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Iv6nd6rda Kozs6gi Onkorm6nyzat
5 12006.|II/. 7./ rendelete

a kdzteriiletek 6s ingatlanok rendjdr6l, a teleptilds tisztas6g6r6l

Iv6nd6rda Kdzsdgi Onkorm6nyzat kdpviselo-testiilete a helyi onkormdnyzatokr6l sz6l6 1990.
dvi LXV. torv6ny 16. $ (l) bekezd6s, a hulladdkgazdillkodirsr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII.
torvdny 23. es 31.$, valamint a szab6lysdrtesekrol sz6l6 1999.6vi LXIX. tdrvdny l.$ (l)
bekezdds alapj6n a kcjvetkezo rendeletet alkoda.

Altal6nos rendelkez6sek

$ A rendelet c6lja azon helyi szab6lyok meg6llapit6sa, amelyek k<irnyezetvddelmi, ell6t6si,
kdzlekeddsbiztons6gi szempontok figyelembevdtel6velhatdrozzirk meg a koztertlet haszn6lat
szabiiyait, biztositj6k a kozs6g kdztisztas6gSval 6sszeftiggo feladatok eredmdnyes ell6t6siit, a

koztisztas6gi szolgiitaths ell6t6s6nak ds igdnybev6tel6nek rendj6t, az allergi6t okoz6
gyomnovdnyek vi s szas zoritisfit.

$ A rendelet hatilya kiterjed a kdzs6g kozigazgat6si teriiletdre, az ott lak6, ott tart6zkod6,
illetve ott sz6khellyel, telephellyel rendelkezo term6szetes 6s jogi szemdlyekre, valamint a
jogi szemdlyiseg ndlktili szervezetekre egyar6nt.

$ A kdrnyezeti kultura fenntart6sa mindenkinek elsorendri 6rdeke, ez6rt a koztisztas6g
megorz6sdben mindenki kdteles hathat6san kdzremrikodni, a telepiildsi kdmyezet
szennyezod6s6t, fert6zdsdt eredmenyezo tevdkenys6gtol, magatartSst6l tart6zkodni.

Ingatlanok ds kdzteriiletek tiszt6ntartisa

4. $ (l) Az egyes ingatlanok tiszthntartdshr6l az ingatlan tulajdonosa, haszon6lvezdje (a

tov6bbiakban egytitt: tulajdonos), m6snak a hasznillat6ban l6v6 ingatlanok, ingatlanrdszek,
helyisdgek tiszthntartfts6r6l pedig ahasznii6, a bdrleti jogviszonyb6l sz6rmaz6kltelezettsdge
szerint a b6rlo (a tov6bbiakban egyi.itt: haszn6l6) kdteles gondoskodni.
(2) A tulajdonos, haszn6l6 koteles belteruleti ingatlan6t az allergifit okoz6 gyomndv6nyektol
mentesen tartani. Az allergifit okoz6 gyomndvdny - kiildnosk6ppen virhgzhs elotti - irt6sfr6l
v e getilci6jinak alakul6s 6t6l fiig go en, a sziiksd ge s gyakori s 6ggal gondo skodni kell.
(3 ) Az ingatlan tul aj dono sa, haszn6l6ja kdtele s gondo skodni
a.) az ingatlan elotti j6rdaszakasz,6s ezen kivtil az rittestig terjedo eg€,sz teriilets6v, a nyilt
6rok 6s ennek mrit6rgyai rendszeres tiszthntartds6r6l, szemdt- 6s gyommentesit6s6r6l, a

zoldterulet gondoz6s6r6l, frinyirdsra alkalmass6 tdtel6rol, a jhrddn l6vo h6 eltakaritfs6r6l 6s a
j 6rda sikoss6g mentess6g6rol,
b.) az ingatlana elotti zoldtertileten az dnkorm6nyzat 6ltal biztositott disznov6nyek
eliiltet6sdrol, folyamatos gondoz6s616l,

c.) az ingatlanr6l kozteri.iletre kinyul6 6gak megfelel6 nyes6s6rol.

@) Az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja koteles az ingatlan elotti, irttestig terjed6 egdsz

teriilets6von l6vri, a kozc6lir kisfesztilts6gri villamosvezetdk biztons6gi ovezetlt (a vezetotol
mdrt I m t6vols6g) megkdzelit6 f6k szewezett gallyazhsiban kdzremtikddni.

5. $ A mezogazdas|gi ingatlant hasznfl6 koteless6ge a haszn|lat6ban l6v6 tertileten a

gyomnov6nyek irt6sa, a ndv6nyvddelmi munk6k elv6gz6se a lakott teriileten kivtili driloutak,
hatirmesgydk ds 6rokpartok tiszt6ntart6sa.

6. $ Az onkorm6nyzat gondoskodik
a.) - teriileten l6vo tomegkozlekeddsi eszkrizOk v6r6helyis6gei, vfrakoz6helyei, jdrdaszigetei
- a kdz6ptiletek elotti jirdaszakasz, 6s ezen kiWl az rittestig terjed6 eg6sz teri.ilets6v, a
kozdpiilet elotti nyilt rirok ds ennek mtit6rgyai, a sportp6lya, a jhtsz6tdr
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rendszeres tisztilntarths6r6l, szemdt- 6s gyommentesit6s6rol, a zoldteriilet gondozishr6l, a

folyamatos nyir6s6r6l, a jdrdiln l6vci h6 eltakarit6s6r6l ds a jhrda sikoss6g mentess6gdrll, az
ott keletkezett hulladdk elt6volit6s6r6l, a kdzteriiletek zrildfeliileteinek folyamatos nyir6sir6l,
b.) a ktizteri.ileten 16v6, a kcizc6lir kisfesztilts6gri villamosvezet6k biztonsigi 6vezet6t
me gkdzel ito f6k gal ly azisSnak me gs z ervez6 s 616 l.

A kiiztisztas 6ggal osszefiig 96 e gydb rende lkez6 sek

7. $ (1) Magin- ds ktjztertiletek beszennyezlse tilos. Ezeken a teriileteken szemetet, hullad6kot,
szenrryezo- vagy egdszs6gre 6rtalmas anyagokat kirinteni, elsz6mi vagy eldobni nem szabad.
(2) Szemetet 6s hulladdkot csak az ene a cdlra rendszeresitett t6rol6eszkdzben, szennyvizet
gyrijt6akn6ban lehet elhelyezni.
(3) A tiszt6ntart6ssal 6s a keletkezo hulladdk kezel6s6vel dsszefiigg6sben tilos:
a.) a helyis6gek 6s teriiletek feltakarit6s6b6l keletkezo szennyezoddst, szemetet, ahhztartilsi
hul laddkot mdsnak az ingatlanir a v agy kozteriil etre e lh e lyezni,
b.) a szennyvizet, trhgyaldt kdzteriiletre, 6rokba, vizfolyhsba vagy m6snak az ingatlanira
kiengedni, elvezetni.

$ (l) Mindennemri anyag szilllithsinil tigyelni kell arra, hogy a krjzteriilet be ne
szennyez6dj6k. Ha a szilllitmhny fel- vagy lerak6s6n6l, vagy sz6llit6s alatt a kdzteriilet
beszennyez6dik, a sz6llit6 koteles azt - a fel- vagy lerak6s ut6n - illetve a sziiliths sor6n
nyomban feltakaritani.
(2) A kdzirtra 6s a kidpitett dnkorm6nyzatitttra felhordott sarat annak okoz6ja ktiteles azutr6l
azonnal elt6volitani.
(3) Az dnkorm6nyzati f<ildes utakat mindenki gondosan kdteles haszndlni, annak illlapotfut,
haszn6lhat6s6g6t meg6vni, a benne okozott k6rt (pl. fel- illetve rilszhntis, mdly nyom stb.)
saj 6t kolts6g6n kij avittatni.
$ Alkalmi szabadtei (szorakoztat6, kulturAlis, sport 6s egy6b) rendezv6nyek idejdre ds
helyszindre a rendezvdny szewezdje kdteles gondoskodni a vhrhat6 forgalomnak megfelelo
sziimir hullad6kgyrijto edenyzet 6s illemhely biztosit6s6r6l, tov6bb6 a rendezvlny alatt 6s azt
kdvet6en ahasznillattal 6rintett tenilet kdzvetlen kdrnvezet6nek tiszt6ntart6s6r6l.

10. $ (1) A kdzteriilet fokozott vddelmdhez fontos t6rsadalmi 6rdek ftizridik. Ezlrt azt csak
rendeltet6sdnek megfelel6en szabad haszn6lni. Tilos a k<iztertilet felszereldsi 6s berendezdsi
t6rgyainak beszennyez6se, rong6l6sa, a kulturn<ivdnyek rongdl6sa, csonkitisa,leszakit6sa.
(2) F6kon, kdztertileteken 6116 6pitm6nyeken, dpiiletek fal6n, kerit6seken a
rendeltetdsszerfien hirdet6sre szolg6l6 berendez6sek kiv6tel6vel - hirdetm6nyt, falragaszt
vagy reklSmot elhelyezni tilos.
(3) Ivind6rdai 1ak6- vagy tart6zkod6si hellyel rendelkezri szemdly Sltal hasznillt jdrmii
kdzteri.ileten nem t6rolhat6.
(4) A kdzs6g kozter0let6n tilos j6rmtivet mosni, tov5bb6 olajcserdt, vagy m6s olyan
tevdkenys6get v6gezni, amely szennyez6d6st okoz. A Iak6h6zhoz tartoz6 udvarban ilyen
munk6kat tgy kell vdgezni, hogy a szennyez6dds utcdra ne keriiljdn.

11. $ Ebek 6ltal krizter0leten okozoff szennyez6d6s eltakarit6s6r6l az eb sdtiltat6ja
haladdktalanul kdteles gondoskodni.

A krizteriile t hasznillata

12. $ (l) A kdzteriiletet elfoglalni, a rendeltetds6t6l elt6roen haszn6lni a k6pvisel6-testiilet
enged6lydvel lehet.
(2) A kdpvisel6+estiilet enged6lyezdsi jog6t a polg6rmesterre ruhilzza. A polgdrmester
dont6se ellen a klzhezvltelt6l sz6mitott 15 napon beltil a k6pviselci-testiilethez lehet
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fellebbezni. A fellebbez6st a ddntdshoz6nill kell benyujtani, aki azt a kdpvisel6-testiilet
k<ivetkez6 iildse el6 terjeszti.
(3) Amennyiben a polg6rmester a kdrelemnek hely ad, egyszenisitetthatirozathozhat6.
(\ Az engeddlyes a k<izteriilet haszn6lat66rt dijat koteles fizetni.
(5) A ktizter0let haszn6lati dij mdrt6ke alkalmi 6s mozg66rusit6s eset6n 600.-Ft/nap.

Telepiildsi szil6rd ds folydkony hullad6k kezel6se, koztisztasigi szolg6ltat6s

13. $ (l) Az ingatlanon keletkez6 telepiildsi szil6rd 6s foly6kony hullad6kot az elszillit6sig oly
m6don kell gytijteni, hogy az a szomsz6dos ingatlan haszn6l6j6tne zavaqa.
Teleptil6si szilfrd hullad6k: az ingatlanon keletkezo hhztartisi ds egydb szil6rd
halmaz6,llapotu visszamaradt anyag, a vesz6lyes 6s radioaktiv hulladdk kiv6tel6vel.
Telepiildsi folydkony hulladdk: az ingatlanon keletkezl 6s ott gyrijtott, t6rolt szennyviz 6s
szennyviziszap, a termeldsi, szolgilltatdsi tevdkenys6gb6l sz6rmaz6 technol6giai eredetti
szewtyviz 6s szennyviziszap kivdtel6vel.
(2) A szilfird hulladdkot az dnkormhnyzat 6ltal rendszeresitett gytijt6ed6nyben, a folydkony
hullad6kot zitrt gyitltoakn6b an kell 6s sze gyfij teni.
(3) Szemetet, avart el6getni csak szdlcsendes id6ben szabad rigy, hogy a fiist a szomsz6dos
ingatlan haszn6l6jdt ne zav arja.

14' $ (1) A kdzsdg eg6sz tertiletdn a szem6tszilllitdsr6l az rinkorm6nyzat a Kaposv6ri
V6rosgazdrilkod6si Rt. ritjdn gondoskodik. A KVG Rt. a szemetet a barcsi szem6ttelepre
szilllitja.
(2) A szolgilltatis igdnybevdtele mindenkire n6zve kcjtelezd.
(3) A szem6tsz6llit6si napokon a szemdtszilllit6st ig6nybe vevo k6teles a keletkezett
hhztartisi hullad6kot, kommun6lis jellegti egydb anyagot, salakot, hamut, valamint a kerti
hulladdkot az dnkorminyzat 6ltal biztositott kukrlban reggel 7.30 6r6ig az ingatlana el6tti
k<jzritt6l max. 2 m6ter t6vols6gra, a forgalmat nem akadhlyoiva kiirelyezni. A
szemdtsz6llit6si napokr6l az dnkorm6nyzat dvente egyszer sz6r6lappal t1j1koztatja a
lakoss6got.
(4) A szemdtsz6llit6si dij az onkormdnyzatot terheli.
(5) Az onkormiinyzat tulajdonht kepezo iv6ndrlrdai 07011 hrsz-ri agyaggod6rben kiz6r6lag
dpitdsi, bont6si t6rmel6k helyezhet6 el rigy, hogy a szSllitis ralpoiiial-az ig6nybe vevri i
polg6rmesterrel egyezteti, a hullad6kot a polgdrmester, vagy megbizottj u ati megjel6lt
helyen helyezi el. Az tinkorm6nyzativdnd,ilrdai0T0ll hrsz-ri ugyuggttAdrben egydb hulladdk
elhelyezdse tilos. Az 6pit6si-, bont6si tdrmel6k elhelyezdse utin liz iv6nd6rd-ai lak6hellyel
rendelkez6ket kiv6ve - dfjat kell fizetni, melynek m6rt6ke 300.-Ft/m3.

15. $ (1) A.kdzs6g_teriilet6n a telepiil6si folydkony hulladdk elsz1llit6s6r6l Iv6nd6rda K6zsdgi
Onkorm6nyzat Lipp6 Ktizs6gi Onkorm6nyzattal kotdtt t6rsul6si meg6llapod6s, valamiit
Lipp6 Kozsdgi Onkorm6nyzat 6s. Fdldv6ri Gydrgy egy6ni v6llalk-oz6 kcjz<jtr l6trejritt
v6llalkoz6i szerz6dds szerint gondoskodik.

!Zl. 
O k6zszolg6ltat6st Lipp6 Krizs6gi Onkorm6nyzat - Iv6nd6rda 6s S6rok Kdzsdgi

onkormiinyzatol<kal k6t6tt t6rsuliisi meg6llapodas auplan - Lipp6, Iv6nd6rda ds S6rok
kdzs6gek kdzigazgat6si tertiletdn vegzi. Kiil<in megSiiapodes iiapla" a k6zszolg6ltat6s
kiterjedhet Bezedek, T6tt0s 6s Kislipp6 k)zigazgat6si tirulet6re is.
(2) A v6llalkoz6 a Lipp6,Iviind6rda, S6rok Kdzsdgi Onkorm6nyzatok 6ltal rendelkez6sre
bocs6tott szippant6- 119val a telepiildsi foly6kony hullad6k ot iz erre a cdlra kijel6lt 6s
kialakitott, a lipp6i 043124-hrsz-iingatlanon i6uo siennyviz-rilepitobe sz1llitja.
(3) Az onkormdnyzatok tulajdon6t kdpez<i szippant6 aut6 kivdtll6vel a lipp6i 043124 hrsz-ri
ingatlanon ldv6 szennyviz-nlepit6be a krizs6g tiriilet6nil m6s jarmrivel telfptil6si foly6kony
hulladdkot sz6llitani tilos.



(4) A szolgdltat6s ig6nybevdtele mindenk ire ndzv e kotelez6.
(5) A kdzszolgdltat6st igdnybe vev6 koteles:
a.) szennygcidre megtelte elott legal6bb egy hdttel Lipp6 Kdzsdgi Onkorm6nyzatt6l a

szennyv iz-sz6llit6st megrendelni,
b.) a teljesitdst kcivet6en Lipp6 Kdzs6gi Onkormfnyzatnak a kdzszol gilltaths dij6t
kdszp6nzben kifizetni.
(6) A v6llalkoz6 kdteles Lipp6 Kozs6gi Onkorm6nyzat 6ltal k<jzvetitett megrendeldst egy
hdten beliil a trile elv6rhat6 figyelemmel 6s koriiltekintdssel teljesiteni.
(7) A tdrsulisba bevont teleptildseken a kiizszolg6ltat6s dija kobmdterenk6nt 500.-Ft, a

sz6'llit6jhrmri 6 m3 -es kap acit6s 6ra tekintettel fu varonk6nt 3 . 00 0. -Ft.
A t6rsul6son kiviili teleptil6seken - t6vols6gukra is tekintettel - akozszolg6ltat6s dija:

Bezedek kcizsdgben 600.-Ft/m3, 3.600.-Ft/tuvar:
Tottcis, Maj s, Kislipp6 k<izs6gekben 666,6.-Ft/m3 4.000.-Ft/fuvar.

Az ig6nybe vev6 6ltal fizetendri dij a fent meg6llapitott k<izszolgilltathsi dij 6s a ,,lakoss6gi
telepiil6si folydkony hullad6k 6rtalmatlanit6s" normativ 6llami hozzhjSrulils kiildnbozete.

16. $ (1) A k6zszolg6ltat6ssal 6sszefiigg6 szem6lyes adatok (kozszolg6ltatist ig6nybe vevri neve,
lakcime, sziiletdsi helye 6s ideje, anyjaneve) kezel6sdnek c6lja akdzszolgilltatis gordiildkeny
mrikodtet6se, valamint a normativ 6llami hozzhjfirulils ig6nyl6se.
(2) A szemdlyes adatok kezel6sdt a v6llalkoz6 a kdzszolg6ltat6s lebonyolit6siig, a Lipp6
Kdzs6gi Onkormdnyzat az 6llami hozz6j6rul6s ig6nyl6s6t6l szSmitott rit 6vig vegzi.
(3) A szemdlyes adatok kiz6r6lag az (l) bekezddsben megjelolt c6l 6rdekdben kezelhet6k,
azokatharmadik szemdly nem ismerheti meg.

Ziro rendelkezdsek

17. $ (1) Az e rendeletben foglalt szab6lyok betart6s6nak ellenorz6sdr6l a korjegyzl - a

korj egyz6s6g irtj 5n - gondoskodik.
(2) A kozteriiletek 6s ingatlanok rendje, a telepiilds tisztas6ga elleni szab6lys6rt6st ktjvet el,

6s amennyiben srilyosabb cselekmdny nem val6sul meg 30.000.-Ft-ig terjed6
p6nzbirs6ggal srijthat6 az,aki az e rendelet4.-5. $,7-11. $, 12. $ (1), 13. $, 14. $ (2)-(3), (5)

bek., 15. $ (3)-(5) bek. rendelkezdseit megszegi, kijftssza, vagy a tilt6 rendelkez6seket nem

tartja be.

18. g E rendelet 2006. mdjus 1-j6n l6p hat6lyba. Ezzel egyidejrileg hat6lyukat vesztik a
ktiztertiletek 6s ingatlanok rendjdrol, a telepiil6s tisztashgdr6l sz6l6 611999./\r.16./ 6s ennek

m6dosit6s6r6l sz6l6 512000.l|/.28.1, 712000.MI.18./, l5l2000.lxll.l.l, 112002.111.6.1,

I I 12004.1\t .29.1 . 2l 12004.|XI.I7 .l rendeletek.

Toronicza J6nos
polg6rmester

Kihirdetve : 2006. 6prilis 7.

dr. Hessz Gabriella
kdrjegyzo

dr. Hessz Gabriella
kOrjegyz6


