
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek

elhelyezésének rendjéről szóló 
19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott  feladatkörében eljárva  a környezet
védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró Veszprémi  Járási  Hivatal  véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2010.
(XII,23.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  19.§-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„19.§  (1) A  közszolgáltató  a  lomhulladék  gyűjtését  házhoz  menő  lomtalanítás
megszervezésével teljesíti.
(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és szállítását évente 1 alkalommal végzi előzetes
időpont egyeztetés alapján. Lomhulladékot közterületre kitenni tilos. A lomtalanítás nem eshet
június, július és augusztus hónapokra.
(3)Az a természetes személy ingatlanhasználó,  aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés  szerint  fizetendő  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díját  kiegyenlítette,
maximálisan 2 m³ térfogatú lomhulladék térítésmentes elszállítására jogosult.
(4)Az alább felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:
a) veszélyes hulladék,
b) építésből- bontásból származó anyag, törmelék,
c) bontott jármű, karosszéria, gumiabroncs,
d) kommunális hulladék,
e) elektronikai hulladék,
f) növényi hulladék, zöldhulladék,
g)  kézi  erővel  nem rakodható túlsúlyos  (50 kg-nál  súlyosabb)  vagy túlméretes  (2 m2-nél
nagyobb terjedelmű) hulladék és
h) minden olyan hulladék elszállítására, amelynek összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók
testi épségét veszélyezteti.”

2.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 



3.§ A Rendelet 45.§ (2) bekezdésében a „az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek
Körjegyzőségén”  szövegrész  helyébe  a  „a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatalba”
szöveg lép.

4.§ Hatályát veszti a Rendelet 20.§-a.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       Fuchs Henrik Tóthné Titz Éva
       polgármester                            jegyzőt helyettesítő aljegyző

A kihirdetés napja: 2018. július 13.

Tóthné Titz Éva
               jegyzőt helyettesítő aljegyző



1. melléklet a 8/2018. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
közút nem közlekedési célú igénybevételhez
(közműépítéshez és útterület foglalásához)

1. Az igénybevétel
helye:.......................................................................................

    célja:.........................................................................................
2. A beruházás (jogosult)neve: ……………………………
    címe:……………………………………………………..
    telefonszáma:……………………………………………
3. Az elfoglalni kívánt útterület közterület

a) hosszúsága:            …………………………      ………………………...
b) szélessége:             …………………………      ………………………...
c) nagysága(m2):       …………………………      ………………………...

4. Az igénybevétel
a) kezdetének tervezett időpontja: ..........................................
b) befejezésének tervezett időpontja: .....................................

5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy
a) neve: ....................................................................................
b) címe: ...................................................................................
c) telefonszáma:.......................................................................
d) aláírása:………………………………………………..

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény 
(létesítmény)

a) tulajdonosának neve:..........................................................
címe:...................................................................................

b) üzemeltetőjének neve:........................................................
címe:...................................................................................

7. Az útvonalat lezárják:
- kétirányú forgalmat biztosítjuk
- egyirányú forgalmat biztosítjuk

8. A bontandó útburkolat fajtája:.................................................
.....................................................................................................m2
9. A bontandó járda fajtája:.........................................................
.....................................................................................................m2
10. A bontandó zöldterület, földút, földpadka:............................m2
11. A bontási helyek száma:.........................................................db
12. Nyomvonalas bontások hossza:.............................................fm
13. A kivitelező neve:...................................................................
      képesítése:……………………………………………..
      címe:.......................................................................................
     telefonszáma:..........................................................................

…………………………………., ……….. év …………………hó …….. nap

.............................................
(cégszerű) aláírás

Melléklet:
- az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban
- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban



- az  igénybevétel  miatt  szükséges  forgalomszabályozás  (korlátozás,  forgalomelterelés)  terve  3
példányban”
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