
K6riistet6tlen Kiizseg Onkormrinyzata
l2l?0l3. (){JI. 21.)1 dnkorm{nyzati rendelete

a hullad6kgazd:fllkodrisi k0zszolgr tatrflsr6l 6s a ktizteriiletek tisztfntartis:lr6l
a 11 /2014. (Y. 26.) iinkorninyzati rendelet m6dositisaival

egys6ges szerkezetben

K6rijstetetlen K0zs6g onkormanyzata a hullad6k6l sz6l6 2012. dvi clxxxv. ttirv6ny gg. g (4)
bekezdds6ben kapott felhatalmazis alapjfun, MagynorszAg helyi dnkorm6nyz atair6l sz6i6 2011. 6vi
CLXXXIX. torv6ny 13. $ 11. pontj6ban meghatiirozot feladatkiir6ben eljrirva a k6vetkez6ket rendeli el:

1. Altalfnos rendelkez6sek

l. $ A rendel:t hatrilya
a/ K6r<islet6tlen kdzs|gkdzigazgatAsi teriilet6n v6gzett hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatrisra, valamint

az e rendeletben meghatArozott kdzszolgiltatris keret6ben a teleptil6sen gytjtdtt hulladjlok szlllit6s6ra 6s
kezel6s6re,

b) a hdl.adlkgazd6lkodisi kdzszolgiltat6st (a tov6bbiakban: kiizszolg6ltatis) ig6nybe venni k6teles
ingatlanhasn.6l6ka teded ki.

2. $ (1) ,A' telepiil6si hulladdk 6tv6tel6re, gyiijt6s6re, elsz6llit6sir4 6s kezel6s6re vonatkoz6
l.tl'llad6kgazd6lkodSsi- 

, kdzszolg6ltat6s (a tov6bbiakban: kdzszolgelbtas) K6r6stet6tlen Ktizs6g
Onkorm6nyzrtanak feladata, melyet gazd6lkod6 szervezeltel (a tovribbiakban: Kdzszolg6ltat6) kdttii
ktizszolg6ltatisi szerz6d6s ritjrin biztosit.

(2\' \idzszolg{ltat6 K6riistet6flen kiizs6g kiizigazgat si terulet6n az NHSZ szolnok
Kiizszolgdltat6 Nonprofit Kft. (5000 Szolno\ J6zsef,Lttila rfit g5.)

3. $ A rendeletben hasznalt fogalmak 6rtelmez6 rendelkez6seit a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV.
tdrv6ny (a tordbbiakban: Ht.) illapitja meg.

2. A kdzszolg{ltatr{s ig6nyb ev6tele

4. $ (1) Az ingatlanhasael6ja kdteles a szervezettk}zszolg6ltatist igdnybe venni.
(2) Az ingatlanhaszn:i16, akinek ingatlanrin telepiil6si hullad6k keletkez tk, de az ingatlana egyidejiileg

gazd6lkod6 sz:ewezet clgnylvintarrlslbanbejegyzett s#ktrelyeiil, telephely6iil vagy fi6fretep6ti1ii szolg6l,
kdtel€s a telepiil6si szil6rd hullad6lcit a gazA6lkod6 szervezefirek az ingatlanon folytatott gazAas1gs
tev6kenys6ge sor6n keletkezett telepiil6si szil6rd hullad6kt6l elkiildnitetten gyiijteni 6s ana a kor.rotgaltuli.t
ig6nybe venni.

(3) Tilos a hullad6kot
a) felhalmozni.
6,) a krmposztrilhat6 szerves hullad6kok kiv6tel6vel jogosultsrlg n6lki - h6zilag - feldolgozrr,
c) a papirhullad6knak a hagyomiinyos tiizel6sii berendez6sben tdrt6n6 el6eet6se- kiv6tel6vel
b6rmi lyen m6don megsemrnisiteni.

5. S (1) A kd:rzolgiltatis keretdben a klzszolgltatis ig€nybev6tel6r6l sz6l6 egyedi koziizemi szerztid6s (a
tov6bbiakban: kdzjd.zemi szerz6d6s) idn l6tre aKi)zszolgiitar6 6s az ingatlanhasd 6 k6z0tt:

a) a szzolg6ltatis els6 ig6nybev6tel6vel,
b) a szen6d6s kisba foglal6s6val,
c/ valamint akkor is, ha a Kozszolgiitat6 a szolgltatAs ellfitAsina vonatkoz6 rendelkezesre 6ll6si
k6szsd'g6t bizonltja.

(2) A kdziizemi szerz6d6s tartalmi elemei:
a) a felek megnevezfse, magfnszemlly eset6n annak szem6lyi adatai,
b) a kiizszolgiltztAs ig6nybev6tel6nek kezd6 napj a,
c) a teljesit6s helye,
d) a megrendel5 rendelkez6s6re bocs6tott gyiijt6ed6ny iirtartalom 6s darabszitm szerint,

I 1 f^d-"^.!ltult*ll egysdges szerkezetbe foglalt, 2015. januir t-j6t6l hatrilyos sz6veg.' A 2. $ (2) bekt:zdisdt m6dositotta a 1712014. (XI.26.\ 6*orm6nyzati rendelet l. g-a.-Hat6lyos: 2015. janu6r 1-jdt6l.
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e) utal{s aziintls gyakoris6g6ra 6s az iirit6s idej6re napok szerint,
fl a megtendel6 6ltal meghatrirozot! az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k mennyis6ge,

amelyre a k<lzszolgriltatist a megrendel6 igdnybe veszi,
g) tArsashini szerz6d6s eset6n a lak6sok sz6ma,
ft) gl,iijt6eddnyek haszr6larinak j ogcime 6s m6 ja,
I utal6s a kdzszolg6ltatris dij6t 6s alkalmazis6nak felt6teleit megrillapit6 helyi rendeletre,
j) a k:lzsznlgiitatAsi dij megfizet6s6nek m6dja,
k) a :;zerzi5dls m6dosiLisrinak, felmond6srinak felt6telei.
l) az vinyad6 jogszabrilyok meghatirozisa.

6. $ (l) A sziinetel akdziJ,zemi szerz6d6s,,ha az ingatlan 60 napniil hosszabb ideig hasznrilaton kiviil 6ll,6s az
ingatlanhaszril6 a tivoll6t6nek virhato id6tartam6t el iSzetesei, atArgyh6t megel6z6en legal6bb nyolc nappal
kor6bban, irisban bejelenti a Kiizszolg5ltat6nak. A bejelent6sben 

'fogtattal 
val6ssrig6i a Kozszolg1itat6

jogosult ellerr6rizni.
(2) Ha a sziinetel6s els6 bekezd6s szerinti felt6tel6b en v1lltozis k<ivetkezik be, az ingatlanha szn6l6 azt

ir6sban halad€ktalanul kdteles a K6 zszolgiltat6nakbejelenteni.

. C) 4 liizszolgiitat6 jogosult az ellen6rz6s h6napj6ra 6s azt kd,vet6en folyamatosan sz1mliuni a
kdzszolg6ltatas dijit, amennyiben az ellen6rz6s sor6n az ingatlan lakottnak bizonyul.

3. A kiizszolgriltatfs ell:itisinak rendje

7' S (1) Az: ingatlanhaszn|l6 sz mira a Kdzszolgltat6 szllitleszkiizehez rendszeresitett szabv6nyos
hullad6kgyffjt6 ed6ny (a tovabbiakban egyiitt: gyiijt6ed6ny) hasznehta kotelez6.

(2) A hullad6ksz|llitAsi kiSzsznlgiltatris igenybe v6te1e csalldi-h6zas dvezetben k6therente egy
alkalommal fblyamatosan k0telez6.

. . (3) A.sz|llit s gyakorisrigir6l 6s idej6r6l az ig6nybevev6t a Kozszolghlat6lev6lben, vagy hirdetm6ny
rltj6n 6rtesiti.

(4) Az a.tkalmazott g ijt6ed6nyek tdrfogatinak arinyosnak kell lennie a h6ztartisban keletkez6 hullad6k
mennyis6g6vel, figyelembe v6ve a gaiijt6s gyakorisrig6t. A v6laszthat6 szabv6nyos ryiijt 6ed6ny m1reteket az
l . m e I I 6 kl e t tntalmazza.

(5) A tirol6ed6ny mell6 tov6bbi hullad6k nem helyezhet6 ki.

8. $ (1) A tr:lepiil6si hullad6kot az ingatlanhasmll6 kOteles a kdmyezet veszllyeztet1s€:t kizir6 m6don
gyfijteni 6s a jiiratprogram szerinti k6thetente egy sz6llitrisi napon elsz6llitris ie4atAt u K6zszolg6ltat6
rendelkezis6re bocs6tani.

_ _ (2)_A gl'iijt5ed5nyt l<tzitr6la-g az (1) bekezd6sben megjeldlt napon lehet a kdztertileten elhelyezni oly
m6don, hogy az a forgalmat ne akadrilyozza 6s armakixttds6t a rakod6k k6sedelern n611ai1 el tuctj6k v6gezni.
. Q) ry ingatlanhaszn6l6 a ffit6ed6nyben a telepiil6si hullad6kot tdm6rit6s ndlkiil fgy helyezheti el,
hogy az a hul laddkszlllitis sor6n alkalmazott gepi iirit6 st ne ak^d lyozza

?. ! _(1) A gyiijt6ed6nybe tilos olyan anyagot elhelyezni, amely veszilyezteti a hullad6kszillit6ssal
foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6g6t, vary megrong6lhatja a gyiijt6jrirmffvet.

(2) Ha a Kozszolgallat6 alkalmazortla. megillapitja, hogy a gyiijtded lnyben az (1) bekezd6sben
megjelolt anyag, tArgy van, a kiiirit6st jogosult megtagadni.

10. S (1) Az ingatlanhaszn6l6 ktiteles saj6t k61ts6g6n a sziiks6ges gyakorisiggal, de 6vente legal6bb egy
alkalommal gondoskodni glnijt6ed6nye tisai6srir6l, fertdtlenit6s6r6l.

. . (2) Az 1100 litem6l nagyobt firtartalmri tirol6ed6nyek tiszt6ntartrisrir6l az ed6ny hasznel6jeval k6tott
kiilOn szerz6d6s alapjAn, t6rit6s ellen6ben a Kdzszolgiltat6 gondoskodik. A b6relt g5z'fjtOeaeny tisarentartrisa
a b6rbead6 k0teless6ge.

4. A Kiizszolgiltat6 kaitelezetts6gei

13.,S (1) A Kdzszolg6ltat6 k<jteles a gyiijt6ed€nyek kiiirit6sdt kimdletesen, a t6le elvrirhat6 gondossilggal
elvesez1l.

(2) Az iirit6s alkalm6val elszennyez6dd,tt kozteriilet megtisditaser6l a K6zszolg6ltat6 k<iteles
gondoskodni.



(3) A gyiijt6ed6nyekben 
. keletkezetl. kirt a Kdzszolglt.r''6 tdrit6smentesen koteles kiiavitani,

amennyiben az neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A Kdzsiolg6ltat6nak az ebb6l ered6 karbantartisi
munk6k, valzLmint a javi?is id6tartamrlra csereed6nyt kell biAositania.

(4) Arnennyiben a bekdvetkezeft h4r nem r6hat6 fel a Ktizszolg6ltat6nak, a haszn6lhatalanni v6lt
Lirol6ed6nyek javit6sa, p6tlisa, cser6je, illetve az ezekhez kapcsJl6d6 kolisdgek a k6zszolgelbtas
iginybevev6j 6t terhelik.

14. S (1) A tridzszolgiitat6 a hiutatAsi hullad6kot az ingatlan bejrirata el6tti j6rd6n, vary az fttest sz6l6n, a
bej6rat kdzel3ben, k<izteriileten veszi iit.

(2) A lidzszolgiltat6 kd,telezetts6ge csak a rendelet 1. mell6klete szerinti szabv6nyos gyiijt6eddnyben,
elhelyezett hullad6kra t{ed ki.

15. $ A Kdzszolgiltat6 a rendelet hatrilya al6 tarroz6 ingatlanokon keletkezett telepiil6si hullad6kot a
lll8aJt{isi,lerz6ddsben rdgzitett felt6telek betartiisa mellett k<iteles rendszeresen begyfijteni 6s az NHSZ
K6tp6 Kft." 6lta[ iizemeltet€tt K6tp6i Region6lis Hullad6kkezel6 Kdzpont (46-os krizleked6.i rit t:*+oo nn
szelv6ny) hullad6klerak6ba kOteles irtalmatlanitis c6ljrlb6l besz6llitani.

16. $ (l) A lak6sokban haszn6lhatatlanne v6ft nagyobb m6rehi hriztarlisi felszereldsi targyak, britorok 6s
egy6b feleslegess6 v6lt ing6s6goh lom elszillitas6r6l a Kdzszolgllat6 6vente egy attatJmmat kiil6n dij
felszamitrisa n6lkiil gondoskodik.

... .(2) l lomtalanitiis id6pontjrir6l, valamint teri.ileti megoszl:isiir6l a K6zszolg6ltat6 30 nappal az akci6
el6tt 6rtesiti az 6rintetteket.

17. $ (1) A lcdzszolg6ltat6 jogosult az alibbi szem6lyes adatok kezel6s6re kdzszolgeltat6st ig6nybe vev6
in gatlanhaszr6l6ra vonatkoz6an :

aJ ndv, sziilet6si hely, id6, anyja neve,
b) lak6h.ely, tart6zkodrisi hely,
c) a kdzsmlgltatiissal 6rintett ingatlanhoz fiiz6d6 jogcim.

(2) Ha n egyedileg azonositott ingatlanhasznil6val kapcsolatba hozhat6, akkor a ki)zszolgltat6
szem6lyes adatk6nt kezeli akdzszolglltaLissal drintett ingatlan tulajdonjogi helyzet6re vonatkoz6 adatot is. A
Kdzszolg6ltat6 jogosult tovabbii az ingatlanhasznil6 - adatait, ak'zszolgltatrii ig6nybev6tel6nek m6rt6k6re,
m6dj6ra, mennyis6g6re vonatkoz6 inform6ci6kat, valamint a ki)zszolg latAs ellen6rtdk6nek megfizet6s6vel,
az ingallarf,tasan{l6 tartozAsaival 6s azok behajtas6val kapcsolatos egy6b adatokat is szem6lfes adatk6nt
kezelni.

(3) A Ktrzszolg6ltat6 a szolg|ltatAs ell6tisrihoz kapcsol6d6 nyilv6ntart'6si rendszer6nek kezel6se sor6n
k6'teles gondoskodni a szem6lyes adatokjogszab6lyban Ll6irt v6dehn6r6l.

(4) A KdzszolgSltato 1r:zin6lag a kbzszolg6llztAs kialakitiisa 6s fermtartisa c6lj6b6l, az
ingatlanhasznil6val fenn6ll6 kdzszolgiltatAs nyrijnis6ra irrinyul6 jogviszony id6tartama alatt, valamint e
jogviszony megszfin6s6t kd'vet6en, a jogszabilyokban el6ix iratmJglrz6si kotelezefts6g idltartama alatt
kezelheti a krizszolg6ltatrissal 6rintett ingatlantulajdonos adatait.

. {5) A Kiizszolg6ltat6 jogosult egyes, a kdzszolg|ltztAs ellittis|hoz kapcsol6d6 r6szfeladatai tekintet6ben
9d9tkezel6t" adatfeldolgozot megbizni, 6s a jogos ig6nyeinek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben az (l) - (2)
bekezd6sben meghatirozott adatokat hat6s6gi, bir6s6gi eljrinisok lefolytai5sa c6lj6b6l harmadik szem6lynek
6tadni.

18. $ A K0zszolg6ltat6 a kdzszolglltatAs el6segit6se 6rdek6ben internetes honlapot iizemeltet 6s
tigyf6lszolgilatot rniikddtet. Az iig/f6lszolg6lat feladata aki)zszalgirltatisit ig6nybevev6 ingatlanhaszn6l6

a) bejr:lentdsdnek kezel6se,
b) panasz6nak kiv izsg6'l6sa,
c) szAmlar ekJam{ci6j rinak kezel6se
d) sze.m6lyes, vag telefonon tdrt6n6 t6j 6koziztAsa
e) kilzsznlg|ltat si dijhitral6k{nak erv6nyesit6se.

5. A kiizszolgdltatis dija

3 A rendelet 15. $-6ban a,,Remonclis Kdtp6 Kft." szdvegr€szt m6dosito tta a t7 tzot4. ()<I. 26.) iinkonninyzati rendelet
2. $-a. Hatrilyos: 2015.janu6r 1-jdt6t.



19' $ A hultad6laz'lli+Asba bekapcsolt ingatlan ingatlanhaszr6l6ja a hulladdkgazdrilkod6si kiizszolg6ltatisel16t6s66rt hullad6kgazd6lkod6si 
. kdzszolg6ltal6si dijat fizet Fit-ben, ]nalanint a trullaaekgazoatoaasi

kdzszolgaltahlsi dij megrillapit6s66rt f;lel6s minisaer (a tovibbiakban: miniszterj rendelet6benmeghat6rozo,tt feltdtelek szerint.

20' $ (1) A Kdzszolg6ltat6 negyed6vente 
_ utolag, a szrimvitelr6l sz6l6 t6rv6ny 6s mis jogszabrilyok

el6ir6sainak 6s az egyedi kdzi),emi szerz6d6snek ilegfelel6en bocs6tja ki a *a." tialii"t vonatkozoszimlfit az ingatlanhaszn6l6 fel6.
(2-) At:l-zszolg|ltatAsi dij befizet6si felt6teleinek biztositisrir6l a K6zszolg6ltat6 gondoskodik.

- - (, A Kdzszolg6ltat6 a k6sedelmes dijfizet6s utrin - a ptk-ban 6s az elyedi tio"iire-isr".rooe.u"n
foglaltaknak megfelelSen - jogosult k6sedelmi kamatot 6s kezel6si 

-'kolts6gJ 
#enyesiteni a,ingatlanhaszr6l6val szemben.

. (4) A' Ht. 52. $-a 6rtelm6ben a htllad€kgazAAlkod6si kdzszolg6lta|is ig6nybev6 te166rt azingatlanhaszrrll& terhel6 dijh6tral6* 6s.az azzal,ijsszefiigg6sben meg6llapitott-k6sedehI kamat, valamint abehajt6s egydb kdlts6gei ad6k m6djrira behajtand6 kda o=z6snak min6siiinek.

21' $.(1) Amennlben az ingatlan_ tulajdonosi vagy haszn6lati viszonyiban v6ltozis kiivetkezik be ,1,gy azijtngatlanhas'rr6l6 a kolibbi ingatlanhaszn6l6val egyetemlegesen koteles a v ltozAs t1nyet li napon teliilir6sban.bejel':nteni a Kiizszolg6ltatona\ 
.{ yahozas bejeleitds6vel egyidejiileg - ,i; inlutrurrr,^ zn6l6 6s aKtizszolgiltat6 ktizdtt akdziizemi szerz6d6s ldtrei6n.

Q) Az (1) bekezd6s6ben meghat6rozott bejilent6sig a kdzszolgltat s dijitt a K6zszolg6ltat6 a kodbbiingatlanhaszrral6val szemben 6rv6nyesiti, a viltozhs tdnyleges id6lontja 6s iejelent6s koZotti ioot*t"..u
vonatkoz6 dij megfizet6s66rt a kor5bbi 6s az ingatlanhasznato egyetemteg"."r, f"Lldr.

(3) A koziizerni szerz6d6s m6dosit6m_ vaglz p6tl6lagos adiiszolgaltatas eset6n annak id6pontj6t k<ivet6h6 elsri napj6t6l kdteles a sz6ml6t a Kcizszolg6ltat6 mOaoiitani.

22' $ (1) Az: Ingatlanhaszr6l6 megtagadhatj a a dij rnegfizetls6t abban az esetben, ha a Kozszolg1ttat(t
kozsz.olg6ltatasi kdtelezetts6g6nek nem tett eleget.

.. -(2) Nern lacadhat6 meg a dij frzetese az (1) bekezd6s szerint, ha a Klzszolglltatot a kiizszolg6ltatas
nytij&is6ban az id6j6nis, vagy mri-s elhririthatatlan ok akad lyota 6s aKozszolg1lit6 az aiiaty etanasat
k<ivet6en, a lehet6 legrdvidebb id6n beliil p6tolta mulaszt6s6t.

(3) Elh6rithatatlan oknak min6siil az is, amikor a klzszolgitltato a gyiijt6ed6nyt a gyiijt6sre
rendszeresitett j irmiiv6vel nem tudja megkdzeliteni.

6. A kiizteriiletek tisztintart{sir6l

23' $ A kozteriiletek rendszeres tisz/rir;lrartAsilr6l, a ziildtertileteb parkok fermtartris 616'l az 1rkorm1nyzat
egyfszt a Kdzsznlgalt,it6 ntJin, m srlszt az lilntett ingatlantulajdonosok kritelezds6vel gonaostoa*.

24. $ (1) Az ingatlantulajdonos kdaeritlet tisztantaftesiival kapcsolatos feladatai:
., . o) * ingatlan el6tt jardren.ak,. (6rda hiriny,iban egy m6ter sz6les teriiletsavnak), a jrirda melletti

zdldsiiv- tittestig teded6 teljes teriilet6nek, legfeljebb * epiit"t 10 m6teres kdrzet6n beiiiti ierutetenet agondozisa, titizt6ntart6sa, hullad6k- 6s gyommentesitese, burkolt teriileteken a h6 eltakajt6sa-6s sftoss6gmentesitese, ha az ingatlannak k6t kdzuttal is 6rintkez6se van, a fenti feladatok mindk6t i(iryra ,rona*oznak,
b) rz t.ngatlan mellefti nyilt riroknak 6s miinirg5rainak tiszLintartisa" g5zomment".it".l,
c) a 1:6t szomsz'dos tertilet,- 6ptilet ktizdtt - kidpitett rittal, iaa6iit, vagy an6lkiii - kdztbrgalmi

tediletsev, va1ly irljlrt6 eset6n a tiszkintarlisi kotelezettsdg a tulajdonosok kozou-iele-fele alinyban oszlik
meg.

d) az ingatlanonl6v6 madarak f6szkel6 helyei alatti koztertilet szennyez6d6st6t val6 megtisztikisa.
. , (2) Az ingatlantulajdonos a kd,zteriilet tisztitisa. sonin osszeggjtdtt telepiildsi szi6ri hullad6kot
kiiteles- a rendeletben meghatArozoft glnijtSed6nybe, vagy miis gyiiitoes/tozbe elielyezni 6s eisz{llitisrir6lgondoskodni.

25. $ Az ingat.tantulajdonosnak az 6piilete, telekingatlan a tisztAntartAsbval kapcsolatos feladatai:
. a) a tr:lepiil6s k<izponfriban folyamatosan, a telepdl6s egyes tertiletein 6vente legal6bb k1tszer az6piilet homlokzatinak (kerft6s6nek) a ftldszint magass6g6ig t6rbn6 letakarit6sa,
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b) az 'piilet fal6r6l, kerit6s6r6l az. id6szeriis6giiket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett
falragaszok, fest6sek stb. folyamatos elt6volitiisa,

c) mind a be6pitett, mind a be€pitetlen ingatlan tisztrintartrisa, gyomrnentesit6se, aj6rda 6s fttest fttl6
benyll6 6gali, bokrok megfelel6 nyes6se,

d). a be'pitetlen, vary id6szakosan haszn6lt ingatlan tulajdonosa koteles az utca fel6l 1tthat6 tibl6telhelyezni, amelyen a kdaisztasrigi kdtelezetts€! megillapitisa c6lj6b61 feL t tl- 
-tunt"t 

ri -ingatlantulajrlonos, vagy hasznil6 nev6t, cim6t,
e).bontis, 6pit6s, felirjitris 6s karbantarlis miatt iiresen 6116 ingatlan ds az el6tte hirz6d6 j6rda

tisztintartisa a kivitelez6 feladata,la az nem azonos a tulajdonossal; az 6pitesi -r*" tirit"i"",j:e kdteles az6pit6s teriiletat 6s kozvetlen k6my6k6t tisztinlartani.
26' $- (1) Az izlet, egy6b elirusitohely, vend6gl6to, €s szolg6ltat6 egys6g el6tti 6s melletti j1rdaszakaszt,
illetSleg ha a j6rda mellett zdldsiv is van, az 

-tftestig 
terjel6 teryesiriiietet a tulajdonos tiotetes tisztintartari, a kel:tkezett telepiil6si sziLird hullad6kot dsszegyfijteni 6s etsz6llitrisrir6l gonaort oania tuulaono.kOteles a burl<olt teriileten a sikoss6g mentesft6s6r6l 6s a ir6 eltakaritisrir6l gondosfodni.

(2) Az ingatlan el6tti 6s melletti, j:ird6t a tulajdonos kdteles nafonta mind a t6li, mind a ny6riid6szakban bgk6s6bb reggel 7 6r6ig letakaritani, a nyitva tartris ideje alattfolyamat osan tisztiniartani, z6r6sel6tt osszetakaritani.

27. g (l) Az utcai 6rus koteles a r6sz6re kijeldlt helyet 6s kozvetlen k0my6k6t r61s756n tartani, az 6rusitAsb6l
keletkezett hullad6kot d,sszegyiijteni 6s elt6volilisrir6l gondoskodni.

(2) Ko:zteriileten rendezett v6s6r, sport- es egyeb rendezv€ny tartrisa idej6n a rendezv6ny szewezbje
kdteles gondoskodni a vrlrhat6 forgalomnak megfelel6 sz6mri iilemhely ula".itararJi iir"ir"reltetes6r6l,
valamint a rendezvlny alall 6s az kovet5en a ieriiletnek 6s kdzvetlen kdrnyezet6nek tisztAntarlisir6l,
tovAbbi a tertilet eredeti illapotban t6rt6n6 visszaad6s6r6l.

28. S (1) a sikossiig elleni v6dekez6shez a kdmyezetkimdlS anyagokon (homokon, salakon) kiviil klorid
tartalmf fagl,65pontcscikkentd szer (pl. konyhasb) hasznrilata ..uL ,igy 

'alkalmrzint6, 
higy u u.gy"u,

egyszeri kijuttatris6nak m6rt6ke 
!0 -.{n2-nel t6bb ne legyen. Az ilyen anyagot tiotoeaenyben,

kdmyezetszennyez6st kizir6 m6don kell tirolni.

!?) Slorid tartalmf vegyszer hasn6lata zdldter0leten, illetve azok ktizvetlen kdmy6k6n tilos.
(3) Tilos h6rakast elhelyezni:

a) itkeresztez6d6sben,
6J ritburkolati jelen,
c) jfudasziget 6s j{rda el6tt,
d) tdmegkdzleked6sre szolgril6 j6rmii meg6ll6hely6n6l,
e) kaptfiej{nt el6tt"
fl kn'zszolg|ltatasi felszereldsi t6rgyon (pl. ize'lz6r6 csap, 96z- 6s egy6b k6zl6tesiton6ny

(l6mpaoszlop, hirdet6oszlop stb.) vagy k6rii16tte.

29. $ (1) Tilos
a) az tlltestet, j{rd6t, egy6b kdzteri.iletet, a kdzteriilet felszerel6si 6s berende z6si tirgy1t szernyvrzzel,

vizelettel, emberi 6s 6llati iiriil6l&el beszennyezni, megrong6lni,
b) a feltakarit6sb6l, felm.os6sb6l keletkezett szennyez6d6s! szennyvizet a koztertiletre, csapad1kviz

elvezet6 rendszerbe beleseperni, illet6leg belednteni,
c) aklrterij'leten, zd'ldteriileten l6v6 nd'v6nyeket megrong6lni (csonkitani, leszakitani)
d) a p'rkositott 6s fiivesitett zcildteriiletet rendeltet6sellenesen haszn6lni

(2) Ebelc 6ltal a kozteriileten okozott szentyezAs eltivolitrls6r6l az eb sltAltatljakilteles halad6ktalanul
gondoskodni.

7, Zir6 rendelkez6sek

30..$ (1) Ez a rendelet 2014. janurir 1-j6n l6p hatrilyba. A 23. g rendelkez6seit a folyamatban l6v6 iigyekben
is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a Cegl6di Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal hirdet6t6blitj6n, 2 napra t6rt6n6
kifiiggesa6ssel keriil kihirdet6sre.

(3\ Ez a rendelet a kihjrd:t9Te! egyidejffleg kdzz6r1tehe keriil a K6rdste t6tleni Kdzs1ghiua
(K5rd'stet6tlen., Kocs6ri rit 4.) hirdet6ribl6i6n.
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31'. S..Pz a rendelet a bels6 piaci szolg6ltatlsokr6l sz6l6 2006/123/EK ininyelvnek val6 rnegfelel6st
szolg6lja.

32. $ Hatrilyrit vesai:
1' a kiizteriiletek tisdAnltrAsitr6l 6s a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kozszolg'ltatrisr6l

sz6l6 10/2003. (XL 24.) Ok. rendelet;
2. a kiizteriiletek tiszt ntartAsfir6l €s a telepiildsi szilird hullad6kkal -kapcsolatos kiizszolg6ltaaisr6l

sz6l6l'012003. (XI' 24.) ok. rendelet m6dositris6r6i sz6r6 12/2003. (v,rr.z2.) of;;;6 
^.-----'

3. a kizteriiletek tistintzrt sir6l €s a telepiil6si szilard hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgiltatasr6l
s2616 10/2003. (Xr. 24.) Ok. rendelet m6dosiris6r6i sz6t6 9t2009. CV. Zs.l Ot. relaei;i. 

-- ***'

Dr. Di6sgy6ri Gitta sk.
jegyz6

p6sztor Irrue sk.
polgiirmester

Az egtsdges szerkezetbe fogtalas iddpontja:

2014. december 1.

Dr. Dit5s 96r i Gitta j e 9z6

1. mell1klet a 12/2013. (nI. 2I) dnkormdnyzati rendelethez

A hasznrilhat6 griij t6ed6nyek iirtartalma:

120 literes
240 literes

maxirnilis srilya:
maxim6lis srilya:

45 kg
90 kg
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