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SEPSISZENTGYORGY MUNICIPIUIVT TERULETEN ERVENYES
VARO SG AZD ALKOD ASI SZAB ALY ZAT

I. I'EJEZET
Altalinos rendelkez6sek

1. cikk - Jelen szabilyzat 6ltal meg6llapitott hat6skdr6k drtelmdben, a fisrtasdg 6s a rend

biztosit6sa 6s fenntart6sa, a v6rosgazd6lkod6s 6s a higi6niai norm6k betartSsa Sepsiszentgydrgy

tertiletdn a helyi tan6cs, a kdzintdzmdnyek, a gazdasilgi szerepldk, egy6b jogi szem6lyek, valamint az

6llampolg6rok alapvet6 kdtelezetts6ge.
2. cikk.- A kdzhasznf v6rosgazd6lkod6si tevdkenys6gek megszervez6se, lebonyolit6sads az

azokban val6 rdszvdtel a helyi tan6cs, a polg6rmester, a krizjogi hat6s6gok 6s intdzm6nyek, gazdasrigi

szerepl6k - ak6r rendelkeznek jogi szem6lyis6ggel, ak6r nem - valamint a Sopsiszentgydrgy 6s

Szotyor 6s Kily6n telepiil6sek lak6inak a folyamatos kdtelezettsdgdtkepezi.
3. cikk. A Helyi Tan6cs, valamint a Polg6rmesteri Hivatal felelnek a teljes

v6rosgazd6lkod6si tev6kenysdgnek, a telepiil6s megsz6pit6s6nek, rendnek 6s tisztas6gnak a

Sepsiszentgydrgy kdzigazgathsi teriilet6n val6 megorzds6nek a'megszervezesdert, vezetds66rt,

ir 6ny itds66rt, os s zehan go l6s66rt 6 s e I len 6rz6 s 66rt.

4. cikk. - A kdzjogri hat6s6goknak 6s intdzm6nyeknek, valamint a gazdasfigi szerepl6knek

k6telessdge a tulajdonukban vary a haszn6latukban l6v6 6pi.ileteknek, a hozzhjttk tartoz6

mell6kdpiileteknek, l6tesitm6nyeknek, azok kdrny6k6nek, illetve brlrmely 6ltaluk haszn6lt helyisdgnek

a karbantart6si 6s takarit6si munk6latait elvdgezni.

5. cikk. - Sepsiszentgydrgy, illetve a hozzb tartozo Szotyor 6s Kily6n telepiil6sek lakosai

kotelesek biaositani a tulajdonukban vagy haszn6latukban l6v6 ingatlanok, gazdasilgi 6piiletek,

udvarok, valamint azok kdrny6kdnek gondoz6s6t 6s az utc6k, utak, piacok, parkok 6s kertek, egydb

kdzteriiletek, a v6roshoz tartozo kUlv6rosi sz6rakoz6helyeket is bele6rtve, valamint a tdmegszillitasi
eszkdzok rendj6nek 6s tisztas6g6nak a meg6rzds6t.

II. FEJEZET
Higi6ni6ra, a telepiil6sek eszt6tikdjinak megdrz6s6re, az rutak hasznilatira, kdzeg6szs6gtigyre 6s

kdrnyezetv6delemre vonatkoz6 szabfilyzat

l. szakasz
Az utak, utc6k 6s egy6b kommunikici6s ritvonalak karbantartfushra 6s hasznilatira vontkoz6

szabhlyzat
6. cikk. - A kdzertiletek b6rmifdle l6tesitm6ny 6ltali elfoglal6sakizirolag a Polg6rmesteri

Hivatal ir6sos enged6lye alapj5n 6s az illet6kes d(jak kifizet6se ellen6ben megengedett.

7. cikk - (l) Tilos a g6pj6rmtivek, ut6nfut6k,mezogazdas6gi g6pek, karossz6riilk vagy azok

r6szegys6geinek kozteriileteken (piacokon, utc6kon, j6rd6kon, parkol6kban, parkokban,

zdlddvezeteken, stb.) val6 elhagy6sa.
(2) Az "elhagyott" kifejez6s alatt a gdpj6rmrivek vagy gdpj6rmii alkatr6szek esetdn a

kdvetkezok kdziil h6rom felt6tel halmozott teljesiildse 6rtend6:
a) - leereszkedett gumiabroncsok es az anyag el6viil6s6nek jelei;
b) - az alkatr6szek tdbbs6g6ben megrozsdSsodott karossz6ria;

c) - hianyz6 leszerelhet6 alkatrdszek (l6mprik, ablaktdrl6k, antenna, disiit6elemek);
d) - tdrdtt sz6lv6dok 6s hi6nyz6 bels6 leszerelhet6 alkatr6szek;
e) - olyan objektumok jelenl6te az utast6rben, amelyek a g6pj6rmii belsejdben t6rol6si
helyre vagy ndv6nyzet jelenl6t6re utalnak;

0 - a g6pjrirmti 6rvdnytelen rendszr{mokkal rendelkezik, nem rendelkezik

rendsz6mt6bl6kkal, nincsenek olyan l6tra sz6l6an nyilv6ntart6sba vett adatok, amelyek a

tulajdonos beazonosit6s6t lehet6v6 tenn6k.
(3) Tilos az elektromos 6s elektronikai berendez6sek vagy hL*arthsi k6sziil6kek vagy azok

r{szegys6geinek (az 6rv6nyes jogszabdly szerinti megnevezdstik: e-hullad6k) . ktiaertileten val6

kihelyez6se vagy elhagy6sa.



(4) Tilos haszn6lt, megrong6l6dott birtorok, britorok r6szegys6geinek vagy alkatrdszeinek,
leszerelt ajt6k, ablakok vagy b6rmely nagy terjedelmri hullad6knak tekinthet6 tfirgy vagy anyag
(amely a szok6sos m6don: szemetesl6dilk, szemdttitrol6k, a szelektiv hullad6kok begytijt6sdre
szd;ntakat is beledrfve) a begytijt6stikre szhnt, a kdztisztashgi szolg6ltat6 6ltal a tomegt6jdkoztatdsi
eszkcizdn kereszti.il kdzzetett idoszakokon kiviili kdaeriileten val6 elhelyez6se, elhagy6sa.

(5) Tilos a fhk vagy bokrok metsz6s6b6l, f6nyir6sb6l vagy a kozteri.ileteken illetve
mag6nteriilteken tal6lhat6 zdlddvezetek karbantart6s6b6l szbrmaz6 nov6nyi hulladdk a begyfijt6siikre
szbnt, a kdaisztasSgi szolg6ltat6 6ltal atomegt6jdkoztatdsi eszkozon keresztiil kdzzetetl programSl6si

napokon kivi.ili k<iaeriileten val6 elhelyez6se, elhagy6sa.
(6) Tilos az epitkezdsi anyagok vary a bont6sokb6l szixmaz6 dpit6anyagok az e c6lb6l a helyi

kdzigazgathsi hat6s6gt6l az 6pitkez6si anyagok, illetve a kdztisztashgi szolg6ltat6 6ltal rendelkezdsre
bocs6tott bont6sokb6l szfurmaz6 hullad6k begyrijt6sdhez sziiks6ges t6rol6k 6tmeneti raktbrozhsa

c61j6b6l b6rbe vett teriiletek kivdteldvel, kdzterUleten val6 elhelyezdse vagy elhagy6sa.
(7) Jelen cikkely (3), (4), (5) 6s (6) bekezd6sei a kdztertileteken elhelyezett hullad6kgffit6

helyek krirnydk6n, azok szomsz6ds6g6ban vagy azokkoriil tal6lhat6 dvezetekre is vonatkoznak.
(8) A (3), (4), (5) 6s (6) bekezddsekben foglalt hullad6kokat a kdztisztas6gi szolg6ltat6 6ltal

kdzzetett hullad6kgyijtdsi programon kiviil is le lehet adni a koaiszas6gi szolgiltat6 6ltal kijeldlt
gyiijtdsi kdzpontokban azok nyitvatart6si rendj6nek a betart6sSnak a tiszteletbe tart6s6val.

(9) Tilos a kdzteriileten elhelyezett szemdtt|rol6kb6l a k6Ais4as6gi szolg6ltat6 alkalmazottjai
kivdteldvef'm6s szem6lyeknek hullad6kot kivenni.

8. cikk. - (l) A fizikai 6s jogi szem6lyek k<jtelesek:

a) Naponta takaritani a b6rmely cimen 6ltaluk haszn6lt ingatlan melletti jfurdbt flslvagy az

ingatlant azttca sz6ldn tal6lhat6 fo jdrd|val dsszekdto szolg6lati j6rdht, abban az esetben, ha

azok nem a k<iztisztas6gi szolg6ltat6 hat6sk<ir6be tartoznak. Ezen el6ir6sok a b6rbe adott

kdzparkokra is vonatkoznak;
b) Karbantartani azingatlanok elotti zoldovezeteket (rendszeresen lenyirni a fi.ivet) ds f6kat;
c) Evente takaritani 6s folyamatosan karbantartani a b6rmely jogcimen hasznblatban l6v6

ingatlanok melletti s6ncokat;
d) A munkagdpek vagy a tartott 6llatok 6ltal v6letlenszertien beszennyezett utak vagy j6rd6k

6nk6ntes takarit6sa.
(2) Az (l) bekezddsben foglalt el6ir6sok nem teljesit6se eset6n, a PolgSrmesteri Hivatal

elrendeli azoknak a koztisztashgi szolg|ltat6k 6ltali elv6gz6s6t, a munk6latok kdlts6ge pedig a be nem

tart6sban vdtkes szemdlyeket terheli majd, a kozigazgathsi p6nzbirs6g kifizetds6vel egyiitt.
(3) Azon fizikai vagy jogi szem6lyek, amelyek j6rd6kon, parkol6kban, j6tsz6tereken,

zoldovezeteken tal6lhat6 iigyfeleket szolg6lnak ki, valamint amelyek tevdkenys6ge a kiszolg6l6sra

v 6r akozo ti gyfe I ek v 6r ako zdsit e redm6nyezi, kote le sek :

a) Saj6t kiilts6gtikre utcai szemdtkosarakat szerelni fel a spont6n m6don keletkezett hulladdkok
(szivarcsikkek, nyugt6k, csomagol6anyagok) dsszegyiijt6se c6lj6b6l;

b) Ezen szem6tkosarakat l6that6 m6don, c6ljukat 6s rendeltet6s[ket illet6en kdnnyen

beazonosithat6 m6don, a fo gyaszt6k szfumhr a kdnnyen hozzhfdrhet6 helyen e lhe lyezni ;

c) Biztositani ezen utcai szemdtkosarak rendszeres kiiirit6s6t, oly m6don, hogy ez 6ltal a megtelt
kos6rb6 I val6 hulladdk kies6 s6t me gakaddly ozzilk.

9. cikk - (1) B6rmilyen mdretri dpitkez6st kotelez6 m6don az lpitkezes teriilet6t elhagy6

szrlllftm6nyozilsi gdpjdrmiivek 6s 6pitkezdsi munkag6pek kerekeinek megtisztit6s6t 6s lemos6sht celz6

emelvdnnyel 6s berendez6ssel kel ell6tni.
(2) Tilos:

a) szennyezett gumiabroncsokkal rendelkez6 b6rmely gdpj6rmrivel val6 behajt6s az utchkba
uugy b6r."ly termdk vagy arryag nem megfetelo felt6telek szerinti szilllitisa. A sz6llitott
anyag term6szet6nek megfelel6 sz6llit6si eszkozok haszn6land6k, amelyek nem engedik meg

azokn ak a helyv 6lto ztat6s s or6n tort6n6 szetszor 6 dbs 6t;
b) a g6pj6rmtivek fittestet rong6l6 m6don, gumiabroncs vagy v6doperem n6lkiili kerekeken,

fogaskerekeken vagy l6nctalpakon t6rtdn6 kdzlekeddse a v6ros fibutc6in;

c) akadSlyok l6trehoz6sa g6pj6rmiivekkel, szemdlygdpkocsikkal, munkagdpekkel, tdrvdnytelen
rekl6manyagokkal vagy hirdet6t6bl6kkal az ittesten, a j6rd6kon, a szemdttirol6khoz val6

behajt6s akadhlyozdsa, az ingatlanokhoz 6s a kapukhoz val6 hozzhfdrds akad6lyoz6sa,

kdzint6zmdnyekbe val6 be- 6s kij6r6s illetve a szab6lyosan parkol6 g6pj6rmrivek ki- 6s

behaj t6s6nak az akadhly oz6sa;

d) a gdpj6rmriveknek a nem enged6lyezett dvezetekben val6 6llom6soz6sa, irgy, mint:



zdlddvezetek 6s zdlddvezet rendeltet6sti <ivezetek, j6tsz6terek, taxi
v6rakoz6helyek/me96ll6helyek, bicikli utak, haszn6lt/fogyatdkkal rendelkez6 szem6lyek
szilllitilsir a szem6 ly g6pkocs ik parko l6s6ra fenntartott he lyek, stb. ;

e) b6rmely 6ru-, term6k- vagy anyagszilllit6sra rendeltetett g6pj6rmii felhajt6sa 6s meg6ll6sa a
jbrdin, abban az esetben is, ha ez a fel- 6s lerakod6sukatszolghlja;

f) motorbiciklik 6s valamennyi mechanikus vagy iilati er6vel vont j6rmti kdzleked6se a

j6rd6kon, a parkokban, a zdlddvezetekben 6s sz6rakoz6helyeken, kiv6telt k6peznek a

ki.ildet6 sben l6vo tiizolt6aut6k, ment6aut6k;
g) gorkorcsolyahasznillata a g6pjrirmiiforgalomra megnyitott kozutakon 6s a zsirfolt nyilv6nos

helyeken; az fittesten val6 6tkel6s csdkkentett sebess6ggel ds kiz6r6lag a gyalog6tj6r6kon
YaW az utcasarkon tdrt6nik;

h) plak6tok kifiiggeszt6se, 6pi.iletek falaira, kerit6sekre vagy egy6b kdzhelyeken tal6lhat6
objektumokra val6 jogtalan ir6s vagy rajzolfus, azok b6rmilyen m6don tdrt6no megrong6l6sa

6s az adott, rendeltet6sszeni helyekre kihelyezett rekl6mok, hirdet6sek 6s plak6tok jogtalan

eltavo lit6sa vagy letdp6se;
i) tiriildkgyiijtok nem haszn6lata vagy nem megfelel6 vagy el6gtelen m6don val6 haszn6lata az

6llati er6vel vont j6rmiivek eset6n, azok Sepsiszentgyorgy municipium teriilet6n val6
kdzlekeddse sor6n;

j) az.rittest beszennyez6se a por vagy egy6b hulladdk j6rd6r6l vpl6 lesdprdse rdv6n;

k) a fti- 6s 6gmaradvSnyok <issze nem gyiijt6se az irttestr6l ds j6rd6kr6l ffinyir6s ut6n, illetve a

fak 6s cserj6k metsz6s6t kdvet6en.
10. cikk. - A sportj6t6kok vagy szorakoztatlj6t6kok csak a kifejezetten erre a c6lra kijelirlt

helyeken gyakorolhat6k, tilos azoknak az utcfukon val6 tizdse, a polgirmester vagy a Helyi Tan6cs

6ltal enged6lyezettek kivdtel6vel.
11. cikk. - A v6rosi viz- 6s szennyvizhllozat esszerii haszn6lata 6rdek6ben valamennyi

fizikai 6s jogi szemdly koteles:
a) int6zked6seket tenni a kezel6siikben vagy a tulajdonukban l6v6 viz- 6s szennyviz

berendez6sek karbantart6sa 6s javit6sa 6rdekdben;

b) nem rong6lni a kiilt6ri berendez6seket;

c) akdzhill6zati iv6vizet kizhr6lag azon sziiks6gletek kieldgit6se c6lj6b6l haszn6lni, amelyekre

rendeltetett 6s elkeriilni azigenybe vett vizberendez6sek nyiwa hagydsdt;

d) biZositani a gazdashgi szerepl6k, az ilyen jellegii szolg6ltat6sokat nyujt6k hozzhferesdt a

b6rmely jogcimen haszn6latukban l6v6 ingatlanok berendezdseihez azok rendszeres

ellen6rz6se 6s karbantart6sa c6lj 6b61.

12. cikk. - A kozhill6zatokon vdgrehajtand6 munk6latok csak azok engeddlyezdset

kovet6en 6skizbr6laga munk6latokra enged6lyezett szolgilltat6k 6ltal hajthat6k v6gre.

13. cikk. - (l) A v6ros kdztulajdon6t vagy mag6ntulajdon6t kdpez6 ingatlanok bSrmilyen
jellegii megrong6l6sa, tigy az dpiiletek kUlsej6t, mint belsej6t illetoen, a berendez6seket is bele6rtve, a

v6rosi k6zt6ri bitorzat, keritdsek, padok, kdzuti jelzbtiblilk 6s egy6b koztulajdonban l6v6 thrgyak

elkdltdztet6se vagy rong6l6sa az elkovet6k szabillysdrtesi 6s anyagi felel6ss6gre von6s6t vonja maga

utdn, kiv6ve, ha a tdrv6ny elt6r6en rendelkezik.
(2) A koztisztas6gi rendszer elemeinek a nem megfelel6 haszndlata (szem6tt6rol6k, utcai

szemdtkosarak, a kdztisztasSgi szolg6ltat6 illtalkiosztott szelektiv hullad6kgyrijt6 zs6kok), 6spedig:

a) azok nyil6s6nak a befogad6k6pessdgndl nagyobb m6retii hullad6kkal val6 eltorlaszolilsa;
b) azok fedel6nek a nyiwa hagybsa1'

c) feszft6vasak, csovek vagy egy6b, a t6rol6k yagy a hulladdkelsz6llit6 j6rmtivek megrong6l6s6t

eloidezo tdr gy ak behe lyezd se ;

d) azok m6s c6llal val6 hasznilata, mint ami a kdztisztas6gi szolg6ltat6 6ltal elhelyezett

feliratokon tal6lhat6, szab6lys6rt6snek tekintendo 6sjelen hatdrozat szerint biintetend6.
(3) A krjzteriileteken elhelyezett kdztisztas6gi rendszer elemeinek b6rmilyen jellegii

megrong6l6sa tilos.
14. cikk - (1) A fizikai 6s jogi szem6lyek kdtelesek biztositani, valah6nyszor sziiksdges, a

b6rmely jogcimen haszn6latukban l6v6 ingatlanok el6tti j6rd6k h6- 6s j6gmentesit6s6t, illetve, az

ingatlant az utca sz6l6n talillhato fd j6rd6val 6sszekot6 szolg5lati jfurddt, abban az esetben, ha azok

nem a koztisztas6gi szolg6ltat6 hat6sktir6be tartoznak.
(2) A h6 6s a j6g a j6rdasz6len taroland6, szabadon hagyva a csatorn6k'viznyelo r6csait, a

jrlr6kel6k kdzlekeddsdnek akad6lyoz6sa n6lkiil.



(3) Ezeknek az udvarokb ol azutcilravagy j6rd6ra val6 kivezetdse tilos.

15. cikk. - B6rmilyen jellegii anyagoknak vagy tdrgyaknak a j6rd6kon, az fttesten, a v6ros

f6bb kiizlekeddsi irWonalain vagy egy6b k6zhelyeken tdrt6n6 t6rol6sa kizfit6lag a Polg6rmesteri

Hivatal 6ltal el6zetesen kibocs6tott enged6ly alapjdn, illetve a tdrvdnyes dijak kifizetdse ellen6ben

tdrtdnik.

2. szqkasz
A tele p iil6s kiiztisztas 6 gr{ra vo n atko z6 szab 6ly zatok

16. cikk - (1) A zsrifolt forgalmri dvezetek j6rd6inak 6s utc6inak takarit6sa a teljes 6v

folyam6n 0400 6s 08006ra kdzdtt v6gzend6 el.' 
(Z) Ezen program fizikai 6s jogi szem6lyek 6ltali be nem tart6sa szab6lys6rtdsnek min6si.il.

17. cikk. - (l) Az utc6k koZisztashgi szolgSltat6j6nak alkalmazottai ktjtelesek az utcai sarat

a jirdaszel mentdn rak6sokba gyiijteni, nem t6rolni vary a csatornanyil6sokba, zdldovezetekre vagy

;aiOafra dobni ds a begyrijt6s6t k<ivet6en legt6bb 8 6r6n beliil a hullad6klerak6hoz szhllitani.

(Z) Tilos ai uicai hullad6knak a begytijt6st kdvet6en, koz- vagy mag6nteriileteken,

kdzvetlentil a talajon val6 t6rol6sa.

18. cikk - Tilos az e c|lzatir helyek kiv6tel6vel (szem6tt5rol6k, szem6tkosarak, stb.)

mSshova dobni a csomagol6anyagokat, a magh6jat, gyi.imdlcshdjat 6s egydb marad6kokat va8J az

utc6k, parkok, piacok, egy6b kdzhelyek 6s kdz6pi.iletek beszennyezlsot eredm6nyez6 vagy a csatorna-

berendez6sek eldugul6s6t okoz6 tetteket elkdvetni.
19. cikk. - Az utc6kon, b6d6kban, mozg6 biif6ken, teraszokon, stb. kereskedelmi

tevdkenys6getvdgzo szem6lyek kdtelesek 6lland6 jelleggel tiszthn tartani a tev6kenys6gi ovezetiiket.

Ennek 6rdikdben szem6ttaiol6kat kell beszereznitik, illetve biaositaniuk kell az osszegyrijtdtt

hul laddk elszSl lit6s6t.

20. cikk. - Tilos a jdrddra vagy az ttcbra dobni, dnteni vagy seperni a szennyvizet 6s az

iizletek, b6rok, teraszok vagy lak6sok takarftas6bol szfutmaz6 t6rmel6ket.

21. cikk. - (t) A vegyes hitdartisi, illetve a leboml6 hullad6k begytijtdse alakohhzakt6l 120

literes befogad6k6p"riegu szemetesl6d6k segits6gdvel, az rijrahasznosithat6 (szelekt6lt) hilzltarthsi

hullad6k UegyU.jtese peiig felirattal ell6tott 6tl6tsz6 miianyag zs6kokban tdrtdnik. A gazdasfigi

szereplok 
"riieU", 

uiartirtari hullad6k begyijtdse csukott, l6gmentesen zdr6do, a termelt hulladdk

mennyis6g6vel ar6nyosan m6retezeu, a begytijtdtt hullad6k tipusrinak megfelel6 egyezm6nyes szinri

szem6ttSrol6kban tdrt6nik.
(2) A szem6tt6rol6k az udvarok vagy ingatlanok belsej6ben kell tartani 6s legkor6bban 8

6r6val ah6*art6sihullad6k begyrijt6si programja szerinti hat6rid6 el6tt a kapu el6, illetve azingatlan

bej1rat1hozkihelyezni ds az iigatian tulajdonos kdteles azok kii.iritds6t kdvet6en legtcibb 8 6r6n beliil

a helyukre sz6llit6sukr6l gondoikodni.
(3) Tilos a rn*uJ6kok m6s k6riilm6nyek kozotti t6rol5sa 6s a (2) bekezd6sben foglalt hat6rid6

be nem tart6sa.

22. cikk. - (l) A tdmbh6z lak6sok hiutarti,r;i hullad6ka az e cellal l6trehozott emelv6nyeken,

szem6tt6rol6kban vagy szemetesl6d6kban t6roland6, adott esetben a szelektiv gyrijt6s szelekt6l6si

m6dszer6nek betart6Jval zajllk, ahonnan a kdztisaashgi szolg6ltat6 a megSllapitott program szerint

sz6llitja el.
(2) Azon fizikai 6s jogi szem6lyek, amelyek fjrahasznosithat6 papir, karton vagy mds tipusti

hulladdkoi, kev6sb6 pEi-falackokat 6s iivegeket dobnak a kozteriileteken elhelyezett

hullad6kt6iol6kba, kdtelesek sz6tbontassal, pr6sel6sselvagy egydb m6don a lehet6 legkevesebb helyet

elfoglal6 form6ba hozni azokatds ebben a form6ban dobni be azokat a hullad6ktSrol6ba.

(3) Tilos a szelektiv hullad6kt6rol6kban m6s tipusri hullad6kot t6rolni, mint amelyet a

kdztisztas6gi szolg6ltat6 6ltal elhelyezett feliratok jelolnek.

23. cikk (1) A k1ztisztashgi szolg6ltat6 alkalmazottjai kdtelesek biaositani a

szem6tt6rol6k k6rny6k6nek a tiszt6nt aftfusbt az azok kdrtili tertilet naponta ttrrt6n6 takaritSsa r6v6n.

(2) A t6mbh6zak hiztartfusi hullad6kt6rol6i j6 6llapotban, haygnta megmosva 6s

kifert6tleniwe tartand6k 6s ldgmentes z6r6d6suk megsziin6s6re utal6 elso jelek eset6n az azonnali

kicser6l6siikr6l a kdztisdas6gi szolg6ltat6nak kell gondoskodnia.

24. cikk. - Tilos a csal6di hazakban lak6 6llampolg6rok 6s az }vezetben l6v6 gazdasbgi

szereplok szdmhraa t6mbh6zakh oztartoz6 hulladdkt6rol6kban hhnartdsi hullad6kot tarolni.

25. cikk. - (1) Tilos ahhztatdsihulladdk vagy annak szelektiven gyrijtiitt maraddka szitmbra

elhelyezett hullad6ktarol6kba a kdvetkez6 tipusri hullad6kot beledobni:



a) dpitkez6sb6l vagy bont6sb6l szhrmaz6 hullad6k;
b) kotr6sb6l szfirmazo fold;
c) vesz6lyes jellegii hulladdk, fgy, mint alk6li szhrazelemek, akkumul6torok, tii- 6s

fest6kmarad6kok, 6sv6nyi olajok;
d) kertek 6s zdldrjvezetek ndvdnyi hulladdka; '

e) fiit6si vagy konyhai cdlfi k6lyh6b6l szhrmaz6 parins;
0 istall6szem6t, 6llatiirtil6k;
g) 6llattetemek;
h) terjedelmes hulladdk;
i) e-hulladdkok;
j) sikiiveg.

(2) A veszdlyes hullad6k kateg6ri6j6ba nem tartoz6,6pitkez6sbol vagy bont6sb6l szirmaz6
hullad6k, valamint a kotr6sb6l szhrmazo fdld toltoanyagnak haszn6land6 a kdz- vagy
mag6n6pitkez6sek floldmunk6ihoz 6s csak abban az esetben, ha nem haszn6lhat6 fel ily m6don, a

kedvezm6nyezettnek yary a koaisztas6gi szolgSltat6nak kell gondoskodnia annak az engedelyezett
hullad6klerak6ba val6 elsz6llit6s6r6l.

(3) A c), d), h), i) 6s j) pontokban foglalt hullad6kot a kdaisztas6gi szolg6ltat6 6ltal szervezett
6s a tomegt6jekortatisi eszkdzdkon kereszttil kdzzdtett gyrijtdsi akci6k keret6n beliil veszi 6t, illetve a

v6rosi begyiijt6 k<izpontban, abban az esetben, ha k6z- vagy mag6n$pitkezdsek tdlt6anyagakdnt nem
haszn6lhat5 fel.

$) Az ist6ll6szem6t 6s az 6llati.iriil6k kotelez6 m6don mez6gazdasigi cdlra haszn6land6, tilos
annak kozteriileten val6 szilllitilsa 6s tarol6sa.

26. cikk * (l) A parkokb6l, kertekbol, gyi.imolcsdskertekb6l vagy szdntoftrldek6l szhrmaz6
tribbsdgdben novdnyi hulladdkot komposzt6l6ssal kell fijrahasznositani, lehet6leg annak keletkezdsi
hely6n, kivetelt kepez a kozteri.iletek zdlddvezetein keletkezett hullad6k.

(2) A m6s tipusri hullad6kkal val6 dsszevegyit6se szab6lys6rt6snek tekintendo.
27. cikk. * B6rmilyen tipusri hullad6k nyilt t6ren tdrt6no, enged6ly ndlkiili 6get6se, a beteg

vagy a k6rtev6k 6ltal megt6madott, a kertekb6l, gyiimdlcskertekbol 6s parkokb6l szilrmaz6 ndv6nyi
rdszek (6gak, gyokerek, levelek 6s gyiimolcsdk) kiv6tel6vel, szab6lys6rtdsnek min6siil. A beteg vagy
megt6madott ndv6nyi r6szek el6getdse 1000 6s 1500 6ra kdzott, h6tvdgeken (szombaton 6s vasirnap) a

kovetkezok6ppen enged6lyezett: m6rcius h6nap utols6 hdtvdgdje, 6prilis h6nap els6 k6t h6tv6g6je,
okt6ber h6nap utols6 k6t h6tv6g6je, november h6nap els6 h6tv6g6je.

28. cikk. - (l) A fizikai 6s jogi szem6lyek kdtelesek ahflnarthsi hulladdk elszhllitilsbrads
kezel6s6re vonatkoz6an szerzodes kdtni a helyi kdzigazgathsi hat6s6g Sltal kinevezett kdztiszi'asdgi
szolg6ltat6val.

(2) A sepsiszentgydrryi lakhellyel/sz6khellyel rendelkez6 fizikai 6s jogi szem6lyek, akik a

koztisztas6gi szolg6ltat6val megkdtdtt 6rvdnyes szerzod6sekkel nem rendelkeznek, vagy nem fizetnek
kiildn hullad6kelsz6llit6si dijat, szerzod6s ndlkiil v6ve ig6nybe a szolg6ltat6sokat, jelen szabdlyzat
drtelm6ben pdnzbirs6g kiszab6s6val btintetend6k.

(3) A (2) bekezdds el6ir6sai al6l kivdtelt k6peznek azok a szem6lyek, akik azon
lak6t6rsul6sokon kereszttil kotdttek szerz6dds akbnisztashgi szolg6ltat6val, ahov6 a lakhelyiiket vagy
a tevdkenys6gi sz6khelytiket k6pez6 ingatlanok tartoznak.

(4) Tilos a hulladdk frzikai vagy jogi szem6lyek 6ltali ellen6rizetlen elhagy6sa, elt6volitasa,
fiftalmatlanit6sa, valamint egy6b azzal v|gzett ellen6rizetlen miiveletek v6grehajtSsa.

(5) Azon fizikai vagy jogi szem6lyek, amelyek b6rmely jogcimen szabad 6pitkezdsi teriilettel
rendelkeznek k<itelesek azokat tisztfin tartani ds szab6lysdrtdsi felel6ss6ggel tartoznak abban az

esetben, ha azokon b6rmilyen jellegri, ellenorizetlen hullad6klerak6kat hozna\ l6tre vagy azok
l6trehoz6s6ba beleegyeznek.

29. cikk. * A kdztisaas6gi szolg6ltat6 megszervezi a nagy terjedelmti tfugyak beg1nijt6s6t,

biztositva a k6r6sek bejelent6se c6lj6b6l a diszp6cser szolg6latot es az azokat az igyfel lakhely6r6l
6wevo 6s a hullad6klerak6ba elsz6llit6 csapatot.

30. cikk. - (1) A kdaisztas6gi szolg6ltat6 kdteles azok eszlelesekor vagy a bejelent6s ut6n

azonnal elt6volitani a kozforgalmi utakr6l, zoldovezetekrol ds a tev6kenys6gi korzetiikben tal6lhat6
vizfoly6sok 6vezet6bol az 6llattetemeket.

(2) Az ilyen tipusir hullad6k enged6lyezett felszereldssel t6rt6n6 el6get6s6r6l akdztisztasflgi
szolg6ltat6 gondoskodik.



beteggondoz6ha, orvosi rendelSkre, ery6b hasonl6kra jellemz6 tev6kenys6gekb6l szhrmaz6
marad6kok 6s hullad6kok az adott teriiletre vonatkoz6 jogszab6lynak megfelel6en keri.ilnek t6rol6sra
ds megsemmisit6sre.

(2) Azok kdzhelyeken val6 eldob6sa, t6rol6sa, a hhztartilsi hullad6k begyiijt6s6t szolg6l6
begyiijto helyeket is bele6rtve, szab6lysdrtdsnek min6siil 6s jelen hatirozatnak megfelel6en
biintetend6, amennyiben az elkovetds m6dja 6ltal nem tdrtdnt a Biintet6torv6nykdnyvben foglalt
btincselekm6ny.

(3) Az elkdvet6k, a penzbirsbg kifizetdse mellett, kdtelesek kifizetni e hullad6k
megsemmisit6sdvel kapcsolatos kdlts6geket.

32. cikk. - B6rmely 6pitm6ny 6pitds6t, javit6s6t vagy bont6sdt vdgz6 szem6lyek, k<itelesek

6lland6 jelleggel biztositani az epitkezdsi ovezet takariti$6t, betartva a 9. Cikk (l) bekezd6s6nek

el6i16sait.

33. cikk. - (1) A kedvtel6sb6l tanott 6llatok tombh6zakban lak6 tulajdonosai kdtelesek, rigy

a lak6sokban, mint ezen 6llatok kdzteriileteken val6 s6t5ltatasa alkalm6val, ldgmentesen lez6rt

tasakokban gyiijteni az illtaluk tartott 6llatok iiriil6k6t. A koztisztashgi szolgbltat6 gondoskodik arr6l,
hogy az e c6lt, l6gmentesen lezdrt tasakokat saj6tos begyrijt6si rendszeren kereszttil bocs6ss6k a

lakoss6g rendelkezds6re, valamint anol, hogy azo( hasznhlat ut6n a saj6tos beryrijt6si rendszer ilyen
tipusri hullad6kra szhnt szem6tt6rol6iban keriiljenek t6rol6sra. .A, kedvteldsb6l tartott 6llatok
tiriildkdnek a be nem gyiijtdse vagy a kijel6lt m6dszert6l eltero m6don ttirtdn6 begyrijt6se

szab6lys6rt6snek minosiil.
(2) A kedvteldsb6l tartott 6llatok tulajdonosainak koteless6ge tov6bb6 bejelenteni azokat a

kdztisztas6gi szolg6ltat6nak az Sllatok utani kdztisnasdgi dijszab6s kisz6mol6sa 6rdek6ben.

(3) A mtianyagzs6koknak a begyujt6 berendez6sekb6l val6 m6s cdlb6l val6 haszn6lata, mint a
kedvteldsbol tartott 6llatok iiriil6k6nek a begyiijt6se szabSlysdrt6snek tekintend6.

34. cikk. - A magukra hagyott 6s befogott 5llatok tulajdonosainak ki kell fizetnitik azok

kozteriileten termelt, illetve akdztisrtasbgi szolg6ltat6 6ltal feltakaritott iiri.ildkdnek a takarit6si dij6t.

35. cikk - A viz- 6s szennyviz-izemeltet6 koteles biztositani ah6nyszor sziiksdges, de

Iegkevesebb 6vi k6t alkalommal, tavasszal 6s 6sszel a v6rosi csapad6kcsatoma-h6l6zat lefoly6inak a

dugul6smentesit6sdt.
36. cikk. - A2. Szakasz el6ir6sai a Feladatfiizet 6s a Sepsiszentgydrgy municipium tertilet6n

drvdnyes kdaisaas6gi szolg6ltat6sokra vonatkozl szabblyzat el6ir6saival egeszitddnek ki, amelyek a

koztisztas6gi szolg6ltat6val a kdaisztashgi szolg6ltat6sokra vonatkoz6an megk6tdtt, hat6lyban l6v6

Megbiz6i szerzod6s mell6kleteit kdpezik.

3. szakasz
Kiirnyezetv6delemre 6s kiizeg6szs6giigyre vonatkoz6 normik

37. ciklc- A csatornah 6l6zathoz nem csatlakozott lak6sokb6l szdrmaz6, elhasznhlt szennyviz

eltavolit6sa el6tisztit6 berendez6sek vagy em6sztdgddrdk segits6g6vel tiirt6nik, amelyeket az

6rv6nyben l6v6 jogszab6lynak megfelel6en kell megtervezni, kivitelezni 6s a legkozelebbi lak6st6l

legkevesebb l0 m6terre elhelyezni, ezen felt6telek nem teljesit6se szab6lys6rt6snek sz6mit.

38. cikk. * Tilos:
a) anyagoknak vagy b6rmif6le t6rgyaknak a foly6mederben vagy vizfoly6sok, csatorn6k, tavak,

tavacskSk 6s g6tak partj6n vagy azok v6d66vezetdben val6 tarol6sa, mos6sa, tisztit6sa,

eldob6sa, ahfuztartdsiszennyviz, egy6b szennyezett vizeknek, folyad6koknak a kiiiritdse;
b) az olajos szermaradv6nyoknak vagy a vesz6lyes anyagoknak a csatorna-hfilozatba val6 iirit6se

vagy dobSsa;
c) a g6pjrirmrivek mos6sa, javitdsa ds karbantartisa, az olajcserdt is bele6rtve, az e cdlb6l

ldtrehozott helyeken kiviil.
39. cikk. - (l) Azon jogi 6s fizikai szem6lyek, akik b6rmely jogcimen a vizfoly6sok, tavak,

tavacsk6k kozvetlen szomsz6ds6gSban teri.ileteket birtokolnak, kdtelesek tiszthn tartani az adotl

teriilethez kapcsol6d6 partszakaszt.
(2) Jelen szabillyzat 6rtelm6ben, aparttiinas6g6nak fenntart6sa alatta partnak a lekasz6l6sa

ds megtakarit6sa, valamint a fl{k vagy cserjdk kivigSsa vagy esetenk6nt kiirt6sa 6rtendo, annyiszor,

ah6nyszor csak sztks6ges.
40. cikk - A lak6Ovezetekben tilos:

a) a kedvtel6sb6l tartott 6llatoknak a saj6tosan a gyermekek szdmilra berendezett j6tsz6terekhez



val6 hozz5f6r6se;
b) bSrmilyen jellegii ketrecek 6s 6lak kivitelez6se 6s fenntart6sa a kdztulajdonban l6v6

teriileteken;
c) v6c6k elhelyez6se vagy fenntart6sa a lakott 6piiletek ajt6it6l 6s ablakait6l vagy az utcilt6l

sz6mitott l0 m6terndl kisebb t6vols6gra.

41. cikk. - (l) Az 6llatteny6szt6s cdlzati helyis6geket, valamint a magdnszem6lyek

udvar6ban 6llatteny6szt6s cdlj6b6l ldtrehozott keritdseket (legtobb 5 egyed sert6s, 5 egyed

szaryasmarha, 5 egyed juh 6s kecske, 20 egyed szfumyas 6s 3 egyed kutya, illetve 2 egyed 16)

legkevesebb l0 m6iine kell a legkdzelebbi szomsz6dos lak6st6l elhelyezni 6s irgy kell azokattartani,

hogy azok ne okozzanak kornyezetszennyez6st vagy k6nyelmetlensdget a szomszddoknak.

(2) Tilos az iiriil6k vagy ist6ll6tr6gya id6szakos vagy idoleges t6rol6sa a szomszddos

lak6sokt6l sz6mitott legkevesebb 10 m6ter v6ddt5vols6gon beliil, megel6zend6 tov6bb6 a szag, a

sziv6rg6sok terjeddse vagy a rovarkol6ni6k kialakul6sa.
(3) A Sepsiszentgydrgyhoz tartozo telepiildseken a legeltetni vitt 6llatokat csokkentett

forgalmri riwonalaton er urnenryiUen lehets6ges, a kdzlekeddsi utakon kiviil a telepiil6sen kivi.ilre kell

kisErni azokra a helyekre, a-hol a csordik ldtrejottek. Tov6bb6 azokat a legeltet6srol val6

visszatdr6siikkor a tulajdonosnak kell v6rnia 6s az ist6ll6ba vezetnie.
g) Az elszigeielt vay a ny6jban l6v6 6llatok vezet6inek 6nk6ntesen fel kell takaritaniuk az

azok 6ltal beszennyezett utat vagy jbrdilkat.
(5 ) Az 6llattulajdonosok/6llattart6k

rendelkez6sek me gszeg6s66rt.

egyetemlegesen felelnek az alkalmazottjaikkal egyiitt e

42. cikk - (1) Valamely jogi ds fizikai szemdly

tevdkenysdgek r6v6n biztositani az ingatlanokban 6s a
koteles takaritSsi, r6gcsSl6irt6si 6s rovarirt6si

b6rmely formSban birtokolt helyis6gekben a

higi6ni6t.
(2) Az ingatlanokon tal6lhat6 kutakat vagy iv6viz-akn6kat le kell takarni 6s tdk6letesen tiszta

6llapotban tartani a balesetek es avizmegfertozod6snek az elkeriil6se 6rdek6ben'

4. szakasz
Parkok, kertek 6s ziildtivezetek karbantartSsa

43. cikk. - (1) A szakosodott haszn6latu nyilv6nos zdldovezetek 6s a f6utak menti

(amelyeken a v6rosi ttimegkdzlekedds aut6buszai kdzlekednek) terek karbantartisbt Sepsiszentrydrgy

irolg6rmesteri Hivatal6nuk ,o" szakosodott r6szlege v6gzi el 6s a helyi kdltsdgvetdsb6l keri.il

ftnanszirozbsra.
(2) A z6ld6vezetek 6s a b6rmely jogcimen a helyi vagy decentralizillt.kbzint6zm6nyek,

k6zt6k6vel vagy mag6nt6kdvel rendelkezb-kireskedelmi t6rsas6gok vagy fizikai _szemdlyek 
6ltal

birtokolt 6pitm6nyek hat6rvonalain beliil vagy azokkdri.il tal6lhat6 terek karbantart6s6r6l azoknak kell

a saj5t koltsdgiikon gondoskodniuk.
(3) A, tarsash6zak koriili vagy tdbb thrsashilz itltal hatfuolt peremteriileteken tal6lhat6

zoldtjvezetek karbantart Lsir6l,nagys6gukt6l fi.iggetleniil,kiz6r6lag atirsashhzakat kiszolg6l6 jdtdhkat

6s parkol6kat is beledrtv., u ,roirrredos tarsastr6zak tulajdonosaib6l l6trehozott lak6tarsul6soknak

keli a sajdt kolts6gtikon gondoskodniuk. A koriilotti.ik l6v6 jStsz6terek 6s zdlddvezetek karbantart6s6t

a koaisitas6gi sz6lgaltai6 vdgzi el 6s a helyi kdlts6gvetdsb6l keriil finanszirozilsra. A lak6t6rsul6sok

6ltal karbantartand6 peremteriiletet 6s a karbantart5si l?olgilltatdsok 6ltal megval6sitand6 minimSlis

mennyis6gi 6s min6s6gi mutat6kat a lak6t6rsul6s 6s az 0nkorm6nyzatkdzdtt megklilftt Karbantartdsi

keretizeriddes 6llapitja meg jelen Szabillyzat 1. Szdmil Melldkletdbental6lhat6 modell szerint.

(+) A lak6i6isuHs?i az Onkorm6nyzatkdzott megkdt<itt Karbqntartdsi keretszerzddds 6ltal

el6irt, a karbantart6s i szolgiiltatilsok 6ltal megval6sitand6 minim6lis mennyis6gi 6s,min6s6gi mutat6k

szintjdt kdtelezo m6don UJtett tartaniuk akdzintdztn6nyeknek, egy6b jogi 6s fizikai szem6lyeknek is,

azon zoldovezetek eset6ben, amelyeket a tulajdonuk hat6rain kiviil karbantartanak.

(5) A Karbantartdsi Keietszerzdd\, *"g nem kot6se a lak6t6rsul6s iltal, illetve az Sltala

valamennyi, a (2) 6s (3) bekezd6sek drtelm6ben e kdtelezetts6ggel terhelt kateg6ria. szimhra eloirt, a

karbantari6s i szoig1ltatisok 6ltal megval6sitand6 minim6lis mennyis6gi 6s minos6gi mutat6k be nem

tartdsa szab6lys6rt6snek minosiil.
44. cikk. - (l) A Sepsiszentgydrry Polg6rmesteri Hivatalanak szakosodott osrtillya 6ltal

karbantartott koztertiletek hatarvonalain kivi.il tal6lhat6 f6k kiv6g6sa vary metsz6sdrSl, a Kov6szna

Megyei K6rnyezetv6delmi Hivatal 6s a Polg6rmesteri Hivatal Varosgazd6lkod6si Lgazgat6shga 6ltal

k6z6sen kiadott enged6ly megszerz6s6t kdvetoen, a'k6relmez6knek kell gondoskodniuk.



(2) Azon kdrelmez6k, akiknek a k6r6sei kedvezo elbir6l6st kaptak, kdtelesek a kiv6g6si
mtiveletek elvdgzds6re vonatkoz6an tljdkoztatni 4 Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatal6n beli.il
mtikodo Yirosgazddlkod6si lgazgat6sdgot. Ezen el6ir6s be nem tart6sa szab6lys6rt6snek min6siil.

45. cikk. - A karbantart6ssal, illetve a vir6goknak, fSknak, cserj6knek a karbantartott
peremteriiletekr6l val6 elt6volit6s6val megbizott szemdlyeket kivdve, az egydb szem6lyek 6ltali fii-
betakaritas a 43. cikk. el6ir6sai drtelm6ben szabillysdrtdsnek tekintend6.

46. cikk. - Tilos:
a) Sepsiszentgyiirgy Polg6rmesteri Hivatal6t6l megszerzett enged6ly n6lktil a zdldovezetnek a

dr6tb6l, szdgesdr6tb6l, dr6th6l6b6l, vasbetonb6l vagy m6s anyagokb6l kdsziilt keritdssel val6
bekerit6se;

b) Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatal6t6l megszerzett engeddly n6lkiil parkol6kat ldtesiteni
vagy a kdzteriileteken l6vo, egy6b rendeltet6sii feliileteken parkolni;

c) A ndvdnyek letapos6sa vagy egy6b jellegii megrong6l6sa.
47. cikk. - A zoldovezetek karbantartSs|val megbizott szeryezetek ds szemdlyek kotelesek

meggy6z6dni arr6l, hogy a karbantart6sukban 6116 f6k 6s 616 sdvdnyek nem zavarjdk aj6r6kel6k 6s a
j5rmrivek k6zleked6sdt, nem okoznak a lakosok szhmfira k6nyelmetlens6get, az elhelyezked6stik vagy
a lezuhan6suk r6v6n nem jelentenek vesz6lyt anyagi javakravary szem6lyekre ndzve.

48. cikk - (1) A parkokon 6s egy6b zdlddvezeteken, illetve atirsashinak kdriili kdzteri.iletek
az azokon tal6lhat6 6pitm6nyekkel 6s berendez6sekkel egyiitt kizilr6lag csak a rendeltet6siiknek
megfelel6en haszn6lhat6k. A haszn6lati 6tmutat6ban leirtakt6l elt6r6 haszn6latuk szab6lys6rt6snek
szdmit.

(2) A zolddvezetek karbantart6s6b6l nyert biol6giailag leboml6 hullad6kot a koztisztas6gi
szolg6ltat6 szdllitja el Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatal6nak j6v6hagy6s6val rdgzitett
szab6lyoknak megfelel6en. Annak azegyeb fizikai 6s jogi szemdlyek altal tortdno elsz6llitasa eset6n,

azkizhr6lag a koaisztas6gi szolg6ltat6 6ltal kijeldlt helyen t6roland6.
49. cikk. - A Polg6rmesteri Hivatal ir6sos j6v6hagy6sa n6lkiil a v6ros tertiletdn tal6lhat6

diszf6k kiv6g6sa vagy letdp6se, a tulajdonosi form6t6l fiiggetlentil, szabillysertesnek min6siil.

5. szakasz
A nyilvdnos vagy magdntulajdonban l6v6 szabadid6s teriiletekre vonatkoz6

(erd6k, erd6sz6lek, legel6ko tarl6k, t6partok, foly6, patak) magatart6si szabdlyok
50. cikk - A szabadid6s teriileteknek haszn6lt termdszetes ovezetek peremdn kotelez6

tiszteletben tartani a szem6lyek vagy a gdpj6rmtivek kdzleked6s6t korlStoz6 jelzotdblilkat vagy az

adott peremteriilet haszndlatira vonatkoz6 szab6lyokat.
51. cikk.- Az 50. cikkelyben eloirt peremteri.ileteken tilos:

a) f6kat, cserjdket kiv6gni, ndvdnyeket let6pni, fiivet nyirni;
b) g6pj6rmiivet mosni;
c) a foly6vizben vagy tavakban ed6nyt, sz6nyeget, ruh6t, stb. mosni;
d) a peremteriilet tulajdonosa vagy gondnoka 6ltal ldtesitett helyek kiv6tel6vel tizet ryLjtani;
e) a peremteriilet tulajdonosa vagy gondnoka 6ltal l6tesitett helyek kiv6tel6vel hulladdkot trirolni;

0 b6rmifdle hangosit6 berendez6s hasznillata r6v6n a csendet megTavarni.
52. cikk. - A szabadidos teri.ileteknek haszndlt termdszetes civezetek peremdn kdtelez6

tiszteletben tartani a helyi kozigazgathsi hat6s6g 6ltal engedllyezett, e c6lir jelv6nyekkel 6s

igazolvbnyokkal ell5tou felilgyeleti szerv, a Zold J6r6rok onk6nteseinek irtmutat6sait.

6. szakasz
Az ingatlanok karbantartisira 6s haszndlatira vonatkoz6 norrflik

53. cikk. - Valamennyi b6rl6 kdteles az illtafuk kdzosen lakott ingatlanokat kizfur6lag a
b6rleti szerz6d6sben meghat6rozott hasznosit6si c6lnak megfelel6en haszn6lni. Tilos megv6ltonatni a

kdzhaszn6latir he lyi s6 gek, kiikinci skdppen a sz6rit6k rendeltet6s6t.
54. cikk. - A lak6sok rendeltetds6nek megvbltoztatbsa kizfu6lag a Polg6rmesteri Hivatal

j6v6hagy6s6val tort6nik.
55. cikk. - A lak6dvezetekben tilos:

a) a ruh6knak az ablakokban, erk6lyeken a v6dokorlfitnil magasabb szinten tdrt6n6 ruhasz6rit6s,
a hdzi k6szit6sii szbrit6k kdzteriileten val6 felszerel6se, valamint nehdz vagy terjedelmes
tbrgyak t6rol6sa az erkdly k6lapj6n;



b) a vir6gok kivdteldvel brirmilyen targy kihelyezdse az ablakokba vary az erk6lyekre, annak
6rdekdben, hogy ne k6rosuljon ez 6ltal a telepi.ilds arculat6nak eszt6tik6ja;

c) az ablakokon vagy az erkdlyr6l bizonyos, aj6r6kel6k esetleges s6rill6s6t okoz6 vagy az adott
<ivezetet beszennyez6 tfu gy ak kidob6sa.
56. cikk. - Tilos a sz6nyegek porol6sa a hivatalos csend6r6k alatt.

57. cikk. - A vir6gok ontdzdse ds az erk6lyek felmos6sa oly m6don vdgzend6 el, hogy
elkeriilhet6 legyen a viznek a j6r6kel6kre 6s a j6rd6kra val6 kifoly6sa.

58. cikk. - A ttlmbhbzak tetbzetdhez val6 hozzhferes kizhrolag csak az enged6lyezett
karbantart6si vagy 6pitkez6si munk6latok elv6gz6se c6lj6b6l megengedett.

59. cikk. - Az ingatlanok tulajdonosai, illetve gondnokai kdtelesek int6zkeddseket tenni az

esovizrek az ereszcsatorn6k 6s az eslviz-elvezet6 csovek felszerel6se 6s karbantartdsa ftvdn az

es6vizcsatorn6kba val6 elvezet6se 6rdek6ben.

60. cikk - (l) A h6nak 6sjdgcsapoknak a tet6kr6l, erk6lyekr6l, ereszcsatorn6kr6l 6s es6viz-

elvezet6 csovekr6l val6 letakarit6srlr6l a tulajdonosoknak, gondnokoknak vagy b6rl6knek kell
gondoskodniuk, azok eltakarit6s6nak az elmulasztisa szab6lys6rt6snek tekintend6.

(2) A tet6szerkezet tipusir tetozetek kozteriiletek fel6li rdsz6re h6fog6kat kell felszerelni.

61. cikk. - Tilos a lak6dpiiletekre egyedi r6di6- vagy tdv6antenn6kat felszerelni.

62. cikk. - A szatelliten keresztiil sug6rzott TV programok fog6s6t c6lz6 parabolaantenn6k

6s az egyediekt6l eltdr6 antenn6k t6mbh6zakra val6 felszerel6se ltiz6r6lag az ipitkezdsi enged6ly
megszerz6sdt kdvet6en enged6lyezett.

63. cikk. - Tilos:
a) a tombh6z lak6sok erk6lyein kuty6kat tartani vagy kinn hagyni;
b) a tdmbh6z lak6sokban olyan korUlm6nyek krizdtt tartani 6llatokat, amelyek kdnyelmetlens6get

okozhatnak yagy a szomsz6dok vagy egy6b szem6lyek eg6szs6g6t vesz6lyeztetik;
c) a tdmbh6z lak6sokban vary m5s kdzds lak6helyis6gekben 2 db. kuty6n6l 6s 2 db. macsk6n6l

tdbb 6llatot tartani;
d) bizonyos termel6 tev6kenysdgek v6gz6se, szemeteslildhk tdrolilsa kdzhasznri helyeken,

erkdlyeken 6s b6rmely olyan kdriilm6nyek kdzott, amelyek kdnyelmetlens6get okozhatnak
vagy a lakosok eg6szsdg6t veszdlyeztetik;

e) kiils6 szigeteldsi munk6latok v6gz6se a tdmbhaz lakisokon, abban az esetben, ha az adott
munk6latokat nem vdgzikel legkevesebb ery dpiilethomlokzat teljes feliilet6n.

7. szakasz
Gazdasigi szerepl6k tev6kenys6g6re vonatkoz6 normik

64. cikk. - (l) Sepsiszentgydrgy municipium tulajdon6ban ldv6 tertileteken elhelyezett

gar6zsok tulajdonosai kdtelesek, a Polg6rmesteri Hivatallal megkdtdtt koncesszi6s/b6rleti szerzod6sek

6ltal el6irt feltdteleknek ds jelen hatirozatnak megfelel6en, j6 ftzikai 6llapotban tartani az

6pitmdnyeiket.
(2) A v6ros egysdges arculat6nak letrehozhsa 6rdekdben, a municipium ki.il6nbdz6

dvezeteiben elhelyezett gar6zssorok felfjit6sAr6l a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk,

Sepsiszentgyorgy Polg6rmesteri Hivatal6n beli.il miikdd6 Yilrosgazdhlkod6si lgazgat6siry 6ltal
kd zzetett kdz I e m6ny tartalm6b an me ghatir o zott fe lt6te I ek szerint.

65. cikk. - Az 6rut, csomagol6anyagokat szdllit6, fel- 6s lerakod6, vagy 6tvev6, v&BY egy6b

kereskedelmi munkSlatokkal kapcsolatos tev6kenys6get vdgzo szem6lyek az illetl miiveletek
befejezds6t kovet6en, kdtelesek az adott dvezetet azonnal feltakaritani.

66. cikk - Az utc6kban, piacokon, parkokban, stadionokban, szabadid6s teriileteken 6s

egy6b nyilv6nos helyeken tdrtdnS 6rusit6s kizbrolag a PolgSrmesteri Hivatallal 6z adott kozteriilet
elfoglal6s6ra megkdtott szerz6d6s alapjdn megengedett. A term6kek 6rusit6sa csak a keresked6k

szilmbr a kibocs6tott szerz6d6 sekben kij e lolt he lyeken enged6lyezett.

67. cikk. - Bizonyos 6ruk, csomagol6anyagok, tlrgyak vagy b6rmif6le anyag utc6kon,
j6rd6kon, parkokban, zdlddvezeteken vagy m6s nyilv6nos dvezetekben val6 tarol6sa csak a
Polg6rmesteri Hivatal ir6sos j6v6hagy6s6val 6s a jrirul6kos dijak kifizet6se ellen6ben tort6nik.

68. cikk. - A gomb6k, dinny6k vagy b6rmilyen jellegti agr6r-6lelmiszeripari term6kek

6rusitasa kizfu6lag az e c6lra ldtesftett piacokon 6s kereskedelmi egysdgekben enged6lyezett.

69. cikk. - A haszn6lt tdrgyak elad6sa 6s v5s6rl6sa csak a piacok belsej6ben vagy az

engeddlyezett bizom6nyi egysdgekben megengedett.



70. cikk. - Az dpitkez6si engeddly el6zetes megszerzds6t kdvet6en, a gazdasbgi szerepl6k
kdtelesek kifiiggeszteni a c6g megnevez6sdt.

71. cikk.-(l)A gazdasbgiszerepl6kkdtelesek asajhtenged6lyezettrendszereikenkereszti.il
vagy egy szakosodott szolg6ltat6val e szolgilltatitsra megkotdtt szerz6dds r6v6n biztositani az 6ltaluk
vegzett tev6kenys6gekb6l sz6rmaz6 hulladdk begyiijt6sdt, elszilllitdsdt, kezel6sdt 6s Srtalmatlanit6s6t.

(2) A hullad6k tulajdonosa felel annak egy szakosodott szolg5ltat6 illtali 6tv6tel6ig.

TII. FEJEZET
Egy6b rendelkez6sek

72. cikk. - (l) A fizikai szemdlyeket terhelo kotelezetts6gek eset6n, azok az 6ltaluk
tdrvdnyesen l6trehozott tulajdonos- vagy lak6szovets6gek szilmfira kertilnek kozl6sre.

(2) A kdzos kezel6s alatt 6116 ingatlanok esetdn a jelen hatirozatban foglalt kotelezo
v6rosgazd6lkod6si tev6kenysdgek megfelelo elv6gzdse drdek6ben az illeto gondnoknak kell
gondoskodnia arr6l, hogy a tulajdonos- vagy lak6szdvets6gek a vdrosgazd6lkod6si teendok
lakrdszekre lebontott, a lak6szdvetsdgi tagok szfimhra ktltelezo jellegii, napszak szerinti 6rarendet
6llitsanak 6ssze.

(3) Abban az esetben,
szemflyzet vagy szakosodott
lak6szdvetsdgi tagok kdzdtt.

73. cikk. - (l) Az utak karbantart6ja az drdekelt
aszfaltoz6si munk6latok megkezd6s6nek v6grehajt6sa el6tt,
munk6latainak elv6gz6se drdek6ben.

(2) Az irtburkolat felbontilsa nem engeddlyezett a v6grehajt6s ut6n 5 6vig, a munk6latok
6wdtele utan. A hhlozat b6vit6si munk6latainak eset6n enged6lyezett az itburkolat felbont6sa,
amennyiben az egdsz utcSban teljesen fjj66pit6dik a kopott rdteg.

(3) Az ritburkolat kiterjeszt6se, y&Ey teljes helyre6llit6s6t6l szimitott 5 6s 10 6v kdzdtti
felbontSs abban az esetben engeddlyezeff, amennyiben a kdrelmezl el6zetesen kifizeti a kozteri.ilet
helyre6llit6si illet6ket. A kozteriilet helyre6llit6sa2 szakaszban val6sul meg, az al6bbiak szerint:

a) 10 kalendarisztikus napon beltil az 6sat6s 6lIal tdnylegesen drintett teriiletet;
b) 6 6s 12 h6nap kdzotti helyre6llit6s az ifitest 1slvagy a jdrda teljes sz6less6gdn m6n 2 mdteres

s5von.

@) Az ut6bbi l0 6vben nem teljesen korszeriisftett/rehabilit6lt irtburkolat felbontiisa abban az

esetben enged6lyezett, amennyiben a k6relmezo kifizeti az ilsaths 6ltal t6nylegesen drintett tertiletre
kisz6mitott kdzteriilet helyre6llit6si illet6ket.

(5) Tilos az ftburkolat felbont6s6nak enged6lyez6se november 15 - mrircius 15 k6zott,
kiv6telt k6pez a stirgoss6gi munk6k (k6rok).

IV. FEJEZET
A szabrilys6rt6sek megillapitrisa 6s biintet6se. Jogorvoslati lehet6s6gek

74. cikk. - Jelen hatfurozat el6ir6sainak megszegdse szab6lysdrt6snek min6sUl, amennyiben

az elkovet6s nem olyan kdri.ilm6nyek kdzdtt tdrt6nt, amelyek miatt azok a btintet6 jogszabbly

6rtelmdben biincselekmdnynek tekintend6k.
75. cikk. - Szab6lysdrtdsnek sz6mitanak akozintdznt6nyek, gazdashgi szerepl6k, egy6b jogi

szem6lyek, 6llampolg6rok, tulajdonos- vagy lak6szdvets6gek 6ltal elkovetett kdvetkez6 cselekmdnyek
ds a kdvetkez6 m6don biintetend6k:

a) 50 lejt6l 150 lejig terjed6 pdnzbirs6g kiszaQ6sSval a fizikai szem6lyek 6s 100 lejt6l 500 lejig a
jogi szemdlyek sz6m6ra a kdvetkez6 el6ir6sok megszegdse eset6n: 5. cikk, 6. cikk., 8. cikk.,
9. cikk. (2)bekezdls 0, g), j), k) pontjai, 10. cikk., 14. cikk., 15. cikk., 16. cikk., 18. cikk., 19.

cikk.,2l. clkk.,22. cikk. (2), (3) bekezddsei,28. cikk. (1) bekezdds,32. cikk.,33. cikk.,38.
cikk. c) pontja,39. cikk.,41. cikk. (3), (4), (5) bekezd6sei,45-48 cikkelyek,53. cikk.,55.
cikk. a), b) pontjai, 57. cikk., 58. cikk., 60. cikk., 66-70. cikkelyek.

b) 150 lejt6l 300 lejig terjed6 p6nzbirs6g kiszab6s6val a fizilkai szem6lyek 6s 500 lejt6l 1000

lejig a jogi szem6lyek szilmdra a kdvetkezo elSir6sok megszeg6se eset6n: 4. cikk., 9. cikA. (1)
bekezd6s, (2) bekezd6s a), b), c), d), e), h) 6s i) pontjai, I L cikk. a), b), c) 6s d) pontjai, 12.
cikk., 13. cikk., 17. cikk.,20. cilrJr...,22. cikk. (l) bekezdds,23-27. cikkelyek,28. cik*. (2)
bekezd6s,29. cikk.,30. cikk.,35. cikk.,37. cikk.,38. cikk. a) 6s b) pontjai, 40-42. cikkelyek,
44. cikk.,54. cikk.,55. cikk. c) pontja,56. cikk.,59. cikk.,6l. cikk.,62. cikk.,64. cikk.,65.

ha a kotelez6 j ellegri v 6rosgazd6lkod6si tev6kenysdgeket alkalmazott
szolg6ltat6 vegzi el, azok kolts6ge pedig egyenloen oszlik meg a

felek tu;om 6shra hozza 6 h6nappal az ij
a hbl6zatok, vezet6kek, stb. karbantartrisi



cikk..
c) 300 lejtol 1000 lejig terjed6 pdnzbirs6g kiszab6s6val a fizikai szem6lyek 6s 1000 lejt6l 2500

lejig a jogi szemdlyek sz6m6ra a kovetkez6 el6ir6sok megszeg6se esetdn: 7. cikk., 28. cikk.
(4), (5) bekezddsei, 31. cikk., 49-52. cikkelyek, 63. cikk. a), b), c) 6s d) pontjai, 71. cikk..

d) 1000 lejt6l 1500 lejig terjed6 p6nzbirs6g kiszab6s6val 6s a szab6lytalanul felszerelt szigetel6s
lebont6s6val a 63. cikk. e) pontj6ban foglalt el6ir6sok megszeg6se eset6n.

e) 1.500 lejt6l 2.500 lejig terjed6 p6nzbirs6ggal a 43. cikk. (5) bekezd6s6nek el6irSsait megszego
tulaj donos szdvetsd gek szimhr a.

0 1000 lejt6l 2500 lejig terjed6 p6nzbirs6g,kiszab6s6val 6s a kdzteriilet helyre6llit6si illet6k
kifizet6s6vel a73. cikk. el6ir6sainak a megszeg6se eset6n.

76. cikk. - (l) A szabfilysdrtdsek megSllapitAsdt 6s a jelen hatbrozatban foglalt szab6lys6rt6si
szankci6k kiszab6s6t Sepsiszentgydrgy municipium polg6rmestere, a polg6rmesteri rendelet 6ltal
megbizott szem6lyek vdgzik el 6s Sepsiszentgyorgy helyi rend6rs6g6nek alkalmazilsilban 6116 helyi
rendorok vdgzik el.

(2) A gdpjilrmiilszemdlygdpkocsi az ellen6rzds id6pontj6ban jelenl6v6 vezet6je kdteles a
szemllyazonoss6gi igazolvitnyit felmutatni vagy szem6lyi adatait, valamint a

gdpjdrmilszem6lyg6pkocsi forgalmi enged6ly6t a helyi rendor vary a jelen hatarozat 6rtelm6ben
megbizott tdbbi meg6llapit6 iigyndk<jk rendelkezds5re bocs6tani, miut6n pdnzbfrsdgban r6szesiil jelen
hathrozat el6ir6sainak a megszeg6se miatt.

(3) Jelen Szabillyzat betart6s6t ellen6rz6 helyi rend6rdk a szolg6lati igazolvdnyukkal, a tdbbi
meg6llapit6 i.igynokdk pedig a szolgillati igazolv6nnyal, illetve a megbiz6i okm6nnyal igazoljilk
magukat.

(4) Abban az esetben, ha a j6rmiivezet6 megtagadja szem6lyi iratai felmutatdsilt vagy
amennyiben ennek azonosit6sa nem lehetsdges (a vizsgillat id6pontj6ban nincs jelen),
gdpjirmiilszem6lyg6pkocsi tulajdonosa/vezetljelhaszn6l6ja felel a szab6lys6rt6s6tt ds a

Beliigyminisztdrium adatbiaisbn keresztiil azonositj6k, amelyhez a helyi rend6rs6g hozz6ferdssel
rendelkezik, ezt kcivetoen az ily m6don azonositott term6szetes vary jogi szemdlyre kiszabott
p6nzbirs6g alkalmaz6sra keriil.

77. cikk - A birs6g jegyz6kdnyv ellen, amely alapjiln a kiszabott p6nzbirs6g alkalmaz6sra

keri.ilt, ir6sban panasz nyrijthat6 be annak kdzbesit6s6t6l vagy kdzl6sdt6l szdmitott l5 napon beli,il.

78. cikk. - Jelen hathrozat a kih6g6sok jogrendszer6rol sz6l6, ut6lagosan m6dositott 6s

kiegdszitett 200112. sz6mf Korm6nyrendelet rendelkez6seivel egdsziil ki.
79. cikk. - (l) Valamennyi olyan esetben, amelyekben a jelen hathrozatban foglalt bizonyos

szab6lys6rt6sek elkdvetds6vel egyidejtileg k6rokoz6s, a vSrosi felszerel6sek vagy britorzat
megrong6l6sa tdrt6nt, az elkdvet6k kritelesek a p6nzbirs6g kifizetdse mellett az okozott k6rok
h"tv*6tt6i'ff#'"'rTffillliT"l;l3u-,,:Xk6lts6g6t 

a polg6rmesteri Hivatal szakosodott szemltyzete
vary a szakosodott iizemeltetok illlapitjbk meg 6s fizetdsi felsz6lftas reven hozzdk az azok

megfizetds6re koteles szemdlyek tudom6s6ra.
80. cikk. - A jelen hatfuozat 6ltal meg6llapitott kdtelezetts6gek 6s hat6skdr<ik megszegdse

vagy nem teljesit6se a v6tkes szemdlyek fegyelmi, polg6ri jogi, szab6lys6rt6si vagy adott esetben

btintetdjogi felel6ss6g6t vonja maga ut6n 6s jelen hatirozatnak megfelel6en btintetend6.

81. cikk. - Jelen Szabblyzat Sepsiszentgydrgy Helyi Tan6csa rendes iilds6n, 2019 augusztus

29. d6tumon, a 20191272 sz6mri tanhcshatitrozattal keriilt elfogad6sra.



Sepsiszentgtorgt terilletdn drvdnyes vdrosgazddlkoddsi szabdlyzal Mell6klete

szERz6Df s r6zrnRUr,nrr zoln 6vr zETEK,.lAnoAr, .rArszorunnr
xOzrnniiLETI rARKOLOK FENNTARTAFT, Uznurnr-rrTf SI uUNxArxlr

BLVEGZESERE

I. Szerz6d6 felek:
Egyr6szr6l Sepsiszentgyiirgy municipium, sz6khelye: Sepsiszentgydrgy, 1918. December

L utca 1., Kov6szna megye, ad6szhma: 4404605, nemzetkdzi banksz6mlasz6m (IBAN)

RO09TREZ2562467O220XXXXX, szitmlavezeto pdnzintezet: Sepsiszentgytirgyi Kincstar, teljes

jogu k6pvisel6je Antal Arpid-Andris polg6rmester,
m6sr6szr6l a Tulajdonosi vagy lak6t6rsul6s

, hizszbm: , tdmbh6z:-, l6Pcs6h6z:
sz6khelye: Sepsiszentrydrgy, utca:

lakr6sz:-, Kov6szna

me gye,,,4d6 s zhma: 

-, 

telj es j o gri k6pv i seldj e :

az alitbbi szerz6ddst kdtik :

elndk,

II. T6rgya:
1. cikk - E szerz6d6s thrgyht kdpezik a jelen szerz6d6s szeryes rdszdt k6pez6 1. sz6mri

mell6klet szerinti vizlathatarvonalain beltil a nem koncesszion6lt kdzter[leti zdlddvezetek, j6rd6k,

j6tsz6terek, kdztertileti parkol6k tiszt6ntart6s6ra a Tulajdonosi vagy lak6t6rsul6s 6ltal elv6gzend6

munk6latok.

III. A szerz6d6s id6tartama:
2. cikk - Jelen szerz6d6s hat6lybal6p6s6nek id6pontja:

hathr ozatlan id6re sz6l.

fV. Kiitelezetts6gek:
3. cikk. - Sepsiszentgydrgy Polgirmesteri Hivatala:
a) tOmth6zakhoz tirtoz6 zdldovezetek tdbb6ves megsz6pitdsi programjinak

lebonyolii6sanak elfogad6s6r6l sz6l6, ut6lag m6dositott 6s kieg6szitett 2012140' sz-

tan6cihat6rozatban fogtattat szerint igdny esetdn biztositja a telepitdsre szfunt virilgz6 6s flis sz6rri

n<iv6nyeket;
b) j6vdhagyja6s ellen6rzi a f6s sz6rir ndv6nyek kiv6g6s6t 6s visszametsz6sdt;

c) j6tsz6terek, s6tanyok, jrird6k, kdzvil6git6s elemeinek karbantart6sa 6s javit6sa.

4. cikk. - Tulajdonosi vagy lak6tdrsulis:
a) a szilard hulladdkok 6sszeffit6s6vel gondoskodik a v6ros kdzteriiletdn lev6

z6ldteriiletek, j6rd6k, nem koncesszion6lt parkol6k, jritsz6terek, valamint a tdmbhhzak bels6

udvarainak rendszeres tiszt6ntart6s6r6l, a jelen szerzldes szerves rdszetkepezo l. sz6mri mell6klet

szerinti v inlat hal'irvonalain beliil.
b) gondoskodik a fti folyamatos nyir6s6r6l a mell6kelt vialat szerint hozzh tartoz6

zoldteriiletekeniz6vszaknak 6s azidojhrisi viszonyoknak megfelel6 gyakoris6ggaltgy, hogy a fri

magass6ga ne haladja meg a l0 cm-t;- 
"l azokeszt|tikai arculatanak kivitelez6se 6rdek6ben, gondoskodl(az6l6 sdvdnyek ds

f6k visszametsz6s6rol az |vszal,nak 6s az idojhr6si viszonyoknak megfelel6 gyakoris6ggal rigy,

hogy a lombkorona ne zavarjaa gyalogosok kdzleked6sdt a s6t6nyokon 6s j6rd6kon;

d) a jard6k a mell6kelt vizlat szerinti h6- 6s/vagy j6gmentesitdse;

e) a munkiknak kizir6lag azon kereskedelmi t6rsas6gcikkal vagy v6llalatokkal val6
leszerz6ddse, amelyek tevdkenys6gi kdrtikbe (NACE k6d) belefoglalt6k az ilyen tipusti
szol96ltat6sokat;

0 elsz6llitja a nyesed6ket akdzfisrtas6gi szolg6ltat6 beryrijt6si pontjara.

V. Szerz6d6 felek kdtelezetts6gei:
5. cikk. - A jelen szerz6d6st al5ir6 felek felel6sek a szeruoddsben v6llalt kdtelezetts6gek

nem te lj es it6s66rt vagy me gfelel6 szintii telj esit6s66tt.



6. cikk.- A t6rsul6s 6ltal v6llalt munk6latok nem vagy rdszleges elv6gzds6nek tdnydt
jegyz6kcinyvben rogzitik, a munk6latok elvdgzes6re 5 napos tiirelmi iddt engedve. Amennyiben a

t6rsul6s a tiirelmi id6 lej6rtival sem teljesiti kdtelezetts6geit, bir6s6gi beavatkoz6s n6lkiil a

szerz6d6s egyoldal0an megsziintetettnek tekintend6, a Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatala
6ltal kfildOtt 6rtesit6s alapjhn. Ebben az esetben az el nem vdgzett munk6latokat a kdztisztasdgi
szolg6ltat6 fogja elv6gezni, a tarsul6s pedig megfizeti a tdrv6nyes felt6telek kdzdtt l6hehozott
ktiztisztas6gi kiildndijat, illetve a tan6cshatfirozatban meg6llapitott pdnzbirs6got. A tulajdonosi
vagy lak6tarsul6s kdtelezetts6gei teljesit6s6nek meg6llapitdsht a Sepsiszentgydrgy polg6rmestere
5ltal rendelettel kinevezett szemelyzet 6s Sepsiszentgydrgy Municipium Helyi Rend6rs6ge v6gzi el.

7. cikk. - A tulajdonosi vagy lak6t6rsul6s r6sz6r6l ir6sban tett k6relem alapjhn az

dnkorm6nyzat a V6rosgazd6lkod6si lgazgat6silg 6ltal biaositja a Tulajdonosi vagy lak6t6rsul6s
szbmira a szakdrt6i t6mogat6st.

VI. A szerz6d6s megsziin6se:
8. cikk. - Jelen szerz6dds megsziintethet6:
a) a kotelezetts6geknek a Tulajdonosi vagy lak6t6rsul6s 6ltali nem teljesit6se vagy

nem megfelel6 teljesit6se eset6n bir6s6gi beavatkoz6s ndlki.il, egyoldahi nyilatkozattal.
b) abban az esetben, ha az dnkorm6nyzat tan6cshatdrozattal megvilltoztatja a

zdldteriiletek, j6rd6k, j6tsz6terek, tanbcshatirozat 6ltal hem koncesszion6lt parkol6k
karbantart6siira vonatko z6 eljitrisi rendet.

VII. K6nyszerhelyzet:
9. cikk - Abban az 6rtelemben, ahogyan a jogszab6lyok meghat6rozzdk a kdnyszerhelyzet

(,,vis maior") fogalm6t, mentesiti a szerz6d6sszeg6s felel6ss6ge al6l az effe hivatkoz6 felet, felt6ve,
hogy a kdnyszerhelyzet ok6r6l 6rtesitdst kiild, amelyet az illet6kes hat6s6gok igazolnak.

VIII. Jogvitdk:
10. cikk - A jelen szerz6dds kapcs6n felmeriil6 jogvit6k rendezdse bdk6s riton tdrt6nik.

Ellenkez6 esetben a jogvit6k rendez6se kizhr6laga bir6s6gok hatiskdr6be tartoznak.

Sepsiszentgyti rgy 6nkor minyzata, Tulaj donosi vagy lak6tirsulis


