
K6riistet6tlen Kiizs6g Onkormdnyzatdnak
10/2003. (XI.24.) sz.

r e n d e l e t e

a kiizteriiletek tisztintart6sir6l 6s a telepiil6si szilird hultad6kkal kapcsolatos
kiizszolg6ltatis16l

K6rcistet6tlen K6zs6g Onkorm inyzata a hullad6kgazdrflkodasr6l sz6l6 2000. dvi XLIII. t6rv6ny (a
tovibbiakban: Hgt.)23. g-6ban kapott felhatalmazis alapjin az al6bbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
,{r,ur,ANos RENDELKEZESEK

A rendelet alkalrrazdsi kiire

1 . S

(1) A rendeletet Krir6stetdtlen kdzigazgatisi teriilet6n kell alkalmazni.

(2) A rendeletet alkalmazni. kell valamen:ryi ingatlan tulajdonosara, birtokosiira, haszn6l6j6ra
ftiggetleniil atlol, hogy a tulajdonos termdszetes, vagy jogi siem6ly, illet6leg jogi szem6lyisdggel
nem rendelke:26 szervezet.

(3) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kra, valamint a telepiil6si foly6kony hullacl6t<ra
6s a veliik 6sszeftigg6 tev€kenys6gre.

Ilullad6kkezel6si kiizszolg6ltat6s

2 . S

(1) K6rdstetdtlen Kdzs6g Onkorm inyzata (a tov6bbiakban: Onkormrinyzat) a jelen rendeletben
foglaltak szenmt hullad6kkezellsi kdzszolgAltatist (a tov6bbiakban: kdzszolgiltatis) szervez 6s tart
fenn.

(2) A kdzszolgriltads kiteded a telepiil6si szillrd hullad6k rendszeres gyiijt6s6re, elsziltit1si1a,
itrtaknallanitiu: ra 6s kezel6s6re.

(3) A telepiil(:s kdzigazgathsi teriilet€n a teleptil6si szilird hulladdkkal kapcsolatos k6telez6 helyi
kdzszolgdl-tatiis teljesit6s6re jogosult, illet6leg kdtelezett klzszalgiltat6 az bnkormrlnyzattal kotdtt
kdzszolg6ltat6si szptz6d6's alapjin a Rethmarur Recycling Hungriria Kft. Budapest (a iov6bbiakbaa:
szolg6ltat6).

rtrtelmez| rendelkez6sek

3 . S

E rendelet alkalmazris6ban:
1. Telepiil6si szilird hullad6k: a hriztart6sokb6l szfumaz6, jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6

zhrr rcndszefli cdlg6ppel szdllithat6 szildrd hu1lad6k, (pl. a konyiui hullad6k, papir, tiveg,
csomagol6eszkd z, h ztaftesi ed6ny, k6zi eszkdz, rongy, scipred6k, salak, hamu, korom, kerti



6s jdr,catakarit6si hulladdk, kisebb mennyis6gii falomb, nyeseddk, kar6csonyfa, valamint a
lakastran folytatott v6llalkoz6s gyakorl6s6b6l keletkezett nem vesz6lyes hullad6k, ha az
dsszer; hullad6k mennyis6g nem haladja meg a 4llf6lnap normativ6val kiszamitott hulladdk
menn'iis6gdt), illet6leg a h|narthsi hullad6khoz hasonl6 jellegii 6s 6sszet6te1i, azzal egyitt
kezelhet6 mris hullad6k.

2. Lomtalanitas al6 tartoz6 hiatartasi szil6rd hullad6k: azaz alkalmilag k6pz6d6tt, vagy
felhalrnoz6dott htatnthsi szilird hullad6k, amely a klzszolgilltalast v6{26 siolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett gyijt6ed6nyzetben m6rete, vagy mennyis6ge miatt iem hefezhet6 el,
amelynek elszrillit6s6r6l 6s rrrtarmatranit6s6r6r a szolg6ltat6 gondoskodik.

3. Egy6b telepiil6si sziLird hulladdk: a gazdasdgi vdllalkozisokn6l keletkez6, hazlartlsi
hulladdkhoz hasonl6 jellegri 6s 6sszet6telii, veszdlyesnek nem min<isiil6 hullad6k.

4. Ingatlrrntulajdonos: az a term6szetes, vagy jogr szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szewezet, akinek,. illet6leg amelynek a tulajdon6ban, birtotatii, vagy
hasznlilatriban l6v6 ingatlan6n telepiildsi szikird hullad6k keletkezik.

5. Hullad6kkezel6 telep: a telepiil6si hulladdk begytijt6s6re, 6tveiel6re 6s az egyes
hullad6kfajtdk tov6bbi t6rolAs6ra, el6kezel6s6re, hasznosit,isrir4 vagy riLrtalmatlanit6sdra
szolg6l6 telephely.

6. Hulladt6kgnijt6 udvar (hullad6kudvar); az elkiildnitetten (szelektiven) begyiijthet6 teleptil6si
szilard , valamint ktildn j ogszab6lyban meghatri.Lrozottak szerint 

- 
u i".iety". hullad6k

6tv6tel6re 6s az elsz6llitasig elkiildnitett m6don tdrt6n6 tiirol6sra szolg6l6, feliigyelettel
ell6tott:, zrirt begyiijt6hely.

7. Hulladdkgyiijt6 sziget (gffit6sziget): a hriztart6sokban keletkez6, hasznosit6sra alkalmas,
kiil6nt,6z6 fajtijri, elkiildnitetten glijtdtr h|^artasi hullad6k beglijt6sre szolgil6,,
lak6dvezetben, kdzteriileten kialakitott, feliigyelet n6lktili, folyamatosariiendelkez6sre 6116
begyiijt6hely, szabvdnyositott edlnyzettel, amely eddnyzet k:rzir6lag a rajta egy6rtelmrien
megieldlt fajtijf telepiil6si szilird hulladdk szelektiv begytjtds6re 

"dgat, 
iuo;"olg6ltartst

ig6nybe vev6k r6szdre.

8. Hullad6kkezel6: aki a teleptildsi szilird hulladdkot gazdas6gi tev6kenys6ge kdrdben a
hullad(ik birtokos6t6l 6tveszi, tarolja, hasznositj4 kezeli 6s 6rtalmatlanitja. 

- -

9. Hullad6kkezel6si tev6kenys6g: a hulladdk gyiijt6se, begyiijtdse, szillitasa, el6kezel6se,
ti4roliisir, hasznosit6sa €s drtalmatlanitdsa.

10. Gytijtds: a telepiil6si szilird hullad6k rendezett 6sszeszed6se, v6logat6sa a tov6bbi kezel6sre
t6rt6nb elszillitAs 6rdek6ben.

11. Begyiijt6s: a telepiildsi szil6rd hulladdknak a hullad6k birtokosait6l t6rr6n6 6tv6tele a
hulladdk birtokosrinak, vagy a begyiijr6nek a telephely6n, tov6bb6 a begyiijt6helyar 6s a
tov6bbii kezel6s 6rdek6ben t6rt6n6 dsszegyiijt6s, vrilogatris a begyiijt6 telepielyen.

12. Szolgh)tat6: a telepiil6s kdzigazgatilsi teriilet6n a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
helyi kdzszolg6ltat6s ell6t6sra az e rendelet szerint kizrir6lagosan feljiogositott
hullad6kkezel6.



13. Szem6tsz6llit6si dij: az ingatlantulajdonos 6ltal a k6zszolg6ltat6s (szem6tsz6llit6s)
ig6nybevdtel66rt az dnkormrinyzatnak fizetendo, az e rendeletberimeghatrirozott dijfrzet6si
id6szrkra vonatkoz6an megrlllapitott dij.

II. FEJEZET

KOZTERULETEK TIsZTANTARTASA

4 . S

A kdzteriiletek rendszeres tisztrintart6s6r6l, a zdldteriiletek, parkok fenntart6s6r6l az 1nkorminyzat
egyteszt Rethmarur (gazd6lkod6 szervezet) ftjriLn, mrisr6szt az lintett ingatlantulajdonosok
kdtelez6s6vel gondoskodik.

Az ingatlantulajdonos feladatai

s.s

(1) Az ingatlantulajdonosnak a kdzteriilet tiszt6ntart6s6val kapcsolatos feladatai:

a) ,az ingatla;it el6tt jrirdrinalq (rlrda hiriny6ban egy m6ter sz6les tertiletsavnak), a j6rda melletti
z6lds6v rittestig terjed6 teljes teriilet6nek, legfeljebb az 6pi.ilet 10 mdteres kdrzetdn beliili
teriilet6nek a gondoz6sa, tisztintarthsa, szem6t- 6s gyommentesit6se, burkolt teriileteken a h6
eltakarit6sa 6s sikoss6g mentesit6se, ha az ingatlarurak k6t kdaittal is 6rintkez6se van, a fenti
feladatok minilk6t ir6nyra vonatkozrak,

b) az ingatlan melletti nyilt 6roknak 6s miitrirgyainak tisztrintartris4 gyornmentesit6se,

c) a k6t szomLsz6dos tertilet, 6ptilet kdzdtt - ki6pitett rittal, jrirdival, vagy an6lkiil - kdzforgalmi
teriilets6v, vagy 6tjitr6 eset6n a tisztantart6si kdtelezetts6g a hrlajdonosok k6z6tt fele-fele arrinyban
oszlik meg,

d) az ingatlanon l6v6 madarak fdszkel6 helyei alatti kdzteriilet szennyez6ddst6l val6 megtisaitrisa.

(2) Az ingatlrrrtulajdonos a kozteriilet tisztitrisa sonin dsszegyiijtott telepiildsi szillrd hullad6kot
klitefes a rendeletben meghatlrozott gyiijt6ed6nyzetbe, vagy miis gyiiji6eszk6zbe elhelyezni 6s
e1sz6llit6sar6l gondoskodni.

6 . S

Az ingatlantulajdonosnak az 6pilete, telekingatlana tisztrintart6sSval kapcsolatos feladatai:

a) a teleptil6s kdzpontj6ban folyamatosan, a telepiil6s egyes teriiletein dvente legal6bb k1tszer az
6piilet homlokzatanak fterit6s6nek) a ftildszint magass6g6ig t6rt6nri letakarftisa

b) az dpiilet falir6l, kerit6s6ftl az idbszer&s6gtiket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett
falragaszok, fest6sek stb. folyamatos elt6volit6sa,



c) mind a be,6pitett, mind a beepitetlen ingatlan tisztrintafiesa, gyommentesit6se, a j{Lrda 6s rittest
ftil6 benyul6 6gak, bokrok megfelel6 nyes6se,

d) a bedpitetlen, vagy id6szakosan haszndlt ingatlan tulajdonosa kdteles az utca fel6l l6that6 t6bldt
elhelyezni, eLrnelyen a kdztisztas gS k<itelezetts6g meg6llapitdsa c6lj6b6l fet kell tiintetni az
ingatlantulajclonos, vagy haszn6l6 nev6t, cim6t,

e) bontns, 6pit6s, felijit6s 6s karbantart6s miatt iiresen rlll6 ingatlan 6,s az el1tte huz6d6 jrirda
tisztdntartrlsa a kivitelez6 feladata, ha .Lz nem tuonos a tulajdonosial; az dpit6si munka kiviteliz6je
kdteles az epit6s teriilet6t 6s kdzvetlen kdmy6k6t tisztan tartani.

A keresked6, utcai 6rus 6s rendezv6nyszervezd kiitelezetts6qei

7 . S

(I) Az nzlet, egy6b eklrusit6hely, vend6gl6t6, 6s szolgriltat6 egys6g el<itti 6s melletri jrirda szakas7",
illet6leg ha a jNda mellett zdlds6v is van, az rittestig terjed6 ieljis tertiletet a tulajionos koteles
tisztrin tartalri, a keletkezett teleptil6si szilird hulladdkot dsszegyiijteni 6s elsz6lliLisriLr6l
gondoskodni. A tulajdonos kdteles a burkolt teriileten a sikossag- mentesit6s6r6l 6s a h6
eltakarit6s6r6 I gondoskodni.

(2) Az ingatlan el6tti 6s melletti jrird6t a hrlajdonos kdteles naponta mind a t6li, mind a nyriri
id6szakban bgk6s6bb reggel 7 6r6Lig letakaritani, a nyitva tart6s ideje alatt folyamatosan tisztiin
trIant, zirits,:l6tt dsszetakaritani.

8 . $

(1) Az utcai 6rus kdteles a rlszlre kijeldlt helyet 6s kdzvetlen k6my6k6t tiszti11 tartant, az
6rusitrisb6l keletkezett hulladdkot dsszegyiijteni 6s eltrivolitisrlr6l gondoskodni.

(2) Kdzteriilet.en tendezelt vasriLr, sport- 6s egy6b rendezv6ny tartrisa idej6n a rende zv6ny szewez1je
k6teles gondoskodni a vrirhat6 forgalomnak megfelel6 szimir illemhely biztosit lsrir6l,
iizemeltet6s6r,6l, valamint a rendezvdny alatt 6s azt kdvet6en a tertiletnek ds kdzvetlen
kdmyezet6neli tiszt6ntartasfu6l, tov6bb6 a teriilet eredeti rfllapotban tdrtdn6 visszaad6s6r6l.

Slkossig mentesit6s 6s h6 eltakaritis

e .$

(l) a sikoss6g elleni vddekezdshez a k6myezetkim6l6 anyagokon (homokon, salakon) kiviil klorid
tartalmir fagy6spontcsdkkent6. szer (p1. konyhas6) hasan6lata csak rigy alkalmazhat6, hogy a
vegyszer egyszei kijuttatasrinak m6rt6ke 4\glfio-nel tdbb ne legyen. Az ilyen anyagot
t6rol6ed6nyben, kd,myezetszennyez6st kiziir6 m6don kell t6rol_ni.

(2) Klorid tarlalmri vegyszer haszn lata alul- 6s feltiljrlLr6 fe1ii1et6n, zdldteriileten, illetve azok
kdzvetlen kdmy6k6n tilos.

(3) H6rakSst tilos elhelyezni:

a) ftkeresiztez6d6sben.
b) ritburko lati jelen,
c) jrirdasziget 6s jSrda k626,



d)
e)
0

tdmegkdzleked6sre szolgril6 jrirmii megrill6helydn6l,
kapubej rirat e16,
kdzszolg6ltat6si felszerel6si t6rgyra 6s k6r6, pl. vizelzitr6 csap, gia- 6s egy6b kdzl6tesitm6ny
(Lirnpaoszlop, hirdet6oszlop stb.)

Kiizteriilet tisztintartfsrlval iisszeliigg6 egr6b rendelkez6sek

1 0 . $

(1) Tilos

a) az fttestet, jindht, egy6b kdzteriiletet, a k6ztertilet felszerel6si 6s berendez6si t6rgydt
szennyvizzel, vizelettel, emberi 6s allati iiriil6kkel beszennyezni, megrong6lni,

b) a fel'takarit isb6l, felmos6sb6l keletkezett szennyez6d6st, szeiyvizet a kdzteriilehe,
csaparldkviz elvezet6 rendszerbe belesepemi, illet6leg belednteni,

c) a kdzeriileten, zdldteriileten l6v6 n6v6nyeket (fa, diszcse{e stb.9 megrong6lni, csonkitani,
leszakitani,

d) a parkositott 6s fiivesitett zdldteriiletet rendeltet6sellenesen hasznalni.

(2) Ebek 6ltal a kdzteriileten okozott szennyezls elt6volit6srir6l az eb s1tltat6ia kdteles
halad6kta lanul gondoskodni.

III. FEJEZET

A TELEPULfSI SZILARD HULLADfKKAL KAPCSOLATOS
HULLADf KKE zF,Lf JsI KbzsZoLG ALTATAS

A kdzszolgiltatis ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6tetei

1 1 . S

(1) Az ingatlanhrlajdonos 6s az lnkorminyzat kdzdtti jogviszonl a k}zszolgltatis
i g6ny1bev6tel6nek tlny e hozza l6la; e.

(2) A jolryiszony kezd6 id6pontja az a nap, amelyen az lnkorminyzat a ki)zszalgaltdas
teljesitdsdnek megkezd6sdr6l 6s l6nyeges felt6teleir6l az tngatlarfiiajdonost ilisban
6rtesitette, vagy felhiv 6s kijzzltltele t\tjim t6j6koztatta.

(3) A hulJlad6k begyfijt6se, elszlllitasa k6t heti rendszeress6ggel t6rt6nik.

1 2 . $

(1) Az ingatlantulajdonos a teleptil6si szikird hullad6k gytijt6s6re 6s elszillitrisrira a szolgiltat6
szirllit6eszkaizs.hez rendszeresitett gyiijt6ed€nyt k0teles igdnybe venni.

(2) Az igdnybe veend6 gyiijt6ed6ny tipusa 6s a gyiijt6ed€nyben elhelyezhet6 telepiil6sei szilard
hullad6k sulyrfurak fels6 hatiira:

120 literes gyujr6ed6ny 45kg



204 literes gyrijt6ed6ny 90 kg

(3) A $tjt6ed6nyek mdret6nek 6s szimrinak meghatrlrozdsakor k6t iiritds k6z6tti id6szakra
ingatlanonk6nt legkevesebb 4 liter/f6lnap hullad6kmennyis6get kell figyelembe venni.

1 3 . S

A gazd6lkod6 szervezet 6s az dnkorm6nyat a kaizszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek t(nye hozza
l6tre 6s erre vonatkoz6 ir6sba foglalt - a 14. $-ban meghatriro zott tartalmt:, - izerz6d6s
megkdt6sdvel j dn 16tre.

14.s

A kdzszolgriJtatris ig6nybev6tel6r6l sz6l6 szerz6d6s tartalmi elemei:

a feleJ< megnevez6se 6s azonosit6 adatai.
a kdz:;mlgiitatfls ig6nybev6tel6nek kezd6 napj a,
a telje,sitds helye,
a meglendel6 rendelkezes6re bocs6tott gyiijt6eddny r.irtartalom 6s darabszrim szerint,
az iirit6si gyakoris6g 6s az iirit6s ideje napok szerint,
a megrendel6 6ltal meghatriro zofi, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k
menn'yis6ge, amelyre a kdzszolgriltatiist a megrendel6 ig6nybe veszi,
a g''r.ijt6eddnyek haszn6lat6nak jogcime 6s m6dja,
a kdzszolgiJtatis dija 6s alkalmaz6s6nak felt6telei.
a kdzszolgiiLltat6s mdrt6k6t meghalad6, a megrendel6 igdnyei szerinti esetleges
tdbbl€:tszolg6ltatds 6s annak dij4

j) a k6zsrzolgr4ltat6si dij megfizet6s6nek m6dja,
k) a szerz6d6s m6dosit6s6nak, felmondris6nak felt6telei.
l) az irintyad6 jogszab6lyok me Statfurozisa.

Az ingatlantulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei

l s .$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlanrin keletkez6, vagy birtokrlba keriilt telepiil6si szil6rd
hullad6kot az e rendeletben meghatiirozott m6don, vagy helyen gyiijteni, tov6bb6 hasznositris6r6l,
vagy 6rtalmaflanitrisar6l gondoskodni. E k6telezetts6g teljesit6se sorin az ingatlantglajdonos
k6teles:

a)
b)
c)
d)
e)

0

c)
h)

D

a)
b)

az ingrltlan6n keletkez6 hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartani,
a telq:ii16si szildrd hullad6kot - kiildnds tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s 6re - az
elszillitrisra va16 6tv6telig gyujteni, illetve trlrolni, ennek soriin megfeleld gondoss6ggal
eljdmi amak 6rdek6ben, hogy a hu11ad6k mrisok 6let6t, testi 6ps6get, eg6vs6g6t 6sl6
kdzlrz:et5t ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kdmyezetet ne szemyezze, a n6v6ny-
6s 6llatvi16got ne k6rositsa, a k6zrendet 6s a kdzbiztonsdgo t ne zava4a.
az ingat)anin keletkez6 telepiil6si szilird hulladdk kezel6s6re az onkorminyzat iltal
s-zervezerr kiizszolg6,ltathst igdnybe venni, illetve a hullad6kot a begyiijt6sre e rendeletben
feljogositott szolg6ltat6nak 6tadni 6s a szem6tsz6llit6si diiat meefizehti.

c)



(2) Ha az ingatlantulajdonos- a tulajdonosv ltozis, vagy egy6b ok folytan a k6zszolg6ltatris
ig6nybev6tel5re kdtelezettd v61ik, kdteles e^ e teny tete*ezesgt kovet6 j0 napon beliil ir6sban
bejelenteni a szolg6ltat6nak. meg kell jeldlnie egyben az ingatlanon lak6k szrim6t, nem rendszeres
szildrd hullacl6k eset6ben pedig vrirhat6an keletkez6 hulladdk mermfs6get.

(3) Nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt kdtelezetts6g az ingatlantulajdonost az olyan beepitetlen
ingatlan tekintetdben, ahol nem tart6zkodik, 6s ahol hullad6k sem keletkezik.

(4) _A . kdzsz:olg6ltatris ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlantulajdonos a k6zszolg6ltat6sb6l nem
vonhada ki mag6t arra va16 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st ; hullad6ktermel6s-hi6ny6ban nem,
illetve csak nlszben veszi ig6nybe.

1 6 . S

(1) Az ingatlantulajdonos az 6tvett gyiijt6ed6nyeket az ingatlana teriiletdn beliil k6teles elhelyezni.
Gfijt6ed6nyt k6zteriileten tart6san elhelyezni kizfur6lig az onkorminyzat kiildn rendeletben
meghatrlLrozolt kd zterilet-haszn|lati enged6ly alapj 6n lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az 6tvett gyiijt6ed6nyeket a hullad6k elszilllitifla c6tiitb6l az
dnkorm6nlzat 6ltal megieldlt id6pontban, a kdzeriileten a begyiijt6st vdgz6 g6pjrirmiivel
megkdzelithet6 ds iiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A eyiijt6eddyr legkor6-bbaria sz6llitrisi
napot megel(rz6 napon, 18 6r6t6l lehet kihelyezni a kdztertilefte, kivdve a iart6san engeddlyezett
elhelyez6st.

(3) A hullad6k elszillitSsa c6lj6b6l kihelyezett gytijt6eddny fedel6nek - a k6zteriilet
szennyez6s6nek elkeriil6se 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a
gyr'ijt6eddnybe rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgatiisakor 6s i.irit6sekor ne sz6r6djon,
valamint a g6pi iirit6st ne akad lyozza.

(4) A kihelyezett gyiijt6ed6nyb6l m6g haszn6lhat6 dolgokat kiv6logatni (guber6lni) tilos.

(5) A kihelyezett g1'rijt6ed6ny nem akadrflyozhatja a j6rmii- 6s gyalogosforgalmat, 6s elhelyez6se
egy6bk6nt sern j6rhat baleset, vagy kiirokozis vesz6ly6nek el6id6z6s6ve1.

1 7 . S

(1) Az ingaflantulajdonos kdteles gondoskodni a gyiijt6ed6ny tisztintttasilr6l,
fertt'tlenitds6r61, rendeltet6sszerii hasnilatir6l6s kdmyezet6nek tisztrtntartesar6l.

@ Ha a gyiijt6ed6nybe olyan nedves hunaddkot helyeztek el, amery az edlnyben
dsszetdmdrdddtt, vagy befagyott , illetve az ed6nyben l6v6 hulladdkot rigy osszepr6selt6k,
hogy emiatt az edlnyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlantulajdonos L 6nkormiinyzat
felhivrls6ra kdteles az eddnlt iirithet6v6, illetve hasznrilhat6v6 tenni.

(3) Tilos a gyiijt6ed6nybe foly6kony, m&gez.6, tiiz- 6s robbanasvesz6lyes anyagot, 6l1ati
tetemet, vagy egy6b olyan anyagot elhelyezni, amely veszllyezteti a begyiijt6st, iiritest
v6gz6 szem6lyek, vagy miis szem6lyek 6let6t, testi eps6g6t, eg6szs6g6t.

1 8 . s



Az ingallantulajdonos az ingatlanrin alkalmilag keletkezett, lombtalanit6sb6l, vagy 6piilet
f9]ujru9bOt szirmaz6 telepill6si szitrird hulladdkot kdteles iisszegyiijteni es lombtalanitas
alkalm6val elsz6llitani.

A szolg6ltat6 jogai 6s kdtelezetts6gei

le .s

A szolgliltat6 kdteles a rendelet hatfulya tartoz6 ingatlanon keletkezett hullad6kot az e
rendeletben el6irt szabdlyok szerint rendszeresen elszrfllitani a kijeldlt hullad6k lerak6helyre,
illetve annak ri.rtalmatlanit6srir6l a szakmai kdmyezetv6delmi szab6lyoknak megfelel6 m6don
gondosko dni.

20.s

(1) A sz,rlg6ltat6 kdteles a gyiijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvtuhat6 gondoss6ggal
v|gezni.

(2) A sanbiiyszeriien kihelyezett gnijt6ed6ny iiritdse soriin esetleg keletkezett szennyez6d6s
takafi tas6r6l a szolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

2 1 . S

(1) A gytijt6ed6nyben okozott kii.rt a szolgrlLltat6 t6rit6smentesen koteles kijavitani, ha a k6rokoz6s
neki felr6hat<! okb6l kdvetkezett be. a szolgrlltat6 kdteles az ebb6l eredd karbantartrisi munka, 6s
javit6s id6tarlamdra helyettesit6 gyiijt6ed6nlt biaositani. Ha a k6rokozrls nem r6hat6 fel a
szolgiiltat6nalq a haszn6lhatatlann6 vait gSijt6ed6ny javitrisa, p6tlds4 illetve cserdje az
ingatlantulaj donost terheli.

Lomtalanft6s

22 .5

(1) A lomtaltmit is megszerez6s6r6l 6s lebonyolitrisrir6l az 0nkormfuryzat 6vente 2 alkalommal a
kdzszolgeltatu is keret6ben - ktildn dij felsz6mitisa n6lkiil - gondoskodik a szolg6ltat6val k6t6tt
szerz6d6s alalrjdn.

(2) A szolg6ltat6 k':zir6lag a lomtalanitds a16 tartoz6 hitzt^rtisi szilird hullad6k elsz llititsira
k6teles.

(3) A hullad6l<ot az ingatlantulajdonos az 6nkorminyzat iltal hirdetmdny ritjrin el6zetesen megjel6lt
helyen ds id,5pontban helyezheti ki elszillitris c61j6b61. Az elszilllitand6 hullad6kot rigy tett
elhelyezni a kozteriileten, hogy a jrirmti- 6s a gyalogosforgalmat ne akadilyozza, a tegyii.lto
szillil6es?kdz riltal j6l megkdzelithet6 legyen, a z6ldteriiletet €s a n6v6nyzetet ne kd.rositsa, tov6bb6
ne j6rjon balest, vagy kiirokozis vesz6ly6nek el6id 6z6s6vel.

Kiizszolgiltatisi dij

2 3 . $

(tl A kdzszolgaltatis ig6nybev6tel6re kdteles, illetve k}zszolgiitatist igdnybe vev6
ingatlantulajdonosnak szem6tsz6llit6si dijat kell fizetnie. Az egys6gnyi dijt6telek dij6t a rendelet
mell6kletetarl.almazza.



(2) A szemdtszallit isi dijat a kdpvisel6-testiilet egydves dijfizet6si id6szakra rillapitja meg.

2 4 . S

(1) A kdzszo.tg6ltatAsi dijat az lnkorminyzat f6l6vente szfumlinzakj.

(2) Az ingatlantulajdonos a szemetsztllititsi dijat az dnkormiinyzat rdszlre a csekk k6zhezv6teldt6l
sztrnitott 15 rrapon beliil kdteles megfizetni.

2s .$

(1) A kdzszolg6ltatris ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonost terhel6 dijh6tral6k ad6k m6djrira
behajtand6 ktiztartozas.

(2) A dijh6hal6k keletkez6s6t k6vet6 30 napon beliil az 6nkorminyzatfelhivja az ingatlantulajdonos
figyelrn6t a dlifizet6si kdtelezetts6g6nek elmulasztfusfira,6s felsz6litja 6t annak t"f.i"rjtJ$.

(3) A felsz6litis eredmdnytelens6ge eset6n a dijh6tral6k keletkezesdt k6vet6 90. napot k6vet6en az
dnkorm6nyzat a - felsz6lit6s megtdrt6ntenek igazol s mellett - a dijh6tral6kot k6zad6k m6dj6ra
behajtja.

A kiizszolgiltatis sztnetel6se

2 6 . $

A kdzszolg6ltatfs teljesit6se csak tdrv6nyben, vagy korm6nyrendeletben meghatiirozott esetekben
sziineteltethet6, v agy korlatozhat6.

27 .$

(1) A kdzszollg6ltat6s igdnybev6tele sziineteltethetl azon az ingatlanon , amelyen legal6bb 30 napig
senki sem tart6zkodik, 6s emiatt hullad6k sem keletkezik.

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 iS6nVt az ingatlantulajdonos ir6sbar kdteles bejelenteni az
dnkormrinyzalnak legal6bb 30 nappal a sztinetel6s kivrint kezd6 id6pontja el6tt.

(3) Ha a sziineteltet6s felt6teleiben vlltozis kdvetkezett be, az ingatlantulajdonos ezt ir6sbaa,
halad6ktalanul. kdteles bejelenteni az dnkomuinyzatnak.

A gazd6lkod6 szervezetre vonatkoz6 k tin szab6lvok

2 8 . $

(1) Gazd6lko,J6 szer,lezet akkor kdteles a klzszorg tatris ig6nybev6tel6re,
tevdkenys6g6vel dsszefiiggdsben keletkezett telepiil6si hntudettruk Lezelds6r6l a
foglaltaknak megfelel6en nem gondoskodik.

ha a gazdasflgi
Hgt. 13. g-6ban

(2) Az olyn. gazd6lkod6 szevezetek, amelyekn6l a keletkezett telepi.il6si hullad6kuk heti
mermyis6ge ne,m haladja meg a 120 litert, egyazon gyiijt6eddnyben is g1'tijthetik a hullad6kukat.

(3) Az a gazlrilkod6 szervezat, amely a kdmyezetv6delmi feliigyel6sdg 6ltal engedllyezett _
telepiil6si szil6rd hullad6k irtalmatlanitasira alkalmas - hullad6kkezel6si b-erendez6ssel,
ldtesitmdnnyel rendelkezik, a klzszolgltatas k6telez6 ig6nybev6tele al6l mentesiil, ha a



tev6kenysdge sonSn k6pz6d6tt telepiil6si szil6rd hullad6k rirtalmatlanitrisrir6l ebben a berendez6sben.
l6tesitm6nybr:n gondoskodik.

(4) Az a gazdrllkod6 szlrvezet, amely a kdtelez6 k6zszolg6ltat6st nem veszi ig6nybe, a kii{6n
jogszab6lyban meghatrirozott m6don 6s tartalommal kdteles a tevdkenysdge 

-sorin 
keletkez6

hullad6k mermyis6g6t 6s 6sszet6tel6t fajtank6nt nyilvantartani, M eltala v6gzetfkezel6sr6l, a kezelt
6s a kezel6s eredm6ny6b6l szirmazS hullad6kr6l nyilvrlntartuist, a kezel6l6tesitm6ny miikdddsdr6l
iizemnapl6t vezetni 6s ezekfil a hat6s6gnak bejelentdst tenni. A gazd6lkod6 szervezet a
kdzszolgiltat6s al6 nem tartoz6 hulladdkrinak mennyis6g6r6l, 6sszet6tel6r6l, keletkez6s6nek
fon6srir6l 6s kezel6s6nek m6djrir6l kdteles a jegyzlt tfijlkoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e
t6j6koztat6si kdtelezetts6g6t elmulasztja, aklzszolg|ltathst kdteles ig6nybe venni.

A kdzszolgiltatis hatilya al6 nem tartoz6 telepiil6si sziLird hullad6kkal kapcsolatos
rendelkez6sek

2e.s

(1) A kdzszolg6ltatas nem terjed ki a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon follatott ipari,
kereskedelmi, szolg6ltat6 6s egy6b gazdas6gi tev6kenys6g6vel dsszefiigg6sben keletkezett telepil6si
szilrird hullad6k6ra, ha nem kdtelezett a szolglltaths ig6nybev6tel6re; nem terjed ki tov6bb6 a
k6zint6zm6ryr miik6d6se so'in keletkezett hullad6kra. E hullad6kfajt6k eset6ben M
ingatlantulajd.onosnak a Hgt. 13. g-a (1) bekezd6sben megjeldlt, a hullad6k termel6j6re 6s
birtokosdra vonatkozi szab lyok szennt kell eljrirnia.

(2) A hullad,Sk termel6je, birtokosa a tev6kenys6g6nek gyakorklsa sorfur keletkezett, vagy mds
m6don birtok6ba keriilt hullad6kot kdteles gytijteni, tov6bb6 az furtdmatlanitAsr6l, vagy
hasznositasr6l gondoskodni.

(3) Az rtalmatlanit6sra, vagy hasznosit6sra vonatkoz6 kdtelezetts6gdt a hulladdk termel6je,
birtokosa

a) a jogszabdlyban meghatrlrozott felt6teleknek megfelel6 rirtalmatlanit6, vagy hasznosit6 eljrlr6s,
berendez6s, l(itesitm€ny alkalmazishval saj6t maga teljesiti, vagy

b) az erte feliogositott 6s enged6llyel rendelkez6 hullad6kkezel6nek tdrten6 fitadisilal. a kezel6s
kdlts6geinek megfizetEs6vel teljesiti.

(4) Az (1) bekezd6sben megielcilt hulladdkot a k6myezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6
rirtalmatlanit6 helyre, vagy hasznosit6 helyre a hulladdk termel6je, birtokosa kiildn enged6ly n6lkiil
maga is elsz61 lithatj a.

(5) Az ingatlantulajdonos jogosultaz (1) bekezdds szerinti hullad6k6nak beglijt6se, elszAllit1sa,
iirtalmatlanit6sa, vagy hasznosit6sa c61j6b6l a szolg6ltat6 kdzszolgllltatls t ig6nybe venni, de a
szolgiiltat6n kiviil, kdmyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel rendelkez6 gazd6lkod6 szervezetet is
ig6nybe vehet.

30.s

(1) A hullad6l< elsz6llit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6mi, hogy a hulladdk a szillit6j6rmribe
tdrt6n6 iiritdsokor, illet6leg a szillit6s folyamdn ne sz6r6djon, 6s miir kdmyezetterhel6st se id6zzen
el6. Sz6llitislb6l ered6 szennyez6d6s eset6n a hulladdk eltakarit,6s6r6l, a teroletszennyez6d6s

1 0



mentesitds6r(il 6s az eredeti k6myezeti riLllapot hely'erlll it shr6l a hullad6k termel6je, birtokosa,
illet6leg az irrgatlantulajdonos kdteles gondoskodni.

(2) Gazd6lkcrd6 szervezet ig6nybev6tel6vel tdrt6n6 szillit6s esetdn a gazdrilkod6 sze1ezet, sajat
szAllit6s eset6n pedig a hullad6k termel6je, birtokosa, illet6leg az ingatlannrlajdonos az 6tvett,
illetve 6tadott hul1ad6k mermyis6g6t 6s 6sszet6te16t - a ktildn jogszab6lyban meghat6rozott m6don
6s tartalommal - kdteles fajtrink6nt nyilvdntartani 6s en6l a hat6s6goknak bejelentest teruri.

3 1 . S

(l) Ha az ingatlantulajdonos a ktizszolg6ltat6s al6 nem tartoz6 hullad6k e1sz61lit6s6val a szolgltat6t
bizza meg, a megrendel6s 6s a szolgrlltatiis felt6teleiben tdrt6n6 meg6llapod6suk alapjrin a
kdzszolgriltat6 a megieldlt id6pontra, vagy id6tartamra a megjeldlt mennyisegii 6s dsszet6telii
hullad6knak megfelel6 gyiijt6eddnlt az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re bocs6tja, a hullad6k
elszAllititsdt elv6gzi, ds gondoskodik a kijel61t Artalmatlanit6 helyen t6rtdn6 elhelyez6s6r6l.

(2) Az ingatlantulajdonos a szolgdltat6 rlsz1re a meg5llapod6sukb an r1gzitett dijat k6teles
meefizetni.

3 2 . S

(1) A hulladdk termel6je, birtokosa kdteles gondoskodni az dnkormrinyzat kii16n rendelet6ben
meghatiirozott kdzteriileti-haszn6lati enged6ly (kdztertilet-haszniilati szerz6d6s) megszerz6s6r6l, ha
a hullad6k dsszegyiijtds6re szolg6l6 kont6ner a kdzteriileten 24 6tht meghalad6 id6tartamra keriil
kihelyez6sre. Kdteles gondoskodni tov6bb6 a kont6ner kdmyezet6nek folyamatos tiszt6ntart6sar6l, a
kont6ner telitr5dese esetdn affrak halad6ktalan elszallittatisar6l.

(2) A gazd6lk:od6 szervezet kont6nert kdzteriileten a kdziti 6s a gyalogosforgalom biztons6g6t nem
vesz5lyeztel6 m6don, az al6bbi rendelkez6sek megtart6s6val helyeztreti ki:

a) f6riwonalon kont6ner L'tzir6lag folyamatos rakod6s idejdre helyeztret6 ki, a szrillit6 j6rmii
helyszinen tart6s6val annak 6rdek6ben, hogy az elszlllitAs a telit6d6skor halad6ktalanul
megtdrt6nhes sen.

b) t6megk6zleked6si ritvonalon, ha a kont6ner kihelyez6se csak a kdzriti forgalom zavarAshval
oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljrimi.

c) egy6b irtvonalakon a kont6nert a telit6d6st k6vet6 I 6ri6n beliil el kell szillitani.

IV. FEJEZET

zAR6 RENDELKEZfsEK

Szab6lys6rt6s

3 3 . S

Szabiilys6rt6st kdvet el, 6s harmincezer forintig terjed6 p6nzbirs6ggal srijthat6, aki e rendelet

a) 5. 6s 6. $-6ban az ingatlantulajdonosnak a kdztertilet, 6piilet 6s telek tisztrintartas6ra,
b) 7. 6s 8. $-6ban a keresked6, utcai arus 6s rendezv6nyszervez6 kdteless6geire,
c) 9. $ -6ban a. sikoss6g mentesit6sre 6s h6 eltakarit6sra
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d) 10. $-6ban a k6ztertilet tisztrintart6sdval dsszeffigg6 egydb tilalomra 6s k6teless6gre,
e) 15. $-6nak (2) bekezd6s6ben az ingatlantulajdonos kdteless6g6re
0 16' $-6nak (3)-(5) bekezd6s6ben 6s 17. g-tinak (3) bekezd6s6ben a hulladdkglrijt6 ed6nyre,
e) 22. $-iu;r k (4) bekezd6s6ben az elsz6llitand6 hullad6knak a k<izteruleten vJ6 ehelyez6s6re
h) 28. $-anak (1) 6s (4) bekezd6s6ben a gazd6lkod6 szervezet k6teless6geire,
r) 29. $-anai (2) bekezdds6ben a hulladdk termel6j6nek 6s birtokos6nak feladataira,
j) 30. $-6nak (1) bekezd6s6ben a hullad6k sz6llit6s6ra.
k) 32. $-riban a hullad6kgyujt6 kontdnerre vonatkoz6 meg6llapitott rendelkez6seket megszegi.

30.s

A 33' $-ban rneghatlrozott szabiilysdrtds tetten 6rt elkdvet6je dtszL forintt6l tizezer forintig terjed6
helyszini birs6ggal srijthat6.

Hatilybal6p6s

3s.s
Ez a rendelet 2004. jartnfir 1-j6n 16p hat|lyba, egyidejrileg hateiydt veszti az }rkorminyzat 1997.
6vt2. szArni rcndelete 6s az azt m6dosit6 3/2000. (II.8.) 6s a10/2001. (xII. 12.) szr{mf rendelete.

Pfsztor Imre Urb6n Antaln6
polgi4rmester jegyn

1. szimf mell6klet
a k6pvisel6-testiilet 10/2003. (il. 24.1 sz, rendelet6hez

K0zrrszrAsAcr szor,cAr,TATAsoK DiJTf,TELET

2004.01. 01-t6t

Sorsz6m Szolgiltatis megnevez6se Dijt6tel

1 . HitzttrIitsi szemdt sz6llitris
Lakoss6g r6sz6re 100,-Ft /iirit6si alkalom/ ingatlan

z- Nem h6ztartdsi s zem6t elszj,llttlsa
Kdziilet /v6llalk oz6/ r*sz(xe

3 00,-Ft+Afa/iiritdsi alkalom/ kdziileti
ineatlan

Egy6b szil6rd /nem vesz6lyes/
hullad6k kiildn megrendel6s alapidn 3.000,-Ft+Afalm3

Dijkedvezm6ny biztositisa

50% kr:dvezm6ny jrir a lakoss6g riltal fizetend6 hlzlartLisi szem6tszillit6si diirib6l annak. aki

- egyediil 6116 65 6v feletti
- h{zastarca (6lettirsak), k6z6s hdztartrisb an €16 70 6v feletti
- id6skoni nyugdijas, ha jdvedelme nem haladja meg a mindenkori 6regs6gi nyugdij

200%-6t
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