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Ujpetre 6nkorm6 nyzat K6pviseld-testiilet6 nek 12/2013.(IX.1s.)iinkorm ilnyzati
rendelete

a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiildsi szildrd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgfltatfsr6l 6s annak kiitelezd ig6nybev6tel6r6l

Uj p etre Kiizs 69 On ko rm ri ny zata K6pviseld-testiilet6nek
12 /2013 (.IX. I 5.) iinkorm 6 ny zati rendelete

a kiiztisztasigr6l, valamint a telepiil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos helyi
kiizszolgdltatdsr6l 6s annak kiitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Ujpetre Kozsdg Onkorm6nyzatdnakK6pvisel6-testtilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
CLXXXV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 88. $ (4) bekezdds6ben kapott
felhatalmazis alapjfun az Alaptcirvdny 32. cikk (l) a) pontj6ban leirt jogkordvel
dlve a kovetkez6ket rendeli el:

ELSO nnSZ
Altaldnos rendelkez6sek

I. Fejezet

1. A rendelet c6lja, hatilya

1. $ E rer.rdelet cdlja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek
biztosid6k Ujpetre kcizs6g koztisztas6gifi, a helyi hulladdkk.ril6ri-kozszolgilltatts
tartalmf$, rendjet 6s m6dj6t.

2. $ A rendelet hatrilya kiterjed Ujpetre kozs6g kdzigazgat6si tertilet6n l6v6
valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, melynek tev6kenysdge sor6n telepiildsi hullad6k
kdpzodik.

2. Fogalmi meghatdrozfsok

4.$ (1) E rendelet alkalmaz6s6ban:
1. alapszolg6ltat6s: I db gyrijt6ed6ny jelen rendeletben meghat6rozott

gyakoris6ggal tdrtdn6 tirit6se, melyet valamennyi ingatlantulajdonos koteles
igdnybe venni.



2. telepiildsi hullad6k:
a) h6ztart6si hullad6k: a hilztartilsokban kepzi5do vegyes, elktilonitetten g).rijtott

valamint nagydarabos hullad6k, ide6rtve a lak6sokban, lak6ingatlanokban, a
pihen6s, iidiil6s celjSra hasznilIt helyisdgekben, valamint a lak6hinak kdzris
haszn6latu helyis6geiben 6s teriiletein kepzodo hulladdkot, 6s a

b) hSztart6si hulladdkhoz hasonl6 hulladdk: az a vegyes, illetve elkiilcinitetten
gytijtott hu11ad6k, amely a h6ztart6sokon kiviil k6pz6dik, ds jelleg6ben,

o s szet6tel6ben a hiztarthsi hulladdkhoz has onl 6 :

3. nagydarabos hulladdk: az rngatlantulajdonost6l a kdzszolgilltat6 6ltal nem
rendszeres jelleggel 6wett olyan hulladdk, amely a kozszolg6ltat6s keretdben
rendszeresitett gyrijt6ed6ny mdreteit meghaladj a (lom) ;

4. vegyes hullad6k: a hhztartisi 6s a hiztarthsi hullad6khoz hasonl6 hulladdknak
az a kiilcinbozo fajt6jir 6s osszet6telti hulladdkot tartalmaz6 rdsze, amelyet az

elkiilonitetten gyrijtott hulladdkt6l eltdro kiilon gffit6ed6nyben gytijtenek;

5. veszdlyes hullad6k: a Ht. 1. me1l6k1et6ben meghathrozott vesz6lyess6gi
jellemzok legaldbb egyikdvel rendelkez6 hulladdk;

6. 6pit6si-bont6si hulladdk: az epitett krirnyezet alakitilshr6l 6s vddelm6r6l sz6l6
torv6ny szerinti 6pit6si tev6kenys6gb6l sz6rmaz6 hulladdk;

7. biohullad6k: biol6giailag leboml6, parkokb6l szhrmaz6 vagy kerti hu11ad6k,

h|ztarthsokban, 6tkeztet6kben 6s kiskereskedelmi tev6kenysdget folytat6
ldtesitmdnyekben kdpz6do 6lelmiszer- 6s konyhai hulladdk, valamint az ezekhez
hasonl6, 6lelmiszer-feldolgoz6 iizemekben k6pzodo hulladdk;

8. biol6giailag leboml6 hullad6k: minden szervesanyag-tartalmri hulladdk, amely
aerob vagy anaerob riton biol6giailag lebomlik vagy lebonthat6, ide6rtve a

biohullad6kot is;

9. hullad6kbirtokos: a hulladdktermel6, tov6bb6 b6rmely jogalany, akinek vagy
amelynek a hullad6k a birtok6ban van;

10. hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s: a kozszolgilltat6s kcir6be tartozo
hulladdk 6tvdteldt, elszSllit6s6t, kezel6s6t, valamint a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6ssal 6rintett hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6ny fenntart6sdt,
i.izemeltet6sdt biztosit6, kdtelez6 jelleggel igdnybe veend6 szo1g6ltat6s;

1 1. gfijt6ed6ny: szabv6nyositott m6rettel rendelkez6 hulladdkgfijt6 ed€nyzet,
hullad6kgyujt6 zs6k, valamint az elktilonitett hullad6kgffit6s c61j6b61 iizemeltetett
eszkoz, berendez6s;
D. gynjbhely: a hullad6kgyrijt6 pont, a hullad6kgfijto udvar, az 6t-, illetve

visszavdteli hely, valamint a munkahelyi gytijt6hely 6s az iizemi gyrijtohely;
13. kcizszolg6ltat6: az a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6si engeddllyel

rendelkez6 6s a Ht. szerint min6sitett gazd6lkod6 szervezet, amely a telepiildsi
cinkorm6nyzattal kotdtt hulladdkgazdhlkodisi kcizszolg6ltat6si szerzodls alapj6n
hul laddk g azdillko dis i koz szo 1 g6ltat6st l6t el ;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelcije,
birtokosa, illetve hasznilloja, ide6rtve azt az esetet is, amikor az ingatlan
tulajdonosa, vagyonkezeloje, birtokosa, illetve hasznbl6ja egyben a hulladdk
termeldje, birtokosa;



15. id6legesen haszn6lt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lak6helyet, sem
tartozkodisi helyet nem l6tesitettek, sz6ll6shely iizemeltet6si tevdkenys6get nem
folytatnak es az ingatlanban 6letvitelszeriien nem tart6zkodik senki;

16. gazd6lkod6 szervezet: a jogi szemdly, a jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo
gazdasdgi t6rsas6g, valamint az egyeni v6llalkoz6, ide nem 6rwe azt a kciltsdgvetdsi
szervet, amelyet az fillamhdztarthsrol sz6l6 torv6ny szerint kdzfeladat ell6t6sfira
hoztak l6tre;

17. a kdzszolgdltat6s tdrgya: az 4.$ (1) bekezd6s 2. ponddban meghat6rozott
telepi.ildsi hullad6k;

18. hulladdkgyujt6 udvar (hulladdkudvar): az elktikinitetten (szelektiven)
begytijtheto telepiildsi szil6rd, valamint a krildn jogszabrilyban meghat6ro zottak
szerint a veszllyes hullad6kok fuWetelere 6s az elsz6llit6sig elktilonitett m6don
tcirtdn 6 thr olilshr a szo 1961 6, feliigyelettel el l6tott, z6rt b e gyt4t6hely ;

19. hullad6kgyujt6 sziget (gyrijt6sziget): a hlztartfusokban keletkez6,
hasznosit6sra alkalmas, kiilonbciz6 fajt6jri, elktilonitetten gytijtcitt hintart1si
hulladdk begyfijt6sdre szolg6l6, lak6civezetben, kdzteriileten kialakitott, feliigyelet
ndlkiili, folyamatosan rendelkezdsre 6116 begyiijtohely, szabv6nyositott ed6nyzettel;

20. lak6egys6g, ridtilSegys6g: helyis 69, vagy egym6ssal belsri kapcsolatban 6116
fo- 6s mell6khelyisdgek mtiszakilag is osszetartoz6 egyiittese, amelynek a
szabadb6l, vagy az dpiilet ktizos kozlekeddjdb6l nyil6 on6ll6 bejdrita van,
meghat6rozott rendeltetds celjfra cinmag6ban alkalmas ;

(2) Egyeb alapfogalmak tekintet6ben a hulladdkr6l sz6l6 Z0t2.6vi CLXXXV.
trlrvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 2.9-a az irinyad6.

uAsonrK RESZ
A hullad6kgazdSlkoddsi kiizszolgiltatds

II. Fejezet

3. A hulla dfikgazdilkodf si kiizszolgdltatfs tartalma

- 5'$ (l) Ujpetre Kdzsdg Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban: cinkorm6nyzat)
kotelezoen ellitand6 kdzszolg6ltat6skdnt a huliaddkg azd,fikod1si krizszolgriltat6s
ell6t6s6t a kozszolgilltatoval kdtdtt hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si szerzod6s
fd6n biztositja.

\2) Akdzszolgdltat6s igdnybe vdtele a Ujpetre kcizsdg kitzigazgat6si teriiletdn ldvci
lak6ingatlan tulajdonosai rdszere egdsz 6vben, az idoleg.r-.n lurrn6lt ingatlanok



eset6ben az ingatlantulajdonosok rdszdre a hasznillati szezon idej6re kcitelezo.
haszn6lati szezon a haszn6lt ingatlanok eset6ben elore bejelentett idoszak.

(3) Az ingatlantulajdonos biztosida a hullad6kgazd6lkod6si kozszolghltat6s
e 1l6t6s 6hoz sziiks 6 g e s felt6teleket a kozszolghltat6 rd sz6re.

@) Az ingatlantulajdonos koteles a keletkezett telepiil6si hulladdk elhelyezesdrol
a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s kotelez6 ig6nybev6tel6vel gondoskodni, s a

kozszo lg6ltat6s ell6t6s 66rt hulladdkg azdillkodhs i ko z s zo lg6ltat6s i dij at fi zetni.

(5) A gazd6lkod6 szewezet ingatlantulajdonos a h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6

hullad6k rdszdtkepezl elkiilcinitetten gffitott hulladdk kezel6s6r6l a Ht. 31. $ (1)

b ekez d6 s 6b en me gh atirr ozottak s z erint gondo sko dik.

(6) Tilos hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gffitds, begyfijtds, sz6llit6s ds

lerak6s szabSlyait6l elt6r6 m6don kezelni.

4. A hulla dfikgazdhlkodisi kLzszolgirltat6s
ellitisinak rendje

6.$ (1) Ujpetre kozs6g kozigazgatdsi teri.iletdn az 5. $ (1) bekezddsdben

meghat6rozott hulladdkgazd6lkod6si kozszolgilltat6st az dnkorm6nyzat Sltal

kivllasztott, az Orsz6gos Hullad6kgazd6lkod6si Ugynriksdg 6ltal min6sitett,

valamint hulladdkgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6si enged6llyel rendelkezo gazd6lkod6

szew ezet (tov6bbiakban : kozszolgilltat6) v egzi.

(2) A telepiildsi hulladdk rendszeres elsz6llit6s6r6l a kozszolgSltat6 az rngatlan-

tulajdonosokt6l e rendelet 2. mell6klet6ben meghat6rozott gyakoris6ggal, napokon

6s gyfijt6ed6nyben ktiteles gondoskodni.

A telepiil6si hullad6k elsz6llit6si napj6nak esetleges v61toz6s6r6l az onkormilnyzat

a helyben szok6sos m6don koteles az rngatlantulaj dono sokat tiljekoztatni.

(3) A telepiil6si szil6rd hullad6kot csak az 4.$. (1) bekezd6s 11. pond6ban

meghatfrozott gyrijt6eddnyben lehet, kizirolag a szhlliths napj6n az ingatlan

bejirata el6tti koit.rul"tt. kihelyezni oly m6don, hogy az a kcizszolg6ltat6

j 6rmrivere kcinnyen felhelyezhet6 legyen.

5. A kiizszolgi./rtatits r6sztvev6inek jogai 6s ktitelezetts6gei

7" $ (l) A telepiil{si hulladdkot az ingatlantulajdonos gytijt6ed6nyben koteles

gy0jteni.



(2) Az ingatlantulajdonos a gytijtoeddnyt az ingatlanon beltil tartja, aztkizdrolag
iiritdsi cdlb6l a meghat6rozott sz6Llit6si napokon helyezheti koztertiletre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladdk gazd|lkod6si kdzszolg6ltat6sdrt kdteles dijat
frzetni.

(4) Az ingatlantulajdonos - ha egydbk6nt a kozszolgilltatds igdnybev6teldre
kcitelezett - nem tagadhada meg a kozszolgttltat6si dij megfizet6sdt arra tekintettel,
hogy akozszolg6ltat6st nem veszi igdnybe, felt6ve, ha a kdzszolgilltato szdmdra a
kozszolgdltat6st felaj6nlja, illetve a kozszolgilltat6s teljesit6s6re vonatkoz6
rendelkez6sre 6ll6s6 t igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosokt6l a telepiildsi szil6rd hulladdkkal kapcsolatos
kdzszolgSltat6si dijat negyeddvente ut6lag, illefve e rendelet szerinti szerz6ddsben
meghat6rozott id6pontban - szhmlaellen6ben - jogosult a kozszolgd\tato beszedni.

A fizet6sre ktitelezett a szolghltat6 6ltal megkiildcitt sz6mla alapjbn meg6llapitott
hat6rid6ben koteles azt kiegyenliteni. K6sedelmes fizet6s eset6n a szolg6ltat6
kdsedelmi kamatot jogosult felsz6mitani.

(6) Az ingatlantulajdonos szem6ly6ben bekcivetkezett villtozds esetdn az fj
tulajdonos nevdnek 6s el6rhet6s6gi cimdnek a kcizszolg|ltatohoz tcirt6no bejelentdse
napj6ig ahhztarthsi szil6rd hulladdk elsz6llft6sa ut6n eseddkes kdzszolgdltat6si dijat
a rdgi tulajdonos kciteles megfizetni. Orrikl6s eset6ben a kiizszoig6ltat6si dij
me gfrzet6s6r e az orciko scik egyeteml e g e s en kcitelezettek.

(7) A hulladdkkezeldsi kozszolgdltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost
terhel6 dijh6tral6k, kdsedelmi kamat, tov6bb6 a behajtds egy6b kdltsdgei ad6k
m6 dj 6ra b eh aj tand6 kdztarto zilsnak min6 stilnek.

(8) A gffit6eddny rirtartalmilt meghalad6 tobblet telepiil6si szil6rd hullad6k
elsz6llittatdsdra a kozszolgilItatfus igdnybevdteldre kotelezett ingatlantulajdonos a
szolg6ltato 6ltal rendszeresitett mrianyag zs6k felhaszn6l6sdval is jogosult.

(9) Az ingatlantulajdonos tdlen - szi.iksdg eset6n - az ingatlan bej6rata elotti
kdzteriilet 6s az irttest kciz<itt legal6bb I mdter szdles 6tjdr6t koteles l6tesiteni, azt a
h6t6l megtisztitani, sikoss6g-mentesiteni, annak 6rdek6ben, hogy a gytijtoeddny
iirit6se, illetve a mrianyag zs6k elsz6llit6sa akadillytalanul, balesetmentesen
tcirt6nhessen.

8.$ (1) A kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazdSlkod6si kcizszolgilltatdsi szerzoddsben
meghatilrozottak szerint gondoskodik a kiizszolg|ltat6s folyamatos el16t6s6r6l.



(2) Ahulladdkgazdhlkodilsi kozszolg6ltat6s kcirdbe a telepi.il6si hulladdk tartozik.

(3) A krizszolg6ltato a gyrijt6eddny kii.irit6sdt a tole elv6rhat6 gondoss6ggal

kciteles vdgezni. Az okozott kert annak javit6s6val vagy uj edenyzet biztosit6s6val
kdteles megtdriteni. Amennyiben a meghib6sod6s a kcizszolg6ltat6nak nem r6hat6

fel, a haszn6lhatatlan gytijt6eddny javit6sa, p6tl6sa az ingatlantulajdonos
kotelezetts6ge.

(4) A kozszolgilltat6 munkav6l1al6i a gyfijtoed6nyt kiiirit6s ut6n kotelesek az

6tv6tel helydre visszahelyezni 6s az iiritds sor6n kihullott telepiildsi szil6rd
hullad6kot o sszetakaritani.

(5) A kdzszolgilltat6 az alapszolg6ltat6son feliili mennyis6gihhztart6si hulladekot
nem koteles elsz6l1itani, ha az nem a kozszolgSltato 6ltal rendszeresitett ds

biztositott mrianyag zs6kban lett kihelye Ie.

(6) A kozszolg6ltat6 a kcitelezo kozszolg6ltat6s kor6ben megtagadhatja a

telepi.il6si szil6rd hulladdk elsz6llit6s 6t, ha

a) nem az e rendeletben meghat6rozott gyijt6ed6nyben keriil kihelyezdsre,

b) ha a t6rol6eddnyben a teleptil6si szil6rd hullad6k kordbe nem tartozo anyag

keriilt elhelyezdsre,

c) a hullad6k nem a szabv6nyos, z6rt t6rol6ed6nyben, illetve nem a

koz szo I gdltat6t6 I v6s 6ro lt j e lzett zshkban keriil kihelyez6sre,
d) a hulladdk olyan m6don keriil kihelyezdsre, hogy a t6rol6ed6ny mozgat6sakor a

kisz6r6d6s veszdlye fenn6ll,
e) ha a t6rol6ed6ny koriil szabillytalanul, annak mozgat6st 6s iirit6st akadillyozo

m6don tcibblethullad6k kertilt kihelyezdsre,

0 amennyiben a t6rol6ed6nyek jelzdse bevezet6sre keriil - a thro\6eddnyek
matriciljhnak hi6nya, il lefve s6rii16 se e s et6n.

(7) A hulladdk szillitoja, kereskeddje, kozvetit6je, kezeldje a Ht. 65. $ (2)

bekezd6s6ben foglalt szem6lyes adatok kezel6s6re, a Ht.-ben meghatirozottak
szerint jogosult.

9.$ (1) Az onkorm6nyzat a hintartilsokban keletkez6 lom elsz6llit6s6r6l a

kozszolghltat6val kotdtt kiilon meg6llapod6s alapjfun dvente egy alkalommal
gondoskodik, melyrol az drintetteket a helyben szok6sos m6don tijekoztatja.

(2) A gazd6lkod6 szewezetek az (l) bekezd6s6ben meghat6rozott lomtalanit6si

akci6t nem jogosultak ig6nybe venni.

6. Hullad6kgyiijt6 eddnyzettel kapcsolatos el6ir6sok



10. $ (l) A gytijt6s idejdre a kcizteri.iletre tcirt6n6 kihelyezds, a gytijtdst kdvet6en a
gyijtoeddny saj6t ingatlanra tcirtdn6 visszahelyez6se az ingatlantulajdonos
kotelezettsdge.

(2) Az ingatlantulajdonos kciteles a gyrijt6eddny folyamatos tiszt6ntart6sdr6l,
sztiksdg szerinti fertotlenitds6r6l, elhaszn6l6d6s esetdn p6tl6s6r6l gondoskodni.

(3) A gffitcieddnyben tilos veszdlyes hulladdkot illetve olyan anyagot elhelyezni
(pl. mar6 hig, forr6 hamu, zsiraddk, gyuldkony vagy robban6 anyag, stb.) amely
veszllyezteti a kozszolgilltat6 munkav6llal6inak eg6szsdgdt, testi dps6 gdt, vagy
megrong6lhada a kcizszolgfitato sz|llito j6rmriv6t. E rendelkez6s megsertor az
okozott kdrt is kcitelesek megt6riteni.

@) Az ingatlantulajdonos a hulladdk gytijtdsdre az alapszolg6ltat6s keret6ben az
al6bbi rirtartalmri, ktizszolgSltato 6ltal rendszeresitett tipusri szabv6nyedenyzetet
kotelesek igdnybe venni:

a) 70-80 literes edenyzet,
b) I l0-120 literes ed6nvzet.

7. A kiizszolgfiltatirs dija, a dijfizet6s szab6lyai

1 1. $ (1) A hulladdkgazdSlkod6si kdzszolg6ltat6si dij m6rtdkdt a Ht. 47. g-a ds 9l.
$-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslat6nak figyelembev6tel6vel a miniszter
|llapitja meg. A miniszteri rendelet hat6lybal6pdsdig a kdzszolgdltato a 2012.
december 3l-6n alkalmazott brutt6 dijhoz kdpest legfeljebb 4,2o/o-kaI megemelt
m6rt6kri dij at alkal mazhat.

(2) Az id6legesen hasznillt ingatlan tulajdonosa a kcizszolg6ltat6 feld tett
bejelent6se alapjdn az ingatlanhasznillat|val ar6nyos dij megfizetdsdre koteles.

(3) Mentestil az ingatlantulajdonos a kozszolgSltat6si dij megfizetdse al6l:
a) mindaddig, amig ingatlan6n semmilyen emberi tart6zkod6s cdlj6ra alkalmas

feldpitmdny nincs elhelyezve,
b) ha a kozszolgilltat6 nem tesz eleget e rendeletben meghatirozottak szerinti

kozszolgilltat6si kcitelezettsdg6nek.

8. A helyi hullad6kkezel6si kiizszolgfltatds al6 nem tartoz' hulladekkal
kapcsolatos tevdkenys6g ell6tis6nak rendj6re vonatkoz6 el6fr6sok



12.$ (1) A hullad6kgazd6lkod6s krilts6geit az eredeti hulladdktermel6, illetve a
hulladdk adoff vagy kor6bbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesit6s6re jogszabdly
(r6szben vagy eg6szben) a hullad6kot eredm6nyezo termdk gyirt6j6t, forgalmaz6jilt
is kritelezheti. Ezen hulladdkfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a hulladdkr6l
szol6 torvdnyben megjelolt, a hulladdk termeloj6re 6s birtokos6ra vonatkoz6
szab6lyok szerint kell elj6rnia.

(2) Akinek tev6kenys6ge sor6n hulladdk k6pz6dik, a hulladdk kezel6sdr6l a

hullad6kbirtokosra vonatkoz6 eldir6soknak megfelel6en gondoskodik.

(3) Hulladdkot csak kezeldsre vonatkoz6 hulladdkgazd6lkod6si engeddllyel
rendelkez o gazd6lkod6 szervezet t6ro1hat.

@) Az 6rtalmatlanit6sra vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kotelezettslgdt a hullad6k
termel6je, birtokosa

a) a jogszab6lyokban meghat6rozott felt6teleknek megfelel6 firtalmatlanit6 vagy

hasznosit6 elj6r6s, berendezds, l6tesitm6ny alkalmazhshval saj6t maga teljesiti,
vagy
b) az erre feljogositott 6s enged6llyel rendelkezo hulladdkkezelonek tcirtdno

6tad6ssal, a kezel6s koltsdgeinek megfizetds6vel teljesiti.

(5) Az (1) bekezd6sben megjelcilt hulladdkot az onkormdnyzat 6ltal kijelolt,
tov6bb6 egydb, kornyezetvddelmi hat6s6gi enged6llyel rendelkezo furtalmatlanit6

helyre vagy hasznosit6 helyre a hullad6k termel6je, birtokosa, kiilcin enged6ly

ndlktl maga is elsz6llithatja.

(6) Az (l) bekezddsben meghat6rozott hullad6k kozszolg|ltat6son kiviili
elsz6llit6s6hoz a hulladdkszilllitdsi tev6kenys6gre feljogositott gazd6lkod6

szewezetet is igdnybe lehet venni.

(7) A feljogositott hulladdkkezel6 ig6nybev6tele mellett tortdnci szilllitbs esetdn a

gazdilkod6 szewezet, saj6t szhlliths eset6n pedig a hulladdk termeldje, birtokosa,

illetoleg az ingatlafiulajdonos az 6wett, illetve 6tadott hulladdk mennyisdgdt ds

osszetdtel et - a kiilon jogszab6lyokban meghat6rozott m6don 6s tartalommal -

kciteles fajt6nk6nt nyilvSntartani 6s err6l a hat6s6goknak bejelent6st tenni.

(8) A (6) bekezddsben el6irt kotelezettsdg - a ktilon jogszab6lyokban

meghat6rozottak szerint - mind a kijelolt 6rtalmatlanit6 hely iizemeltetdjdt, mind

pedig az egyeb 6rtalmatlanit6 hely tulajdonos6t (iizemeltetojdt, haszn6l6j6t) is

terheli.



(9) Ha a hullad6k termel6je, birtokosa a hulladdkot saj6t maga a kijelolt
6rtalmatlanit6 helyre szilllitja, a hulladdk 6tad6s|val egyidejrileg, sz6mla ellendben
firtalmatlanit6si dijat koteles fizetni a lerak6hely iizemeltetdje r6szdre.

13.$ (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazd6lkod6 szervezet akozszolgdltat6s
al6 nem tartoz6 hullad6k elsz6llit6sival akozszolgilltat6t bizzaffieg, a megrendelds,
a szolg6ltat6s 6s a dijfizetds feltdteleiben tdrt6n6 meg6llapod6suk alapliln a
kozszolgilLtat6 a megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a megjelolt mennyis6gti 6s
cisszet6telti hullad6knak megfelelo gyrijt6ed6nyt rendelkez6sre bocs6tja, a hulladdk
elszilllithsfit elvegzi 6s gondoskodik a kijeldlt 6rtalmatlanit6 helyen tcirtdncj
elhelyezds6rol.

(2) Az ingatlantulajdonos ds a gazd6lkod6 szewezet 24 6r6n beliil kriteles
gondoskodni a biol6giailag leboml6, eroteljes brizds szagot 6raszt6 hullad6k
keletkezdse, illetve a gyrijt6eddny telit6ddse eset6n az elsz6llittat6sr6l.

14. $. (1) A kozszolgftltat6s al6 nem tartozo hullad6k elsz6llit6sa eset6n a hullad6k
termelcije, birtokosa, illet6leg az illtala sz6llit6sra ig6nybe vett gazd6lkod6 szewezet
koteles a koztertilet tisztdntarthsfuravonatkoz6 jogszabillyok szerint elj6rni.

(2) E fejezetben szabillyozott egy6b teleptildsi szil6rd hullad6k elsz6llitrisa
esetdben a sz6llit6s iddpontj6ra, gyiijtoeddny kdzteriiletre tcirtdn6 elhelyezds6re 6s
kihelyezds6re, a gyrijt6eddnyben elhelyezhet6 anyagokra e rendelet rendelkez6seit
drtelemszertien kell alkalmazni.

9. Szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozl szabflyok

15.$ (l) A kdzszolg|ltato a tevdkenys6ge sor6n jogosult a kozszolg6ltat6sban
r6szt vev6 szemdlyek szemdlyes adatait kezelni. Szem6lyes adatokon 6rtendri: a
ndv, sztiletdsi hely 6s id6, anyjaneve 6s lakcim.

(2)A szemdlyes adatot kezelni csak kizir6lag a szil6rd hullad6kkezel6si
kozszolgdltat6ssal kapcsolatos tevdkenys6g teljesit6se, szerz6ddskcitds, h6tral6kok
behajt6sa 6rdek6ben lehet.

HARMADIK NBSZ

Kilztisztas 6 gi re n d el kezds e k



III.fejezet

16. $ A kdztisztas6g fenntart6sa elsorendti krizeg6szsdgiigyi 6rdek, ez€rt annak
el6mozdit6s6ban mindenki kriteles hathat6san kozremrikodni.

10. Az ingatlanok 6s ktizteriiletek tisztSntartfsa

17. $ Az egyes ingatlanok tiszt6ntart6s6r6l az rngatlan tulajdonosa, kezeldje,

tart6s haszn6l6ja, illet6leg haszon6lvez6je (tovSbbiakban egytitt: tulajdonos),
m6snak a hasznillathban 16v6 ingatlannak (ingatlanr6szek, helyisdgek)
tiszthntart6s6r6l pedig a haszn6l6, illetoleg a - b6rleti jogviszonybol szfirmazo

kotelezettsdge szerint a b6rl6 (tov6bbiakban egytitt: haszn6l6) kdteles
gondoskodni.

Ezen beliil:
a.)a lak6 6s az emberi tart6zkod6sra szolg6l6 m6s 6piiletek kozos haszn6latu

r6sz6nek (kapualj, l6pcs6hdz, stb.) tisztas6g6r6l, rendszeres takarit6s6r6l, a

rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6s6r6l a tulajdonosnak,
b.)a lak6snak 6s a lak6s celjdrahaszn6lt m6s helyis6gnek, tov6bb6 a nem lak6s

c6lj6ra szolg6l6 helyis6gnek 6s az ezel<hez tartoz6 ter0leteknek a tisztas6g6r6l,

rendszeres takarit6s6r6l, rovar 6s r6gcs6l6 mentesit6sdr6l pedig a haszn6l6nak

kell gondoskodnia.

18. $ (1) A tiszt6ntart6si kritelezettsdg els6sorban az ingatlan tulajdonos6t terheli.

(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen 6116 ingatlan tiszt6ntart6sa a kivitelezo -
mig a szem6lyi

tulajdonir ingatlan esetdben - megbizott kivitelezo hiilnyhban - a tulajdonos

feladat.

(3) Epitdsndl, tatarozisn6l, bont6sn6l, az rittest felbont6s6n61 a keletkezett por ds

szenny elterjeddsdnek megakadillyoz6s6val kell elj6rni, a pork6pzo anyagokat

vizzel locsolni kell.

(4) Btizos anyagokat csak ldgmentesen lezhrt tartilllyal felszerelt, vagy z6rt

rakteni j 6rmrivon szabad sz6llitani.

(5)Porkdpz6 vagy konnyen lesodr6d6 anyagokat csak z6rt j6rmtivon vagy

r o gzitett p onyv6val letakarva szab ad s z6l1itani.



(6) Ttizel6-, epit6- 6s egy6b cimlesztett anyagot jhrddn, valamint a jfurda 6s az
irttest kdzcitti tertileten 3 nap id6tartamot meghalad6an csak koztertilet-hasznillati
engeddly birtok6ban szabad t6rolni.

(7)Ha a kdzteriileten sz6llitott anyagb6l a kcizteriilet szennyezodik, a
szennyez6ddst eloid6zo kdteles nyomban gondoskodni a szennyezod6sek
elt6volit6s6r6l. A lerak6s kcivetkezt6ben a szetnyezldcitt kciztertiletet az kdteles
halad6ktalanul megtisztitani, akinek r6szdre a szillliths tcirt6nt"

19. $ (1) A kozteriilet - ide6rtve a rajtuk l6v6 nyilt 6rkokat 6s ezek mitdrgyait is -
szewezett,

rendszeres tiszt6ntart6sa az ott keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6kkal
cisszefiiggo tevdkenysdg el16t6s6r6l a 21.g.-ban, tovdbb6 a22.g.-ban emlitett esetek
kivdte ldve I az cinkorm 6ny zatnak ke ll gondo skodni.

(2)A kozparkok, kcizkertek, sdt6nyok, j6tsz6terek, valamint az ezen
kereszftilvezet6 gyalogj6rd6k tisztit6sa, sikoss6g-mentesitdse, a keletkezo szem1t
osszegffit6se 6s elsz6llit6sa sziiksdges, melyrlI az dnkorm6nyzat gondoskodik.
Ennek keret6ben elv 6,gzi:

a-)az utak, utc6k, terek irtburkolatainak 6s ezel<hez tartozo j6rd6k,
ldpcs6k ds ezen rdzstiinek a tiszthntartilsfut, az ott keletk ezett szem1t
cis szegytij t6s6t ds elsz6llit6s6t,

b.)az utcai hulladdkgyrijt6 tart6lyok fel6llit6s6t, fenntart6s6t, rendszeres
kiiiri t6 s 6 t, fert 6 t I en f t6 s dt 6 s tisztfuntartdsfut,

c.)a h6 eltakarit6s6t, sfkossdg-mentesitdsdt, a kcizleked6si feltdtelek
biztosit6s6t.

(3)Parkerd6k 6s kirrindul6helyek tisztdntart6s6r6l akezel(5nek kell gondoskodnia.

(4) A kcizteriiletet beszennyezni tilos! Koztisztasdgunk megclrz6se 6rdekdben
kciztenileten b6rminemri szemetet vagy elhaszn6lt tirgyat (hulladdkot, papirt,
gytimcilcshejat, gallyat) elsz6rni 6s 6getni tilos! Ugyszintdn tilos szennyviznek iugy
egdszs6gre firtalmas folyad6knak a kcizteniletre ial6 kiontdse, illefve kivezetdse
vagy a kcizteriiletnek egy6b m6don val6 beszennyezdse!

(5) Szemetet 
_csak a kijeldlt szemdtlerak6 helyre lehet lerakni. A nemengeddlyezett helyre lerakott hullad6kot annak teratOla tartozik elsz1llitani a

kiszabott btintetds terhe mellett.



(6) Kozteriileten elhelyezett berendez6si 6s felszerel6si t6rgyakat, f6kat 6s a
nrivdnyzetet beszenny ezni 6s megrong6lni tilo s !

(7) Allati hull6t, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a

kornyezetet szennyezheti, a szomsz6dos teri.ilet lak6inak eg6szs6g6t vesz6lyezteti,
sem krizteriileten, sem mag6nteriileten elhagyni nem szabad.

20. $ (l) Ha a jogszab6ly elt6r6en nem rendelkezik, a tulajdonos koteles

gondoskodni:
a.)az ingatlan elotti jfirdaszakasz (6rda hi6ny6ban egy mdter szdles

teriilets6v, illet6leg ha a j6rda mellett zolds6v is van, az irttestig terjed6 teljes

tertilet),
b.)a j6rdaszakaszmelletti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyaitisztdntart6s6r6l.

Ez a kotelezettsdg a be nem 6pitett, illet6leg haszn6laton kiviili ingatlanok

tulajdonosaira is kiterjed.

(2) Az orsz6gos kozutak belteriileti szakaszainak tiszthntarthsa az utal<rol sz6l6

j ogszabilyok vonatkoz6 rendelkezdseinek megfelel6en tort6nik.

21.$ (1) A j6rddr6l a szemetet, illetve a szennyezo anyagot a kdzirtra sciporni

tilos!

(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles a jirdhtt felburj6nz6 gazt a burkolat rongrll6sa

ndlktil kiirtini 6s az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogi6r6 terdbe kinyul6 6gak,

bokrok folyamatos nyes6s6r6l gondoskodni.

(3) Az ingatlan melletti kdzteriileti jdrdht reggel 7 6ritg pork6pzds n6lkiil le kell

tisztitani. Az osszesdport szemetet ottr. kell gyrijteni ds a hfntartbsi hulladdk

t6rol6s6ra szolg6l6 eddnybe kell elhelyezni.

(4) Tilos a jhrdfn 16v6 szemetet a jhrdht szeg6lyez6 parks6vba vagy az rittestre

seperni. Ha 
-a 

j6rda napkozben tobbszor beszennyez6dik, szemetess6 v6lik, a

tisztit6st meg kell ism6telni.

(5) A rulajdonos a j1rdhhoz tartoz6 foly6knak h6t6l, j6gtol 6s a foly6st akad6lyoz6

egy6b anyagt6l va16 megtisztit6s6r6l koteles gondoskodni.

22.5 A kozs6g kozteriiletein szeszes ital fogyaszthsa tilos! A tilalom nem

vonatkozik a koitertileten elhelyezett 6s a kozvetlen krizteriiletre 6rusit6st vegzo

boltok, iizletek k6rny6k6re, valamint a maj6lis jellegti rendezvdnyek sor6n

ideiglenesen kiteleptilt 6rusit6helyek korny6k6re'

11. A kiiztisztas 6ggal iisszefiigg6 egy6b rendelkezosek



23. $ (1) Elelmiszer- 6s vend6gl6t6 iizemekbe, iizletekbe, helyis6gekbe,
szorckoz6helyekre, j6tsz6terekre, egdszsdgiigyi int6zm6nyekbe, bolcs6d6kbe,
6vod6kba, iskol6kba ebet - az izemelteto 6ltal meghatbrozott feltdtelek mellett a
vakvezeto kutya kiv6teldvel - m6g porizon sem szabad bevinni.

(2) Az ebek i.iritdse kozteriileten csak az ene kijelcilt helyen, tov6bb6 a jhrda
melletti viznyelobe engedhet6 meg. B6rmilyen m6s helyen az 6ltaluk okozott
szewtyezds eltakarit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja kciteles gondoskodni.

(3) Allatokat kdzteriileten legeltetni csak a kijelcilt helyen szabad.

12. Zhr6 rendelkez6sek

24.5 (l) E rendelet a kihirdetdsdt kdvet6 napon l6p hat6lyba.

(2) Hat6ly6t veszti az LJjpetre Kcizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilet6nek a
tcibbszcir m6dositott a koztisztasilgr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kkal
kapcsolatos helyi kozszolghltat6sr6l ds annak kdtelez6 ig6nybev6teldr6l sz6l6
6 I 2003 .(V. 1 . ) onkor m6ny zati rendelete.

Gaszt Arminn6
polg6rmester

Sp6nn6 Csalos Be6ta
jegyzo

A rendeletet a k6pvisel6-testiilet a 2013. szeptember 9-i fogadta el. Kihirdet6sre
keriilt 2013. szeptember 15-6n.

Sp6nnd Csalos Bedta
jegyzo


