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Lit6r Kiizs6g Onko rmri n yzat Kfipvisel6testiilet6nek
912015. (V.4.) iinkormfnyzati rendelete

A hullad6kgazdrilkod{si kiizszolgrlltatrls ig6nybev6tel6nek rendj616l,
valamin t a kiizterii letek tisztrinta rtrisf 16 I

Lit6r Kozs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6testtilete a hulladdkr1l szol6 2Ol2.6vi CLXXXV.
torv6ny 88. $ (4) bekezd6s a) b) es c) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, a Mag,,arorszirg
helyi dnkormdnyzatairdl szolo20ll. evi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l) bekezd6s 19. pontj6ban
megltathrozott feladatk<ir6ben elj6rva, a k<irnyezet v6delm6nek 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6
1995. 6vi LIII. t6rv6ny 48. $ (3) bekezd6s6ben biztositott v6lem6nyez6si jogkor6ben elj616 Fej6r
Megyei Kormrinyhivatal Ktimyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi Fooszt6lya v6lem6ny6nek
kik6r6sevel a k<ivetkezoket rendeli el:

1. Altatrinos rendelkez6sek

(1) A rendelet szemelyi hatiiya kiterjed a hullad6kgazdiikoditsi kozszolg6ltat6st igenybe
venni k<iteles:

a) valamennyi ingatlanhaszn6l6ra: term6szetes szemelyre, jogi szemdlyre 6s jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo szervezetre, akik a (2) bekezd6s szerinti teriileten a
hulladdkr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Ht.) 2- g (l) bekezdes6nek
34. pontja szerint ingatlanhaszniionak minosiilnek, 6s

b) a kozszolg6ltat6ra.

(2) A rendelet teriileti hat6lya kiterjed Lit6r Krizs6g hulladekgazdiilkodirsi krizszolg6ltat6ssal
el I 6tott ko zigazgat6si teri.i I et6n elhel yezkedo ingatl anokra.

(3) A rendelet t6rgyi hatiiya
a) a (2) bekezd6s szerinti teriileten keletkezo telepiilesi hullad6k gyrijt6s6re, sz6llit6s6ra 6s
kezel6s6re, valamint Lit6r Kozseg Onkorm inyzata es a vele kdtott hulladekgazd6lkod6si
kozszolgiitat6si szerzodes szerinti kozszolgiitat6 hullad5k-gazdiikod6si tev6kenys6g6re
terjed ki.
b) A k<izszolg6ltat6s tbrgyihatiiya kiterjed tov6bbri a k<izszolgiitato 6ltal a kozszolg6ltat6si
teriileten elktilonitetten, gyiijtoszigeten gytijtott teleptil6si hullad6kra 6s a h6zhoz meno
lomtalanitiis sor6n elhelyezett lomhullad6kra.

(4) A rendelet hatiiya al6 tartoz6 kozszolgiitat6s tartalma: a telepi.il6si hulladek gyrijtese,
elktilonitett gffit6se, elsz6llit6sa, t6rol6sa, elokezel6se, hasznosit6sa, kezel6se,
6rtalmatlanit6sa, a hullad6kgazd6lkod6si l6tesitm6nyek fenntartiisa, i.izemeltet6se, valamint a
hullad6kkezelo l6tesitm6nyek ut6gondoz6sa.

2. A hullad 6kgazd:ilkodf si kiizszolgri ltatis

(1) A hullad6kgazddlkod6si kozszolgiitat6st Lit6r Krizs6g kozigazgat6si tertilet6n a Dep6nia
Hullad6kkezelo 6s Teleptil6stisztas6gi Kft. 8000 Sz6kesfeh6rv6r, S<irh6z t6r 3. (a
tov6bbiakban: Kcizszol96ltat6) jogosult ell6tni.

(2) A telepi.il6si hullad6k kcirnyezetk6rosit6st kiziro m6don torteno 6rtalmatlanitdsa, az
elkiilonitetten gffitott hulladek gytijt6se, el6kezel6se, hasznositdsra torteno 6tad6sa a
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Sz6kesfeh6rv6r-Csala P6nzverov<ilgy Hullad6klerak6ban tort6nik. Az elkiilonitetten gf.tijtott
hullad6k <isszegyujt6se a Kcizszolg6ltat6 bevon6s6val tdrt6nik.

3. A kiizszolgrlltatr{s ig6nybev6tele
A Kiizszolgiltatri 6s az ingatlanhasznfl6 jogai 6s kiiteless6gei

3. $ (1) A K<izszolg6ltat6 jelen rendeletben 6s a Ht.-ben meghat6rozottak szerint koteles akoz-
szol giitatirst fol yam ato san ell 6tni.

(2) Az ingatlanhasznilo e rendelet 6s a Ht. eloir6sait betartva kriteles ig6nybe venni a

kozszolgtitatist, koteles betartani a hullad6kgazdiikodirsi kozszolg6ltat6ssal kapcsolatos
eloir6sokat 6s koteles eleget tenni dijfizet6si ktitlezetts6g6nek.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 az adataiban 6s az ingatlan b6rmilyen m6du haszn6lat6ban

bekrivetkezo v6ltoz6sokat a Kozszolg6ltat6nak 1 5 napon beliil koteles bejelenteni.

() Az ingatlanhaszniionak jog6ban 6ll a Krizszolgiitati tev6kenys6gevel kapcsolatosan
panasszal 6lni, ennek sorSn a val6s t6nyeket kell kozolnie 6s j6hiszemuen kell elj6rnia.

4. $ (1) A kozszolg6ltat6si szerzod6snek legal6bb az alihbiakat tartalmaznia kell:
a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,
b) a szerzodes t6rgya, a kozszolg6ltat6si tev6kenys6g pontos megnevez6se, a

ko zszol giitat6s i g6nyb ev6tel e m el y tertl eten tort6nik,
c) a kozszolgdltat6s ell6t6s6nak idotartama,
d) a szerzodott t6rol6edeny t6rfogata 6s darabszima,
e) a kozszolg6ltat6s6rt fizetendo dij meg6llapit6s6nak, szitmlivitsinak, a szimla
kiegyenlit6senek m6dj a,

f) a szerzod6s id6beli hatiiya, mely legfeljebb l0 6v idotartamra sz6l6 lehet.

(2) Az ingatlanhasznhlo az rngatlanon keletkezo hullad6k t6rfogatiinak megfelelo, de 1ak6-

ingatlanonk6nt legal6bb az 7-2 fos hhztart6sok eset6ben 80 l-lh6t hullad6k mennyis6gre, a

tov6bbi hdztartisok eset6ben pedig 110-120liter/h6t hullad6k mennyiseg6re ktiteles a

Kozszol g6ltat6val szerzodni.

(3) A szok6sos mennyis6gen feltil keletkezo tobblet vegyes hullad6k eseti <isszegy[ijt6s6re

- a kozszolg6ltat6si szerz6d6sben rogzitett m6rt6ken feliil a Kozszolgiitat6, dij ellen6ben

zs6kot biztosit.
A hullad6kgyujto zsitk aKozszolgiitat6t6l, 6s a telepiil6sen kijelolt helyrol szerezheto be. A
zsitk 6ra mag6ban foglalja az egyszeri sz6llit6si dijat 6s a zshk elo6llit6s k<ilts6g6t.

(4) Minden lak6ingatlan haszn6loja koteles a szerzodott hullad6k mennyis6g6nek megfelelo
m6retri gyrij to ed 6nyt saj 6t k<iltseg6n beszer ezni, haszn6lni.

(5) UaUtotent nyilv6ntartott ingatlannal rendelkezo tulajdonosok eset6ben a

hullad6kgazd6lkodSsi kozszolg|ltatds 6vente 26 alkalommal, 6prilis 1t6l szeptember 30-ig
tort6nik
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4. Akdzszolgiltatrls ellitrisnak rendje 6s mridja

5. $ (l) A rendszeres hullad6ksz6llit6si k<izszolgriltat6st a Kozszolgrlltato a lakoss6g resz€re
hetente egyszer, €vi 52 alkalommal v6gzi.

(2) A sztilitits napj6t - es annak esetleges viitoztatdsdt - a Kozszolgiitat6 6llapitja meg 6s
kozli az 6rintettekkel valamint az onkorminyzattal.

6. $ (l) A hullad6kot a sz6llit6si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a K<izszolgilltato rendelkez6s6re
kell bocsiitani.

(2) A hullad6k a gytijtoed6nyben, tomorit6s n6lkiil tgy helyezheto el, hogy annak fedele
zirhat6 legyen, valamint a hulladdkszSllit6s sor6n a Kozszolg6ltat6 alkalmazottainak
eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, a g6pi i.irit6st ne akadiiyozza, az irttit
berendez6st ne kdrositsa.

(3) A gyiijt6edeny melle csak a Kozszolg6ltat6t6l v6s6rolt, egyedi jelzessel elkitott
hullad6kgytijt6 zsrikban lehet hullad6kot kitenni.

(4) A hullad6ksz6llit6 jermi szem9lyzete a hullad6kot elsz6llit6skor az ingatlan bejirata
elotti k<izteriileten veszi 6t. Ahol a k<izrit m6retein6l fogva, illetve egyeb akad6lyoztat6s
miatt az ingatlan megk<izelit6se koztisztas6gi j6rmrivel nem lehets6ges, a hullad6k 6tv6tele a

legkozelebbi alkalmas helyen tort6nik.

(5) A hullad6kgytijto edenyek, hullad6kgytijto zs6kok k<izteri.iletre trirt6no kihelyez6s6r6l 6s

a hullad6k kitiritese ut6ni elt6volitris6r6l az ingatlanhaszn6l6 kciteles gondoskodni a szSllit6s
napj6n. A kihelyezett gyujtoeddny nem akadiiyozhatja a j6rmri 6s gyalogosforgalmat, 6s el-
helyez6se egy6bk6nt sem jiirhat baleset vagy kilrokozis veszely6nek eloid6z6s6vel.

(6) A sz:illit6s alkalm6val az 6tv6telkor szennyezodritt teriilet megtisztit6s6r6l a

Kozszolgiltat6 kriteles gondoskodni, valamint a Kozszolg6ltat6 felelos a sz6llit6sra haszn6lt
g6pek, berendez6sek kornyezetv6delmi szempontb6l kifog6stalan mtiszaki 6llapotban
tartris66rt is.

(7) A sziillit6st csak fedett, vagy letakart g6pj6rmrivel lehet vegezni.

(8) A Kozszolg6ltat6 kdteles a gytijtoed6nyek iirit6s6t gondosan vegezni. A gffito-
ed6nyekben az iitala okozott k6rokat k<iteles kijavitani, vagy ennek ellehetetleni.il6se eset6n
irjat biztositani.

(9) A sziilit6j6rmti szemelyzete a gffitoed6nyeket kitirit6s ut6n koteles azittvetel hely6re
visszahelyezni.

(10) Tilos a gytijtoedenyek tartalmdnak viilogatSsa. Tilos m6rgezo, vesz€lyes, robban6, 6g6st
okoz6 vagy olyan hulladekot rakni, amely a sziilittrst vegzok egeszseg6t, testi 6ps6get vagy
6let6t veszdlyezteti, vagy a gyrijt6s sor6n a g6pkocsi mtiszaki berendez6s6ben rong6l6d6st
id6zhet elo.

(l l) A gytijtoed6ny karbantart6s6r6l, folyamatos tisztitntartirs6r6l 6s fertotlenit6sdrol az
ingatlanhaszn6l6 szilks6g szerint k<iteles gondoskodni.
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7. $ A Kozszolgiitat6 a kozszolg6ltat6s keret6ben megtagadhatja a hullad6k elsz6lliths6t,ha:
a) az nem szabv6nyos gyiijtoed6nyben keriil 6tad6sra, vagy
b) a gyrijtoed6nyben a hullad6kot a Ht.-ben foglaltak megszeg6sevel helyezt6k el.

5. Dijfizet6s

8. $ (1) A kozszolgiitat6sba bekapcsolt ingatlanhasznii6k a kozszolg6ltat6s6rt krizszolg6ltat6si
dijat kotelesek fizetni, a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6r61 sz6l6
ilgazatert felelos miniszter rendelet6ben 6s e rendeletben foglalt szab6lyok szerint.

(2) Akozszolg6ltat6s diji./. aKozszolgiitat6 vagy megbizottja szedi be.

9. $ (l) A kozszolg6ltat6si dij szfimlflzdsa negyed6vente, ut6lag tort6nik.

(2) Az ingatlan haszn6l6 megv5,ltozitsa eset6n akozszolg6ltat6si dijat a vhltozhs bejelent6se
h6napj6nak utols6 napjbigarbgi, azutin azij ingatlanhaszniio kriteles megfizetni.

(3) Fizetesi k6sedelem eset6n a Kozszolgiitato k6sedelmi kamat, valamint a fizet6si
felsz6lit6ssal kapcsolatos tigyleti kolts6gek fel sziimit6s6ra j o gosult.

10. $ (1) A kozszolgiitat6si dijat egesz evre kell megfizetni a (2) * (3) bekezd6sekben foglalt ki-
v6telekkel.

(2) Az ingatlanhasznilot nem terheli dijfizet6si kcitelezetts5g az olyan be6pitetlen ingatlan
tekintetdben, amelyen nem keletkezik hullad6k.

(3) Lehetos6g van akozszolg6ltat6s 6s a dijfizet6s sziineteltetes6re az epilet tart6s haszn6-
laton kiviilis6ge eset6n a I l. $- ban szabtiyozottak szerint.

6. A kilzszolgf ltatris sziineteltet6se

11.$ (l) A szolgiitatits sztineteltet6s6re jogosult az az ingatlan, ahol az ingatlan hasznilloja
minimum 90 napot tiwol tartozkodik, azt irisban a Kdzszolg{,ltat6 fel6 bejelenti legk6sobb a

sziineteltet6s megkezd6s6t krivet6 15. napon beli.il, megjel<ilve a sztineteltet6s lej6rt6nak
v6rhat6 idopontj6t. Amennyiben ezen adatokba villtozits 6ll be, azt az ingatlan haszn6l6ja 8

napon beliil koteles jelenteni.

(2) A mentess6g ig6nyelheto az ingatlan haszn6laton kiviilis6g6t igazolo jegyz(ti igazol6ssal.

(3) A mentesseg csak az igazolt idoszakra tarthat6 fenn.

7. Lomtalanit6s

12. $ (l) A lomhullad6k gyijt6s6rol, elsziilit6s6r6l, hasznosit6s6r6l, a Kozszolgiitatl
ingatlanonk6nt 6vente egy alkalommal a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiitatis keret6ben, az

ingatlanhasznii6 igdnybejelent6s6t kovetoen, az ingatlanhasznSl6val egyeztetett id6pontban,
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t6rit6smentesen gondoskodik, miircius l. 6s okt6ber 31. k6z6tt. A szolg6ltat6st azon
lakoss6gi iigyfelek vehetik ig6nybe, akik a hullad6ksz6llit6si k6zszolg6ltatrisba be vannak
kapcsolva, 6s fizetik annak dij6t, dijh6tral6kkal nem rendelkeznek.

(2) A K6zszolg6ltat6 kizitrolag a haztartiisokban k6pzoddtt, de a rendszeres hullad6k-
szrillitdsra haszn6latos gyiijt6ed6nyekben el nem helyezhet6 nagy darabos lomhullad6kot
sz6llitja el.

(3) A lomtalanit6s keret6ben kdztertiletre nem helyezhet6 ki:
a) elbontott g6pj6rmii karossz6ria,
b) 6pit6si tdrmel6k,
c) vesz6lyes hullad6k (olaj, fest6k, akkumul6tor, stb.),
d) 6gnyesed6k, sz6l<ivessz6, z<ildhullad6k,
e) teher-6s traktor gumikdpeny,
f) h6ztartrisi hullad6k 6s
g) k6zi er<ivel nem rakodhat6 trilstlyos vagy tril-m6retes hullad6k

(4) A lomtalanit6s alatt kihelyezheto lomhutlad6k mennyis6ge nem haladhatja meg a

3 m3/ingatlan mennyisdget.

(5) A lomhullad6kot a kdzteriileten rigy kell elhelyezni, hogy az a jrirmti 6s gyalogos for-
galmat ne akadiioyzza, a szrillit6 j6rmri riltal j6l megkcizelithet<i legyen, a zdldteriiletet,
valamint az egydb nciv6nyzetet ne k6rositsa, 6s ne j6rjon baleset vagy k6rokozris vesz6ly6nek
el<iid6z6s6vel.

(6) Az elektronikai hullad6k gyijt6se a K6zszolg6ltat6val egyeztetett m6don tdrt6nik.

8. Ziildhullad6k

13.$ (1) A z6ldhullad6k gyiirjt6sdrol, elsz5llit6s5r6l, hasznosit6srir6l, a K<izszolg6ltat6
gondoskodik az 6ltala megjel6lt idopontban.

(2) Az ingatlanok el6 a hullad6kot 6ttetsz6 zs6kba, vagy kdtegelve (max. 0,1 m3-es k6teg
formrijriban) 6s minden esetben szellithat6 illapotban kell kihelyezni, felragasztva a jel6l6
matric6t. A z<ildhullad6k elsz6llitrlsrira jel<il6 matrica megvris6rl6sa sziiks6ges, mely jelen
megdllapod6s c. pontj6ban meghat6rozott helyeken biztositott. maximum 6 db 6tl6tsz6
zs6kban kihelyezett zdldhullad6kot (sziraz lev6l, nyesed6k, fii) a Szolg6ltat6 akkor k<iteles

elsz6lUtani, ha a hulladek 70-80 cm hosszri, kb. 50 cm 6tm6rojii k6tegekben kerDlt a

zs6kokba.

(3) Az ingatlanhaszn6l6k a zdldhullad6kot komposzt6l6ssal is feldolgozhatj6k.

9. Elkiiliinitetten ry(ijtiitt hullad6k sz6llit6s6nak rendszere

14.$ (l) A hulladdk begyiijt6se hiahoz meno rendszerben val6sul meg, sz6llitris6nak gyakoris6ga
havonta egy alkalommal, a szolg6ltat6 6ltal megjel6lt id6pontban t6rt6nik.

(2) A szelektiv gyijt6s soran a csomagoldsi mrianyag, tdbbretegri italos karton, f6m italos
doboz 6s papirhullad6kok kertilnek elsz6llit6sra, amelyeket a szolgdltat6st ig6nybe vev6 az
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iitala biztositott zsitkban, illetve kotegelve helyez ki az ingatlana el6 oly m6don, hogy az a
kozlekedest ne zavarja. Amennyiben a szolg6ltat6nak lehetos6ge van 16, igy a zs6kok
biztosit6s6ban kozremrikodhet, ezzel is oszt6n<izve a lakoss6got a tudatosan, kultur6ltan
tort6n6 hullad6kkezel6s alkalm azisira.

(3) Az elktil<initetten gyiijtott (szelektiv) csomagol6si hullad6k nem lehet olajos, zsiros, vagy
egy6b 6lelmiszerrel szennyezett.

(a) A kihelyezheto mrianyag, fem hullad6kfajt6k az ali.}biak:
a) tidit6s, 6sv6nyvizes PET palackok, kozmetikai 6s tisztit6szeres flakonok,
b) tejes, illetve gyiimolcsleves dobozok (tobbr6tegii italos karton),
c) f6li6k, bev6s6rl6 tasakok 6s

d) aluminium italos doboz, konzervdoboz.
A mrianyag palackokat, flakonokat laposra taposva kell a gytijtozs6kban elhelyezni.

(5) kihelyezheto papir hullad6kfajt6k az alilbbiak
a) rijs6gpapir, prospektus,
b) irodai papirok, g6ppapir, papirzacsk6 6s

c) kartondoboz.
A papirhullad6kot osszehajtogatva 6s <isszekot<izve kell kihelyezni.

10. Szelektiv szigetek mtikiidtet6se

15.$ Kozszolgiltat1 v6gzi a telepiil6sen a szelektiv szigeteken elhelyezett,3 db iiveggyrijto
kont6ner tirit6s6t.

I 1. Adatv6delem, adatkezel6s

16.$ (1) A Kdzszolg6ltat6 e rendelet alapj6n a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgiiltatiis
ig6nybev6tel6re ktiteles ingatlanhaszn6l6kr6l nyilv6ntart6st vezet az azonosit6shoz sz{iks6ges

adatok feltiintet6s6vel.
Az adatkezel6s celja: a kozszolgLiltat6ssal osszefiiggoen az ingatlanhasznil6 szem6ly6nek
meg6llapit6s6hoz, a kozszolg6ltat6si dij beszed6s6hez sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbizis
l6trehoz6sa 6s mrik<idtet6se.

(2) A Kozszolgilltat6 az ingatlanhaszn6l6val megkritendo szerzod6shez sztiks6ges szem6lyes
adatokat elsodlegesen az ingatlanhaszniio adatszolg6ltat6sa alapj6n ismeri meg. A
szem6lyes adatok kezel6se sorSn a Kozszolgiitat6 az informSci6s rinrendelkez6si jogrol 6s

az informitci6szabads6gr6l sz6l6 trirv6ny rendelkez6seinek megfeleloen koteles elj6mi.

(3) A Kozszolgiitat6 megteremti 6s fenntartja az adatkezel6s szem6lyi 6s titrgyi felt6teleit,
gondoskodlk az adatok biztons6g6r6l, meghatirozza azokat az eljirilsi szab6lyokat, amelyek
az adat- 6s titokv6delemi szab6lyok 6rv6nyre juttat6s6hoz szi.iks6gesek.

(4) A Kozszolgiitato akozszolgitltat6ssal osszefiiggo szem6lyes adatokat azingatlanhaszniil
azonosit6s6ra, jogszab6lyban eloirt ellenorz6sek vdgrehajtds6val kapcsolatos feladatok
ell6t6s6ra, szftmltr,dsra, post6z6sra,kozizemi dij h6tral6k behajt6s6ra haszn6lhatja fel.

(5) A Kozszolgiltat6 nem jogosult az titala kezelt kozszolgiitat6ssal <isszefi.iggo szem6lyes
adatok nyi lv6no s s 69r a ho zatalitr a.
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(6) Lit6r K<izs6g Onkorm{nyzala a kdzszolgiiltat6ssal kapcsolatos dijmentess6g, illetve
dijt6mogat6s megrillapit6s6nak, nyilv6ntartris6nak, valamint a dijmentess69 6rv6nyesit6s6nek
6rdek6ben a K6zszolg6ltat6 r6sz6re tcirt6n6 tov6bbit5sa k6r6ben jogosult a Ht. 38. $ (3)
bekezd6s6ben meghatiirozott szem6lyes adatok, valamint a mentess6g meg6llapit6srihoz
sziiks6ges adatok kezel6s6re.

(7) Lit6r Kcizs6g Onkorm inyzata 6s a Kdzszolg6ltat6 a 13. g-ban foglaltak szerinti
adatkezel6sre azon id6szak alatt jogosult, amig az ingatlanhaszn6l6val jogviszonyban 6ll,
ameddig az ingatlanhaszniio az l. $ (2) bekezd6s6ben meghatdrozott teriileten
ingatlanhaszn6l6nak min6siil.

12. A kiizteriiletek tiszt:lntart6sa

17. $ (1) A kozs6g teriilet6n a gyalogos k6zleked6sre szolgAl6 gyalogut, j6rda 6s az utak
k<iz6pvonal5ig t<irt6n<i tiszt6ntartAsa az ingatlanhaszn6l6 k<iteless6ge. Ez a kdtelezettseg a

bekeritett vagy be nem keritett iires, illetdleg haszn6laton kivtil 6l16 ingatlanra is kiterjed.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 k6teles az ingatlat ment6n elhriz6d6 vizelvezeto rirkokat rilland6an
tisztrintartani 6s gyomtalanitani, j6rmr.ibehajt6k 6tereszeit karbantartani.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a gyalogutat, j'rdit a h6t6l megtisztitani 6s ha a teriilet
h6t6l, jegt6l sikoss6 v6lik, azt megf'elelo sikossiig g6tl6 anyaggal (fiirdszpor, homok, murva,
stb.) sziiks6g eseten t6bbszdr is felsz6mi.

(4) A gondozatlan gyalogrit, jirda tisztdntartitslit (h6t6l, j6gt6l val6 megtisztitrisrit) a krizs6gi
<inkorm6nyzat a tulajdonos k6lts6g6re elrendelheti.

18. $ (1) Ahol a gyalogos kcizleked6sre sz6nt uttertilet a jirmtikdzleked6sre szolgdl6 rittestt6l nincs
felismerhet6en elki.il6nitve, a rendelet alkalmaziisa szempontj6b6l az ingatlan ment6n
legal6bb 1 m6ter sz6les s6vot kell gyalogutnak, jrird6nak tekinteni.

(2) Ha a szabiiyoz|si vonal 6s az ingatlan hat6rvonala kciz6tt be6pitetlen teriilets6v van, azt
a teriiletsdvot is az ingatlan tulajdonosa kdteles tiszt6ntartani.

(3) Ahol az ingatlan ment6n elvonul6 gyalogos kcizleked6sre sziint ritteriilet mellett szil6rd
burkolatri anyagb6l k6sziilt vizelvezet6 van, azl az ingatlan tulajdonosa k<iteles

megtisztitani.

I 9. $ ( 1 ) A k6zs6gi terek, parkok tiszt6ntartiis6r6l a k<izs6gi <inkorm6nyzat gondoskodik.

(2) A kcizteriileteket beszennyezni, azokon szemetet, hullad6kot, 6llati tetemet trirolni,
lerakni vagy eldobni, tov6bbri szennyvizet, vagy miis szennyezo folyad6kot kicinteni,
kifolyatni tilos.

(3) Mindennemti anyag sziillit6srit rigy kell v6gezni, hogy a k6zteriilet ne szennyezodjdn.

(4) Aki a k6zteriiletet b6rmilyen m6don beszennyezi, az kdteles a szennyez<id6st azonnal
elt6volitani, tov6bb6 amennfben tev6kenys6g6vel kdrt is okozott, azt kdteles megt6riteni.
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(5) Amennyiben a k<izteriilet beszennyezoje a szennyezod6s eltSvolitis6t nem v6gzi el, :f,gy

az <inkorm6nyzat azt a felelos k<ilts6g6re elv6gezteti.

20. $ (l) Az 6pit6si, bont6si, tataroz6si munk6kat rigy kell elv6gezni, az epitflsi, bontdsi anyagokat
rigy kell t6rolni, hogy a k<irnyezet ne szennyezi5dj5k.

(2) Az epit6s, bont6s, vagy tatarozds helyet sztiks6g eset6n a k<imyezo kcizteriilettol
kerit6ssel kell elziimi.

21. $ (1) Az iizlethelyis6gek 6s eliirusit6helyek elotti teret, gyalogutat, jardttt a helyisdg
tulajdonosa, illetve tizemeltetdje k<iteles a 14. $-ban foglaltak szerint tisztantartani.

(2) Az utcai 6rusok kritelesek a r6sztikre kijekilt helyet, valamint annak k<izvetlen krirny6ket
3 m k<irzetben rilland6an tiszt6n tartani. Az ilrusitirsb6l keletkezo szerretet, hullad6kot
<i s szegy[ij teni 6s annak elszfillititsin6 I go ndo s ko dni.

13, Zir6 rendelkez6sek

22. 5 (1) E rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hatilyba.

(2) Hatitlyitt veszti Lit6r Kozs6g 6nkorminyzata a kcizter0letek tiszt6ntart6s6r6l, valamint a

hdzi szemet cisszegyiijt6s6rol 6s elsz6llit6s6r6l sz6l6 2111995. (Y1.27 .) sz. rendelete.

Szedlak Attila

p。lgallllester
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