szervezet, saj6t sz6llit6s eseten pedig a hullad6k termeloje, birtokosa, illetoleg az

ingatlantulajdonos az 6tvett, illetve 6tadott hullad6k mennyis6g6t es cisszet6teldt - a ki.ikin
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m6don 6s tartalommal - k<jteles fait6nk6nt nyilv6ntartani 6s

tenni.

(8) A (6) bekezd6sben eloirt kcitelezettseg - a ktilon jogszabiiyokban meghatdrozottak szerint

- mind a kijelolt 6rtalmatlanit6 hely tizemeltetoj6t, mind pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely

tulaj dono s 6t (i.izemeltetdj 6t, has zn 6l6iat) i s terhe li.

(9) Ha a hullad6k termeloje, birtokosa a hulladdkot saj6t rnaga a kijel<ilt 6rtalmatlanit6 helyre

sziilitja, a hullad6k 6tad6srlval egyidejuleg, szfumla ellen6ben drtalmatlanit6si dijat koteles

fizetni a lerak6hely i.izemeltetoje r6szdre.

12.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdiikodo szewezet a ktizszolg6ltatSs al6 nem

tartozo hullad6k elsz6llit6s6val akdzszolg6ltat6t bizza meg, a megrendelds, a szolg6ltat6s 6s a

dijfizet6s felt6teleiben torteno meg5llapod6suk alapj6n a kozszolgiitat6 a megielolt idopontra

vagy idotartamra a megjelolt mennyis6gti 6s osszet6telti hulladdknak megfelelo gytijtoeddnyt

rendelkez6sre bocs6tja, a hullad6k elsziilitdsdt elvegzi ds gondoskodik a kijelolt 6rtalmatlanit6

helyen tort6no elhelyezds6r6l.

(2) Az ingatlantulajdonos 6s a gazditlkod6 szervezet 24 6rin beltil k<;teles gondoskodni a

biol6giailag leboml6, eroteljes btizcjs szagot lraszto hulladdk keletkez6se, illetve a gytijtoed6ny

telitod6se eset6n az elsziilittat6sr6l.

13. S. (l) A kozszolg6ltatrls al6 nem tartoz6 hullad6k elszdllit6sa eset6n a hulladdk termeldje,

birtokosa, illetoleg az iitala sz6llit6sra ig6nybe vett gazd6lkod6 szervezet kdteles a kdzteri.ilet

tisztintartits 6ra vo natk ozo j o gszab 6ly o k s ze ri nt e lj 6rni .

(2) E felezetben szab6lyozott egyeb telepi.ildsi szil6rd hullad6k elsz6llit6sa eset6ben a sz6llit6s

idopontj6ra, gyrijtoedeny kriztertiletre tort6no elhelyez6s6re 6s kihelyezds6re, a gyrijtoeddnyben

elhelyezheto anyagokra e rendelet rendelkezeseit 6rtelemszeruen kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 szabdlyok

15.$ A kozszolgiitat6 6s az NHKV Zrt. a kozszolg6ltat6ssal dsszefiigg6en tudomiis6ra jutott

szem6lyes adatokat a szemdlyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyi

eloir6soknak megfelel6en k<iteles kezelni. A nyilv6ntart6sbol b6rminemri adatszolg6ltat6s

kizir6lag jogszab6lyban meghatdrozott esetekben, valamint az ott meghat6rozott szervek,

szemdlyek reszere t<jrt6nhet. A kdzszolg6ltat6 6s az NHKY Zrt a szem6lyes adatok kezel6sd6rt,

a nyilv6ntart6s jogszertisdgd6rt, az adatkezeles megsertdseb6l eredS valamennyi k6r6rt felel.

HARMADIK RESZ

Kiiztisztasr{gi rend elkez6sek

III.fejezet
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fenntart6sa elsorendti kdzeg6szs6giigyi 6rdek, ezdrt annak

kciteles hathat6san kcizremukcidni.

16. $ A kriztisztas6g
el omo zditirs 6b an minde nki

10. Az ingatlanok 6s kiizteriiletek tisztSntartfsa

17. $ Az egyes ingatlanok trsilitntafilsir6l az ingatlan tulajdonosa, kezeloje, tart6s
haszntioja, illetoleg haszon6lveziSje (tovihbiakban egytitt: tulajdonos), m6snak ahasznilatitban
l6v6 ingatlannak (ingatlanr6szek, helyis6gek) tisztitntartds6r6l pedig a haszndl6, illetoleg a -
b6rleti jogviszonyb6l sz6rmaz6 kdtelezelts6ge szerint - a b6rl6 (tov6bbiakban egytitt: haszn6l6)
koteles gondoskodni.

Ezen beltil:

a.)a lak6 ds az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s 6ptiletek kcizcis haszniiati r6szdnek
(kapualj, l1pcsohdz, stb.) tisztas6g6r6l, rendszeres takarit6s6r6l, a rovar ds r6gcs6l6
mentesit6sdrol a tulaj donosnak,

b.)a lakrisnak 6s a lak6s celj6ra haszn6lt m6s helyisdgnek, tov6bbrl a nem lak6s c6lj6ra
szolg6l6 helyisegnek 6s az ezel<hez tartozo teriileteknek a tisztas6g6r6l, rendszeres
takarit6s5r6l, rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6ser6l pedig a haszn6l6nak kell gondoskodnia.

17. $ (1) A tiszt6ntart6si kOtelezetts6g elsosorban azingatlantulajdonos6t terheli.

(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen 6116 ingatlan tiszt6ntart6sa a kivitelezo - mfg a

szem6lyi

tulajdonri ingatlan eset6ben - megbizott kivitelez6 hi6ny6ban - a tulajdonos feladat.

(3) Epit6snel, tatarczitsn6l, bont6snti, az irttest felbont6s6n6l a keletkezett por 6s szenny
elterjeddsdnek megakadillyozirsilal kell elj6rni, aporkepzo anyagokat vizzel locsolni kell.

(4) Btizos anyagokat csak l6gmentesen lezirt tartilllyal felszerelt, vagy zdrt rakteni j6rmtivdn
szabad szrillitani.

(5)Pork6pzo vagy k<innyen lesodr6d6 anyagokat csak zitrtj6rmtiv<in vagy rogzitett ponyv6val
letakarva szabad sziillitani.

(6) Ttizelo-, epito- 6s egy6b omlesztett anyagot jitrditn, valamint a jfuda es az uttest kcizrjtti
tertleten 3 nap idotartamot meghalad6an csak kciztertlet-haszn6lati enged6ly birtok6ban
szabad t6rolni.

(7)Ha a kcizteri.ileten sz6llitott anyagb6l a k<jzteri.ilet szennyezodik, a szennyezoddst eloidozo
koteles nyomban gondoskodni a szennyezoddsek elt6volit6s6r6l. A lerak6s kovetkezt6ben a

szennyezodott kcizteriiletet az kdteles haladdktalanul megtisztitani, akinek rdszdre a szilllitds
tcirtent.

18. $ (l) A kdzteri.ilet - ide6rtve a rajtuk l6vo nyilt 6rkokat 6s ezek mritrirgyait is - szervezett,
rendszeres tisztdntartdsa az ott keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6kkal dsszefiiggo
tevdkenysdg elllt6s6r6l a 19.$.-ban, tov6bb6 a 20.$.-ban emlitett esetek kiv6tel6vel az
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6nkorm6ny zatuak ke ll gondo sko dni.

(2)A kozparkok, kozkertek, s6tiinyok, j6tsz6terek, valamint M ezen keresztiilvezeto

gyalogj6rd6k tisztit6sa, sikosstig-mentesit6se, a keletkezo szemet cisszegyrijt6se 6s elsz6llit6sa

szi.iks6ges, melyrol az <inkorminyzat gondoskodik. Ennek keret6ben elv6,gzi:

a.)az ttak, utc6k, terek ritburkolatainak 6s ezekhez tartozo jitrdik,l6pcsok 6s ezen

r6zstiinek atisilintartilsdt, az ott keletkezett szem6t osszegyujt6s6t 6s elsz{llitisbt,

b.)azutcai hullad6kgytijto tart6lyok fel6llit6s6t, fenntart6s6t, rendszeres kitirit6s6t,

fert6tlenit6 s6t 6 s ttsztintartisitt,
c.)a h6 eltakarit6s6t, sikoss6g-mentesitesdt, a kcizleked6si felt6telek biztosit6s6t.

(3)Parkerdok 6s kir6ndul6helyek tisztiintart6srlr6l a kezelonek kell gondoskodnia.

(4) A kdaeruletet beszennyezni tilos! Koztisztas6gunk meg6rz6se 6rdek6ben koaeriileten

b6rminemu szemetet vagy elhaszn6lt tirgyal (hullad6kot, papirt, gytimolcsh6jat, gallyat)

elsz6rni es 6getni tilos! Ugyszintentilos szennyviznek vagy eg6szs6gre 6rtalmas folyad6knak a

krizteri.iletre val6 kiont6se, illetve kivezet6se vagy a koztertiletnek egy6b m6don val6

beszennyez6se!

(5) Szemetet csak a kijelolt szem6tlerak6 helyre lehet lerakni. A nem enged6lyezett helyre

lerakott hulladekot annak lerak6ja tartozik elsz6llitani a kiszabott btintetds terhe mellett.

(6) K<izteriileten elhelyezett berendez6si 6s felszerel6si titrgyakat, f6kat 6s a ndvdnyzetet

beszennyezni 6s megrong6lni tilos!

(7) Attati hul16t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a kcirnyezetet

szenlyezheti, a szomszddos tertilet lak6inak egdszs6g6t veszelyezteti, sem koAeri.ileten, sem

mag6ntertileten elhagyni nem szabad.

19. $ (1) Ha a jogszab6ly elt6roen nem rendelkezik, a tulajdonos kciteles gondoskodni:

a.)az ingatlan elotti jixdaszakasz Qtrda hi6ny6ban egy m6ter sz6les teriilets6v,

illetoleg ha a j6rda mellett zcjlds6v is van, az rittestig terjed6 teljes tertilet),

b.)a j6rdaszakaszmelletti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyai tiszt6ntart6s6r6l.

Ez a kotelezetts6g a be nem 6pitett, illet6leg haszn6laton kiviili ingatlanok tulajdonosaira

is kiterjed.

(2) Az orsz6gos kozutak belteriileti szakaszainak tiszt6ntartilsa az utakr6l sz6l6 jogszab6lyok

vonatkoz6 rendelkez6seinek megfeleloen tortdnik.

20. $ (1) A j6rd6r6l a szemetet, illetve aszennyezo anyagot a k<izritra s<ip<irni tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles a jitrdin felburj6nz6 gazt a burkolat rong6l6sa nelkiil

kiirtani es az tngatlanr6l az ittest, vagy a gyalogj6r6 ter6be kinyril6 6gak, bokrok folyamatos

nyesdserol gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti kozteri.ileti jirdifireggel 7 6riigpork6pz6s n6lkiil le kell trsztitam. Az
osszescip6rt szemetet ossze kell gytijteni es a htvtart6si hulladdk t6rol6s6ra szolg6l6 eddnybe
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kell elhelyezni.

(4) Tilos a jdrdSn l6vo szemetet a jftrdi.t szegelyezo parksrivba vagy az fttestre seperni. Ha a
j6rda napkdzben tdbbszdr beszennyezodik, szemetess6 vrilik, a tisztitiist meg kell ism6telni.

(5) A tulajdonos a jitrdithoz tartozo foly6knak h6t6l, j6gt6l 6s a foly6st akadtilyozo egyeb
anyagt6l val6 megtisztit6s6r6l koteles gondoskodni.

21.$ A kozs6g k<iztertiletein szeszes ital fogyaszt6sa tilos! A tilalom nem vonatkozik a

kozteriileten elhelyezett 6s a kdzvetlen kdztertiletre iirusft6st vegzb boltok, i.izletek korny6k6re,
valamint a majrilis jellegti rendezv6nyek soriin ideiglenesen kitelepiilt 6rusit6helyek
kcirny6k6re.

11. A kiiztisztasfggal iisszeftiggd egy6b rendelkez6sek

22. $ (1) Elelmiszer- 6s vend6gl6t6 iizemekbe, tizletekbe, helyis6gekbe, szorakozohelyekre,
j6tsz6terekre, egdszsdgtigyi intezm6nyekbe, bdlcsod6kbe, 6vod5kba, iskol6kba ebet - az
iizemelteto 6ltal meghatdrozott felt6telek mellett a vakvezeto kutya kiv6tel6vel - m6g porizon
sem szabad bevinni.

(2) Az ebek tiritdse k<izteriileten csak az ene kijelolt helyen, tov6bbii a jirda melletti
viznyelobe engedheto meg. B6rmilyen m6s helyen az iitaluk okozott szennyezes eltakarit6siir6l
az eb s6t6ltat6ja kciteles gondoskodni.

(3) Allatokat k<iztertileten legeltetni csak a kijelolt helyen szabad.

12. Zir6 rendelkez6sek

23. $ (1) E rendelet a kihirdet6s6t kciveto napon l6p hat6lyba.

(2)Hatillyht veszti Trirony Kdzsdgi Onkorm6nyzatKepviselo-testtilet6nek akonisnas6gr6l,
valamint a teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kozszolgiitat6sr6l 6s annak kdtelezo
i g6nybev6tel6rol sz6l6 8 I 20 | 3 .(Xil. I 0. ) dnkorm iny zati rendelete.

Szarkiindi Lajos
polgdrmester

Dr. Szarkdndi Zita
jegyzo

A rendeletet a k6pviselo-testtilet a2016. november 23-i til6s6n fogadta el.

Kihirdet6sre kertlt: 2016. november 24-en.

9l t0 2018.05. 09. l1:43



MHK JogszabQly szolgQltatQs http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh6eg I ed0dr5 eo6dt9ee6e...

Dr. Szark6ndt Zita
jegyzo
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