Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének,
a közterület tisztán tartásának helyi szabályairól
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, a közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény 3. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések
betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását,
a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.
2. § Az e rendeletben alkalmazott fogalomra, továbbá az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.),
valamint, a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
3. § Közszolgáltató: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
2. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht.-ben megállapított hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében a következőkre terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési vegyes hulladék, továbbá a papír-,
üveg-, műanyag- és fémhulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,
és
b) az ingatlanon összegyűjtött, a lomhulladék körébe tartozó települési hulladék
begyűjtésére, a közszolgáltató általi elszállítására, és
c) az a)-b) ponttól eltérő fajtájú, elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére, elszállítására
és,
d) az a), b) és c) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
(2) A települési hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont közterületek valamennyi címmel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fő utca
Táncsics Mihály utca
Ady Endre utca
Vörösmarty utca
Nagy köz
Bocskai utca
Bethlen Gábor utca

8. Béke utca
9. Templom köz
10. Selymes utca
11. Kossuth utca
12. Deák Ferenc utca
13. Pálinkaház utca
14. József Attila utca
15. Kastély utca
16. Jókai Mór utca
17. Széchenyi utca
18. Belmajor út
19. Mikszáth Kálmán utca
20. Gárdonyi Géza utca
21. Móra Ferenc utca
22. Kertész utca
23. Dinnyés út
24. Vasút utca
25. Bartók Béla utca
26. Kodály Zoltán utca
27. Dunaújvárosi út
28. Liszt Ferenc utca
29. Iskola utca
30. Petőfi utca
31. Dózsa György utca
32. Budai utca
33. Arany János utca
34. Elzamajor
35. Jánosmajor
36. Öreghegy út – belterületi része
3. Közszolgáltató tagjai, alvállalkozó illetve alvállalkozó által végzett hulladék
gazdálkodási tevékenység
5. § (1) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége kiterjed a Ht.-ben meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósítására.
(2) Seregélyes település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a
Depónia – VHG Konzorcium látja el.
(3) Konzorcium tagjai: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.,
Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(4) Tagoknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: Depónia Hulladékkezelő és
Településtisztasági Nonprofit Kft. 77,029%., Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft 22,971%.
6. § A közszolgáltató – a veszélyes hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó
tevékenység kivételével – legfeljebb a közszolgáltatás 25%-ig vehet igénybe alvállalkozót.

4. A közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módja
és feltételei
7. § Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására vonatkozó jogviszony a 8. §-ban meghatározott módon jön létre. A közszolgáltatási
szerződés alapján a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll és a
megjelölt hulladékszállítási napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.
5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
8. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást
az ingatlanhasználó részére felajánlja, a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A
közszolgáltatás kötelező igénybevétele a szolgáltató részéről történő ajánlattétellel
megkezdődik.
(2) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amely
napon az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
vált.
(3) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik,
az (2) bekezdés szerinti kezdő időpont:
a) tulajdonos esetében a
bejegyzésének napja, vagy

tulajdonjog

jogerős

ingatlan-nyilvántartásba

történő

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja, vagy
c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja, vagy
d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.
9. § (1) A hulladékszállítás hetente egyszer, a hét szerdai napján történik. Ha ez a nap
munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos
módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználót.
(2) Az (1) bekezdésen kívül, amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon a
szállítás elmarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a közszolgáltató pótolni köteles. Ez a
szabály irányadó arra az esetre is, ha a járatnap munkaszüneti napra esne. A járattervtől eltérő
elszállítási időről a közszolgáltató előzetesen értesíteni köteles a szolgáltatást igénybe vevőt.
(3) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó külön szerződésben az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően, az elszállítás gyakoriságát korlátlanul növelheti.
(4) Az elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladékot a közszolgáltató házhoz menő
szállítással, az üveg hulladékot gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok működtetésével gyűjti és
szállítja el.
6. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
10. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban
bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt legalább öt nappal – az
ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A
települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét a közszolgáltató köteles
elkészíteni és arról az ingatlanhasználót – változás esetén is – értesíteni.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználót a saját honlapján
keresztül is tájékoztathatja.
11. § (1) A közszolgáltató köteles e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett, a
közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényekben elhelyezett hulladékot az e rendeletben
előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, továbbá
annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon
gondoskodni.
(2) Az ingatlanhasználó ingatlanán keletkezett többlet települési hulladék elszállítására, a
közszolgáltató köteles az általa szabványosított műanyagzsákot díjfizetés ellenében
rendelkezésre bocsátani. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a zsákban
kihelyezett hulladék, gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítási díját is.
12. § (1) A közszolgáltató a szolgáltatás végzése során a hulladék gyűjtőedény állagának
megóvására köteles. A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül
kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény ürítése során keletkező szennyeződés takarításáról a
közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A közszolgáltató, a gyűjtőedényben általa okozott kárt köteles megtéríteni a gyűjtőedény
javításával, vagy cseréjével. A közszolgáltató a rongálódásból eredő karbantartási munka, és
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. A közszolgáltató a gyűjtőedények
javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról legkésőbb a soron következő hulladékszállítási
időpontig köteles gondoskodni.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően megrongálódott vagy használhatatlanná vált gyűjtőedény
javítása, pótlása, cseréje az ingatlanhasználót terheli.
13. § (1) A közszolgáltató megtagadja a települési hulladék elszállítását akkor, ha:
a) a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül
átadásra, kivéve a lakosság által a közszolgáltató emblémájával ellátott fóliazsákban
kihelyezett hulladékot, vagy
b) a gyűjtőedény, e rendeletben meghatározott kihelyezési szabályok megsértéséből
eredően, az alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető, vagy
c) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, vagy szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben
vagy berendezésben kárt okoz.
d) a gyűjtőedény veszélyes hulladékot tartalmaz, vagy olyan hulladékot tartalmaz, amely a
települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, vagy nem minősül települési hulladéknak.
(2) A közszolgáltató a díj fizetésének megtagadása, vagy az (1) bekezdés szerinti ok miatt
jogosult a települési hulladék átvételét visszautasítani, ekkor az ingatlanhasználó köteles a
hulladékot az általános szabályok szerint elszállíttatni.
14. § (1) Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére évente, az általa kijelölt időpontban, a
háztartásában keletkező lomhulladék térítésmentes elszállíttatását biztosítja. A szolgáltatás
térítésmentes igénybevételére az ingatlanhasználó akkor jogosult, ha nincs közszolgáltatási
díjhátraléka.
(2) A következő hulladékfajtákra a lomhulladék elszállítása nem terjed ki:
a) veszélyes hulladék, vagy

b) bontott jármű karosszéria, vagy
c) 0,75 m átmérőnél nagyobb gépjármű gumiköpeny, vagy
d) építési-bontási hulladék, vagy
e) háztartási hulladék, vagy
f) zöldhulladék, vagy
g) 50 kg-nál súlyosabb, vagy
h) 2 méternél hosszabb hulladék
15. § Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére évente, az általa kijelölt időpontban, a
háztartásában keletkező zöldhulladék térítésmentes elszállíttatását biztosítja.
7. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei
16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, tárolni, a közszolgáltató
részére a települési hulladék gyűjtésére meghatározott időszakban átadni.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék
gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett
hulladék mennyiségének megfelelő méretű - 60, vagy 80, vagy 110 literes - és számú
gyűjtőedényt köteles használni. A gyűjtőedény kiválasztása tekintetében a közszolgáltató és
az ingatlanhasználó, jogszabályi előírások szerint együttműködnek
17. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval kötött egyedi megállapodása alapján a
rendszeresített gyűjtőedénytől eltérő, nagyobb űrmértékű gyűjtőedényt is igénybe vehet.
(2) Az ingatlanon keletkező többlet vegyes hulladék kezelésére, a közszolgáltató által
forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni.
(3) Az ingatlanhasználó az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és
ahol települési hulladék nem keletkezik, a tulajdonára bármilyen ok folytán került hulladék
elszállításáról gondoskodni köteles.
(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyül, telephelyül vagy
fióktelepül is szolgál, köteles a települési hulladékot a közszolgáltatónak, az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladék keletkezésének
hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.
(6) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező, vagy vállalkozásából származó építésibontási hulladékot a területileg kijelölt regionális hulladéklerakóra köteles elszállítani.
18. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni és
tárolni. A gyűjtőedényeket közterületre csak a települési hulladék elszállítása céljából és csak
a közszolgáltató által megjelölt szállítási napon helyezheti ki. A hulladék elszállítását
követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára
visszavinni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából, minden hét
szerdai napján reggel 6.00 óráig, az ingatlana utcafronti része előtti közterületre, a
hulladékgyűjtés céljára kihelyezni.
(3) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell
tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő
kihelyezésekor. A települési hulladékot a gyűjtőedényben, az ingatlanhasználó úgy köteles
elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi
ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gépjármű-, és gyalogos forgalmat.
19. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék gyűjtőedény
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről.
(2) Az eltűnt, megsemmisült települési hulladék gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles
saját költségén pótolni.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot a gyűjtőedénybe úgy köteles elhelyezni, hogy
az ne tömörödjön, vagy préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe. A közszolgáltató
felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, vagy használhatóvá tenni.
(4) Tilos az ingatlanhasználónak a települési hulladékra rendszeresített gyűjtőedénybe a
települési hulladék fajtájától eltérő hulladékot, elhelyezni.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékot a
települési hulladéktól külön gyűjteni és azt a veszélyes hulladékot átvevő részére beszállítani.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
20. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében és a
közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:
a) annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a szerződés tárgyában megjelölt
közszolgáltatás teljesítését, és
b) a közszolgáltatás teljesítésének időpontját, a teljesítés igazolására jogosult személy
megnevezését, és
c) a közszolgáltató kártérítési felelősségét, és
d) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket, és
e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, és
f) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit, és
g) jogvita esetére az eljáró bíróság illetékességének kikötését, és
h) az irányadó jogszabályokra, döntésekre való hivatkozást.
9. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettség, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei
21. § (1) A fizetendő közszolgáltatási díj a gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítés
gyakoriságának szorzata.

(2) A számlázás magánszemély ingatlanhasználók esetében az önkormányzati címlista,
gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatói szerződés alapján történik.
(3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére számla ellenében, negyedéves bontásban
az elszámolási időszak utolsó napjával köteles az ingatlanhasználó megfizetni.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltatást a közszolgáltató
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(5) Tulajdonos változás esetén az ingatlan régi és új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt
a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
(6) Az eredeti tulajdonost a változás hónapjának utolsó napjáig terheli a díjfizetési
kötelezettség.
(7) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a számlázás módosítása csak a
bejelentést követő hónap első napjától kérhető.
(8) A képviselő-testület a díj mértékére, annak megfizetésére kedvezményt nem állapít meg.
22. § (1) Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó
közszolgáltatónak előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján, ha az ingatlanon senki nem
tartózkodik és ott hulladék sem keletkezik.
(2) A kérelmező hatósági igazolást köteles kérelméhez csatolni arról, hogy az okmányiroda
vagy a jegyző hivatalos lakcímnyilvántartása az adott ingatlanra vonatkozóan sem állandó,
sem tartózkodási hely bejelentést nem tartalmaz.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi
meg az újabb változás bejelentéséig.
(4) A kérelemben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult az
ingatlanra vonatkozó bármely közüzemi szolgáltatás 0 mértékű fogyasztást igazoló közüzemi
számla bemutatására irányuló felhívással.
10. Üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
23. § A településen üdülő övezet nincs kijelölve, üdülő ingatlan nincs, így üdülőingatlanra az
ingatlanhasználóval közszolgáltatási szerződés nem köthető, üdülőingatlanra e rendeletben
meghatározottakat nem kell alkalmazni.
11. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályok
24. § (1) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a jogszabály által meghatározott fajtájú
hulladékot elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltató részére átadni.
(2) Elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítása, házhoz menő jelleggel, havi egy alkalommal a
közszolgáltató honlapján megjelenített naptár szerinti időpontokban történik.
12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezések.
25. § (1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználóról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok
feltüntetésével.

(2) A közszolgáltató a szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó
adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a
közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.
13. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok
26. § (1) Az önkormányzat, a kezelésében levő park, tér és más közterület rendezettségéről,
tisztántartásáról - a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a polgármester
intézkedése útján gondoskodik.
(2) Az ingatlanhasználó köteles:
a) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
melléklete 3.2.2 alcím b)-c) pontjában meghatározottak elvégzésére, és
b) gondoskodni a járda fölé kinyúló ágak és bokrok nyeséséről, és
c) az ingatlana előtti járdaszakasz téli hó eltakarítására, síkosság mentesítésre, és
d) építési vagy más tevékenysége során megrongálódott járdát helyreállítani, és
e) az ingatlan utcafronti szélességében – a közút tengelyéig terjedő mélységben – a
hulladék eltávolítására.
(3) Vásár, búcsú-, sport- vagy más közterületi rendezvény esetén a rendezvény szervezője
köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és hulladékgyűjtő
edény kihelyezéséről, azok ürítéséről valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület
megtisztításáról.
(4) Hulladékot csak az arra a célra rendszeresített tárolóba, gyűjtőedénybe lehet elhelyezni.
(5) A közterület közforgalmú útjaira, járdáira került állati hulladék vagy ebből eredő
szennyeződés feltakarításáról az állat tulajdonosa haladéktalanul gondoskodni köteles.
(6) Szennyezett vizet, települési szilárd vagy folyékony hulladékot vagy veszélyes hulladékot
a csapadékvíz-elvezető árokba helyezni, beleönteni vagy bevezetni tilos.
(7) Építési-bontási beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a
beruházónak, ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az
általa elfoglalt közterület tisztántartásáról.
(8) Ha a hulladék szállításából eredően a közterület szennyeződik, akkor a szennyeződés
előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni.
(9) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, akkor a
szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után haladéktalanul meg kell
tisztítani.

(10) A település közterületén tilos:
a) járművet mosni, olajcserét végezni, vagy
b) a gondozott zöldterületre engedély nélkül járművel ráhajtani, azon parkolni.
14. Záró rendelkezés
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
28. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet,

Horváth Sándor s.k.
polgármester

Horváth Károly s.k.
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Seregélyes, 2015. szeptember 11.
Horváth Károly s.k.
jegyző

