
lsuká7 körsóp ()nhorrnún},Zet{nsk ó/2fi}0.(\,|.8.) (ir.§r_ónlú rcndclete t
ffieniilósi szilrird hullgdék elhelyezósóről.

lsz_káz köz_scg ÖnktlnnarlYz8t8 a hcly,i önkonnán_vzratokról Szóló l990, cvi l,XV, tv, ló,

\\ (l ) bckezdclscnck jclhatalnrazása alap.ján &r. alábbi rcndclctct alkotja 8

iortirrruoigról. r alarrtint a települési sz.ilárd hul ladek elhel,ezcséról

Á ltelános rendelkezések
l.§.

(l) A rcndclet lratálra lsz_káz közseg közigazgatási teriiletere terjed ki,

(]) A rcrtrlclcr szetntilli hatálya kiierie<t inirxlcn olvan természctes és.jogi szentélYre,

valantint jclgi szcrrrcllr isógigel nem rendelkezó szcrv'ezetekre. akik (anrelYek) állandÓ,

vagy ideiglJ,res 1cllcggcl u xor..g területcin tartózko<lrrak. müködnek_ tevcikcnl,kednek,

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
2.§.

( | ) A község tcrtllctón az cgyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulaldonosa,

kezeló.je. haszonótr.cz,ó.ic (tovauuiaiuan: trrla.ldtlrros). másnak a használatában lévö

ingatlanok tisztántarráiárói pedig a használó. illctőleg _ a bérleti .1ogviszonyból

srinnirzó kötelcz.ctrsclgc szerint - a bérlő kötclcs gondoskodni.

(2) A tula_jclonos killlcs gondoskodni az ingatlana elótti járdaszakasz_ illetve az

ingatlan hmszában az úttcstig terjcdó teljcs tcrijlct tisztántartásáról.

(ij Az ingatlan tula_jdonosa-kötelcs az ingatlana. illctve a járdaszakasz és az Úttest

közötti tcriilctcn lóvii nrilt árok tisztántartisáról. a csapadékviz zavailalan lcÍillYását

akadályozó any,agclk cs tttás hullaclókok eltávolításáról is gondoskodni.

(4) A tulajdonosttak az illtatlana és az úttest közötti terület. itlctve járdasz,tkasz hótól

való megtisztítását a sikoJsá vált járda felszórását sziikség szerint naPonta tÖbbszÖr is

el kell végezni.
(,5) A (2), (3), (.1) bekezdésben foglalt kötelezettsé8az üres, illetve használaton kivül

álló ingatlanokra is kiter.led.

(6) Amennyiben a tula_ldonos kötelezenségét nem teljesíti, úgy az önkorminyzat az

ingatlan ruíajdonosanak koltségére elvégeneti, ez azonban a szabálYsertési felelősseg

alól nem mentesit.
(7) A község területén (kül és belterületet is beleérrve) kötelező az ingatlanok

ioiyamato, ,*db.ntartása. különösen a kasálás a íiinyirás és a külterületi ingatlan

esetén a művelési ág szennti gondoás, művelés,

(8) A parlagfű irtasi nrinden ingatlan tulajdonosának, haszrrálójának kötelessege,

(9) A közseg köaerületein szémélygépiocsikat, tehergépjárrnűveket, mezőgazdasigi

munkagepekit és egyeb haszonjánr,,iuetet csak az önkormányzat engedélyél,el lehet -

a roüdidejű egy-kéi órás parkolás kivételével - tárolni. parkoltatni, 
..

( l0) A kozség tenileten hirdennényeket, reklám feliratokat egry"éb szórólapokat

elhelyezni csak a hirdetótáblákon tehót, egyéb helyeken történő elhelyezéshez csak a

jeg ző engedélyével lehet_

(l l) A (7) ,és (8) bekezdésekben foglalt kötelezettsegek teljesítésere az ingatlan

tulajdonosa. hur^álo1u külön felszóútás nélkül is köteles. Az osáatlan. közös



tuta.jdon(r ingatlarr tuta.jdorrtlsai a k(itclczcttscgck tcljcsitclsccrt e8\'ctcmlcgcscn

fclclnck

U-

(|) A köacrülctck _ irjcért\c a rajtuk lóró nYilt árkokat is _ szcrvezen, rendszercs

tisztántarrása. és az ot' kelctkizctt telepiilesi szilárd hulladékkal összefiigg,ö

ter.ékcny,ségellárásárólazönkormány,zatgondoskodik.

{.§.

( | ) lríindenncrnú an),ag szállításánál ügl clni kcll arr& hog}, a közterület ne

szenny.ezódték be és'az énntett sállitási útr,onalon a saillinnánYból semnti ki ne

hul|.|on. A könnyen kihulló anya8 (homok. mur!V,a_ salak. széna, szalma stb,) csak

oly,an járművön szállitható. urn.t-yr,.t a lehullás megakadályoása biztositott,

(2) Ha bármilyen szállitásnál, fel vagy lerikásánál köz vagy magánterület

beszennyeződik u ,r.nnu.ződés elöidezójJ köteles azl a fel vagy lerakás elvégzése

után azonnal megti saitani,
(3 ) szórakozóhelyek. vendéglátóipari egysegek. iizlethelyiségek és más

elárusitóhelyek előiti teniletet, jirdaszakasa a nl,rn,atartás ideje alatt az. Üzemeltetö

köteles tisztántartani. fiiggetlentil attól. hogy a szemét üzeleti tevékenységeből

kclctkezett e vagy ,.,n. ,l- helyiségek felnrosásából eredó szennyüzet. szemetet a

közterü l etre kiöntcn i, vag1, ki seperni ti l os,

(a) Az utcai árusok (bucsúk, icndczvónyek alaknrával) kötelesek a részükre kijeltilt

helyet. valamint annak közvetlcn környékét _5 nt_es körzetben tisaántartani, az

árusításból kelctkczctt hulladékot összegyűjreni ós a kijelölt szemétlcrakó helyre

elszállitani.
(5) Az épület tulajdonosa az_ orszÁgos Épitesugyr Szabályzat elöírásai szeriní köteles

gondoskodni a..oi, hogy az épüle1 tet6zetóről az esővtz és a hólé a járdára ne

csorogion. A csapadétv-iz ataaatytanalan leftllyásáról, árokba történő elvezetéséről az

épUleiiulajdonosa köteles gondoskodni,

iői6lr,űe..tner az épín'ető köteles gondoskodni az épitési terület rendbentartáSaíól

az építési törmelék elsállításáról: Amennyiben az épíüezéshez közterület

igénybevétele is szükseges (pl. épitőanya8 tarolása) abban az esetben a közterület

ilenyueveteléhez koaeúet nasznátati engedély a polgármester adja meg,

kommunális hulladék összegrűjtése es elszállííáse,
5.§.

(l) Isz}iriz közseg területén intézrnényes szemétsállitás 20o0, július l_tól kezdődik, A

közseg területén lévő ingatlan ruíajdonosa haszrrátója az ingatlanon keletkezö

háaartási szemét és egyéb izilrird trutláaet elhelyezéseröl a hell közszolgáltatás ú§án

köteles gondoskodni. Á szolgáttatás igénybevétele kotelező!

(2) A háztartási szilárd rruttúek ossr"egyíiltése a sállitó jármúhöz tartozo szabványos

hulladékgyujtóvel (kukával ) történik,

iri 
-i 

f;uiíáaa1..ati,a, minimális gyalionsága a közegészsegúgyi szempontok

ílgyelembevételével heti egy alkalom,
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(.l) r\z ittgatlantrtt kclctkczii hiiztartiisi htrlladck gyiiitr,isctrc cis tárolásara szcnrcitg}'ÜjtÖ

tarráll,t 1iukat) a vállitást vógzó szolgáltató szcn,czcl tóritós nélkÜl bocsrida

rcndclkczcisrc. ..\ szcnrctgl,ű.ltó tartálv clhcll,czctycröl. potlásáról, .;ar itásáról,

tisztantartásáról cs fcrrórlcnitescról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, A

szcmétgl.űltó tartálr okar nrás célra használni ncnr szabad.

(_§) A.ri,n1.rglúltii tartálvokat _ szemetszállitási naptrkar kir,évc - kOncrUleten tárolni

rilos. szcmcitszállitási napokon a szemétglűltó tartál1,okat ú8y kell a köaerületen

elhclvezni. hogl az a k(izlckcdést ne akadálvo7f,a,

(6) A gazdálkottci szcnezctek. intciznrciny,ek. rállalkozók kötelesek szerződest kÖtni a

szolgáitatol.al a teniletukon. tevékenl,segük során keletkezctt un. háztartási hulladék

elsállitásara. a szilárd hulladet etszettitis,áról elkiilönitett szemétgyűjtó használatáról

gondosktrdni.

ó.§.

( l ) A község tertiletén a rendszeres szctrrétszállitási teendÖit szolgáltatóként 8

Kornmunális Szolgáltato Kft. Győr végzi.
(2) A szolgáltató dolgozói kötelesek a szemétgyiiitó tartályokat az ürités során fokozott

gondossággal kezelni.

ill n ,r.*etgy,i.jtó tartályokban elhelyezett szcrnétból bárkinek, a szemétlerakó helYre

kiszállitott szcrnótbőt 
'rrragánszemélyeknck 

anva[tlt kiválogatni, ellTnni tilos.

(8,ubcrálás)

r+l n szolgáltatás kcrctóbcrr a háztartási szenlét szállitható el. Háztartási szemét: a

lakásokban és a lakás cóljára használr cgyób hclyiségekben a rendeltetósszerű

használat során kctctkczctt hulla<lók, különöscrr a söprcdék, salak, hamu, korom, tÖrÖtt

vagy hibás edény. papir, ron8y. ablaküvcg. konyhai hulladék.

(5i A szernéttárólo cilcnyckÚ.n n.,n hclyez.hctő cl olyan anyagok, amelyek a szemét

elszállirását végző dolgozok testi épségét veszélycztctik. valamint a szállitólánnű

rnűszaki bcrendczéseii nregrongálják. 
-(pl_ 

rnórgcző, robbanó, égő és parászló

anyagok.) A tilalonr rncgsértói az okozott kárt kötelcsek megtériteni,

(ói Á (4) bekezdésben 
-ernliten 

helyiségekben keletkezetl szemét közül nem minősÜl

háztartási szemétnek , az állati hulladék és trágya.lég. ho. sár az épület egyes részeinek

megrongálódá§iból, bontásából vagy javitásából sármazó nagyobb mennyiségű

unylg, Úvábbá a tűz és robbanásv.riétyé, anyag, a kert és a gazdasági művelés során

keletkezett hulladék" falevél, elhasználódon bútordarab, valamint a lakásban folyaton

kisipari tevékenyseg gya}iorlá§íból keletkezen hulladék"

(7) A nem háztart-áii t,uttuaeknak minösülő nag}, ínennyisegű törmeléket, bontási

*yugo, az ingatlan tuta.;donosa köteles a kryelölt törmelék lerakóhelYre elsállitani és

ott elegyengetni.
(8) Tiű a iormeléket köaenileten lerakni, vagy töltésként felhasználni, ,

(9) A krjelöIt törmelék lera}ióhely a közseg kulteruletének déli részén lévó volt

anyagbánya helyén található.

r ról Á törmeték lera}iása csa}i az önkormányzat által meghatáLrozott naPokon és módon

történhet. Egyéb időpontokban a törmelék lerakót igeny,be venni tilos.

( l l ) A torrélékl..uió, csa}i a helyben keletkezen törmelék lerakására lehet igénYbe

venni. A törmeléklerakó csalt a táblával ktilon ktlelölt es jelzen Úton kÖzelíthetó meg"

A törmeléklerakó megkozelítése elótt az önkormányzat által megbizott eIlenőrt

értesiteni kell, aki a lerakást irányiqa és ellenórzi,



?

-2

(l]) A tönnclóklcrakó rcrtilctclrc tiltls bánncly llclllű vc8\'ianYa8,ot. su8árzÓ. robbanÓ.

n,o*, bárnrcly, ntás okbtil a körnl,czctrc káros. r,cszélvcs ós szcnnyczó enys8ot

clli.llyczni tilos a házrartási szilárd hulladck lerakása is,

7.§.

A lakásokban haszrrálhatatlanná vált nagryobb méretű házranási felszerelési tárgY,

bútor egl éb fetesleges ingóság e lszállitásira af. önkonnányzat által §zen,ezett

lonrralanitási akció keict.,ben törtónik. A gl,újtés hcll cról és idcjéröl az önkonnánvzat

elözetesen tájekoaaqa a lakosságot,

Szemétszállitósi díj
E.§.

( l) ,A szemét elsállitása szetnétsállitási dü ellenében történik. A megállapitott

diitctelek alapján a szolgáltató sámit_ia ki a dij összeget és közli az önkormányzattal, a

N,iin<tenkori áiiteteleket e rendelet l. számú melléklete tartalmazza,

(2) A díiat a izolgáltatás igénybevétetére kötelezett tutajdonos negyedévente köteles

rnegíizetni.
(3) A szemétsállitási dij kiszárnitása a szolgáltatás gyakonságának és a tárolóedény

térfogatának a fiiggvénye.
(4) i szcmétsátiiiari ái; b.rr.,tósóről (negyedévenként) a szolgáltató Kft. dijbeszedó

útján gondoskodik.

1.ij t)iesen álló laliás után szemótsz.állitási díjat fizetni nem kell. Evközben tÖrténő

ürcscdóst az ingatlan tulajdonosa kötcles írásban bcjclcntcni a szolgáltató és az

önkormányzat fe-té. A szcrnótszállitási dijat az ürcscdós bcjclentését kÖvető negYedév

elsó nap.jától veszi figyelembe a szolgáltató,

(6) Az'ű..r.n álló liiás használatbavételét az ingatlan ttrlajdonosa kÖteles 1-5 naPon

ü.iul i.aruan bejelenteni a szolgáltató és az önkormányzat felé. A szemétsállitási dijat

a használatbavéiel kezdetétól kell a szolgáltatónalt megfizetni"

(7) A község területén fekvó ingatlanlulajdonosai a szemétszállitási díjat akkor is

kotele sek ,*drr.r.r.n frzetni. ha a szolgáltatást ténylegesen nem va8y nem

rendszeresen veszik igénybe.

Köztisztasággal összeíüggő egréb rendelkezesek
9.§.

( l ) A közseg lakóterületén, illewe köaerületein átfolyó esőüzfolyásokba

belvizelvezető árkokba , használaton kivüli ásott kutakba szennyvizet tráWalevet

bevezetni, partjait szemét vagy hulladék leratiásával beszennyemi nem szabad,

(2) Az ingatlanok tulajdonoűi kötelesek a keletliezett folyékony hulladék rendszeres

et sál l íttatá§ííól gondoskodni.
(3) A szennyvizet a saját és szomszédos ingattan területére. valamint köaerületre

kivezetni nem szabad.
(4) A szennyviz biaonságos és környezetet kíméló összegyújtéset és elsállítását a

lakóknak kell megoldani Ennek eísődleges módja az_ hogy szennyviz sállitó

vállalkozó . ij.püléshez legkozelebbi szennywiaisaitó telepre sállída a
szennyvizet.A telekhuiáron belrrl keletkezett szennyüz összegyújtésének, ülepítésének
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és clszátlitásán&k olyan zárt rcndverbcn kell töflénni. uncly mcgakadálYozla 8

szennyviz talajba szivárgását és ezzel a környczct szcnnyezésct.
(5) Siigoruan tilos a teicpulési folyékony hulladékot: köztcrülctre, talajra, talajvízbc,

itouirÚ, (folyó, vasr Hioviz) áson kútbs, nyílt vary zárt csapadékclvczctó árokbs,

csatornába vczetni.

K özt isztrsó gge ! kr pcso lr t os rcndelkezósck bcte rtÓsó nrk ellcnő nésc
l0.§.

A köáisáasággat kapcsotatos kötelezenscgek ellenórzéserÖl a jegyzó gondoskodik-

Sze bóll,sértesi rendelkezcsek
l l.§.

( l ) E rendeletben elöírtak megszegése szabálysertésnek minősül és az elkövetÖ 30000

Ft-i g terjedö pénzbírsiggal sújtható.
(2) A izabálysertés tettenért elkövetöjét a rcndÖrseg, a természetvédelmi Ör" 8

természetvédelmi hatósig részéról eljriró erre felhatalmazott személy, valamint az

önkormányzat részéröl eljáró és erre felhatalmazott személy helyszíni birsiggal

sújthada.

zárőrende lkezések
t2.§.

Ez a rendelet 2000. július l_én lép hatályba és ezen rendelet hatálybalépésevel

egyidejűleg hatályát veszti a köxerületek tisaántartásaíól és a hrilziszemét

eiúelyizésérol szóió l2ll995.(XI.9.) Ör. sámú rendelet. A rendelet kihirdetéséról a
jegyző gondoskodik.

Iszkiu,2000. junius 5.

/sP
{zabo Laszló

polgármester

I
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A szemétszállitási díj mértéke lszkáz kOzscgbcn:

l db l20 litcres kuka kiiiritésc heti egy alkalommal, havonta 39ó.-Ft + l2 % {ifa .
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