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Lipp6 Kdzs6gi Onkormiinyzat
4 / 200 6. I IV. 7./ rendelete

a kdzteriiletek 6s ingatlanok rendjdrdl, a teleptil6s tisztas6g6r6l

Lipp6 Kozsdgi Onkorm6nyzat k6pvisel6-testi.ilete a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi
LXV. tdrv6ny 16. $ (l) bekezd6s, a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. tdrvdny
23. 6s 31. $, valamint a szab6lys6rt6sekr6l szol6 1999. dvi LXIX. torv6ny 1. $ (l) bekezd6s
alapjhn a kdvetkezo rendeletet alkotja.

Altakinos rendelkezdsek

l. $ A rendelet c6lja azon helyi szab6lyok meg6llapit6sa, amelyek kdrnyezetvddelmi, elliit6si,
ktizleked6sbiztonsiigi szempontok figyelembevdtel6velhatirozzhkmeg a kcizteriilet hasznhlat
szabfllyait, biztosidrlk a ktizs6g kdztisztas6g6val <isszefiiggo feladatok eredm6nyes ell6t6s6t, a
k6ztisztas6gi szolgilltatirs elkit6s6nak 6s ig6nybev6tel6nek rendjdt, az allergi6t okoz6
gyomndvdnyek vi sszas zorithsdt.

2. $ A rendelet hat6,lya kiterjed a kdzseg kozigazgat6si teriilet6re, az ott lak6, ott tart6zkod6,
illetve ott szdkhellyel, telephellyel rendelkezo term6szetes ds jogi szemdlyekre, valamint a
jogi szemdlyis6g ndlktili szervezetekre egyar6nt.

3. $ A kOmyezeti kultura fenntart6sa mindenkinek elsorendti 6rdeke, ezdrt a k6ztisztasiry
megorzdsdben mindenki kriteles hathat6san kdzremtik<jdni, a telepiil6si ktirnyezet
szennyezod 6sdt, fertozdsdt eredm enyezo tevdkenysd gtol, magatart6st6l tart6zkodni.

Ingatlanok 6s kdztertiletek tiszt6ntart6sa

4. $ (1) Az egyes ingatlanok tisztintarthshrol az ingatlan tulajdonosa, haszondlvezoje (a
tovdbbiakban egyiitt: tulajdonos), m6snak a hasznillat6ban ldvo ingatlanok, ingatlanrdszek,
helyisdgek tisztSntarths6r6l pedig a hasznfl6, a bdrleti jogviszonyb 6l szhrmaz6 k6telezettsdge
szerint a bdrlo (a tovfbbiakban egyiitt: haszn6l6) kdteles gondoskodni.
(2) A tulajdonos, haszn6l6 kdteles beltertileti ingatlan6t az allergiilt okoz6 gyomndvdnyekt6l
mentesen tartani. Az allergi|t okoz6 gyomnov6ny - kiilondsk6ppen virilgzis elotti - irt6s6r6l
veget6ci6j6nak alakul6s6t6l fiigg6en, a sztiks6ges gyakoris6ggal gondoskodni kell.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja koteles gondoskodni
a.) az ingatlan elotti j6rdaszakasz, ds ezen kivril az rittestig terjedo egdsz teriilets6v, a nyilt
6rok ds ennek mtit6rgyai rendszeres tisztirntarths6r6l, szemdt- 6s gyommentesit6sdrol, a
z0ldtertilet gondoz6s6r6l, rendszeres nyir6shr6l, a jlrddn ldv6 h6 eltakarit6s6r6l 6s a i6rda
sikossig mentessd9615l,
b.) az ingatlanr6l kdzteriiletre kinyul6 6gak megfelel6 nyes6sdrol.
@) Az ingatlan tulajdonosa, hasznfl6ja koteles az ingatlan elotti, rittestig terjed6 eg6sz
tertiletsfvon 16v6, a kdzc6hi kisfesziiltsdgri villamosvezet6k biztons6gi <ivezet6t (a vezetdt6l
mdrt I m t6vols6g) megkozelit6 f6k szewezett gallyazhsdfrran kdzremtikodni.

5. $ A mezbgazdashgi ingatlant haszn6l6 kotelessdge a hasznillat6ban ldv6 tertileten a
gyomnovdnyek irt6sa, a ntiv6nyv6delmi munk6k elv6gzdse a lakott teriileten kiviili driloutak.
hat6rmesgy6k 6s 6rokpartok tiszt6ntart6sa.

6. $ Az rinkorm6nyzat gondoskodik
a.) - teruleten l6vo tomegkozlekeddsi eszkrizdk v6r6helyisdgei, v6rakoz6helyei, j6rdaszigetei
- a kdz6piiletek el6tti jhrdaszakasz, ds ezen kiviil az rittestig terjedo eg6sz teriiletsdv, a
kdzdpi.ilet elotti nyilt 6rok ds ennek mrit6rgyai, a sportp6lyiik, a j6tsz6terek



rendszeres tiszthntartis6r6l, szem6t- ds gyommentesit6sdrol, a zoldtertilet gondozisir6l,
folyamatos nyiriis6r6l, a jhrddn ldv6 h6 eltakaritiis6r6l ds a jfrda sikoss6g mentessdgdrol, az
ott keletkezett hullad6k elt6volitiis6r6l,
b.) a koztertleten l6vo, a kozcdhi kisfesziiltsdgii villamosvezetdk biztons6gi lvezetdt
me gkd z e I it6 f6k gal ly azis 6nak m e gs z erv e zes er 51.

A k6ztisztas6ggal osszefiigg6 egy6b rendelkezdsek

7. $ (l) Mag6n- 6s k<jzteri.iletek beszennyezdse tilos. Ezeken a teriileteken szemetet, hulladdkot,
szerutyezl- vagy egdszsdgre 6rtalmas anyagokat kidnteni, elsz6rni vagy eldobni nem szabad.
(2) Szemetet 6s hulladdkot csak az erre a c6lra rendszeresitett t6rol6eszkcizben, szennyvizet
gytij t6akniban lehet elhe lyezni.
(3) A tiszt6ntart6ssal ds a keletkezo hullad6k kezelds6vel osszefligg6sben tilos:
a.) a helyisdgek 6s teriiletek feltakaritis6b6l keletkez6 szennyez6d6st, szemetet, a h|ztartisi
hullad6kot mf snak az ingatlanhr a v agy krjzteriil etre elhelyezni,
b.) a szennyvizet, trhgyalet k<izteriiletre, 6rokba, vizfoly6sba vagy m6snak az ingatlan6ra
kiengedni, elvezetni.

8. $ (l) Mindennemri anyag szilllithsilnil iigyelni kell arra, hogy a koztertilet be ne

szennyez6djdk. Ha a sziilitmitny fel- vagy lerak6s6nrll, vagy sz6llit6s alatt a ktjzteriilet
beszennyezodik, a sz6llit6 koteles azt - a fel- vagy lerak6s ut6n - illetve a sz6llit6s sor6n
nyomban feltakaritani.
(2) A k<izritra 6s a kidpitett onkorm6nyzati'(fira felhordott sarat annak okoz6ja koteles azitr6l
azonnal eltivolitani.
(3) Az onkorm6nyzati foldes utakat mindenki gondosan koteles haszn6lni, annak 6llapot6t,
haszn6lhat6s6grit meg6vni, a benne okozott k6rt (pl. fel- illetve r6szfnt6s, mdly nyom stb.)
saj6t kdltsdgdn kijavittatni.

9. $ Alkalmi szabadt6ri (sz6rakoztat6, kulturdlis, sport 6s egydb) rendezvdnyek idejdre ds

helyszindre a rendezvdny szervezoje koteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelelo
sz6mri hulladdkgyrijto edenyzet ds illemhely biztositis6r6l, tovibbi a rendezvdny alatt 6,s azt
k<ivetoen a haszndlattal drintett tertilet kcjzvetlen kornyezetdnek tiszt6ntartis6r6l.

10. $ (l) A kcizteri.ilet fokozott v6delmdhez fontos tilrsadalmi 6rdek ftizodik. Ezdrt azt csak
rendeltetds6nek megfelel6en szabad haszndlni. Tilos a kozteriilet felszerel6si 6s berendez6si
t6rgyainak beszennyezdse, rong6lasa, a kulturnovdnyek rongdl6sa, csonkit6sa, leszakit6sa.
(2) F6kon, kozteriileteken ell6 dpitmdnyeken, dptiletek falin, keritdseken a

rendeltet6sszenien hirdet6sre szolg6l6 berendezdsek kiv6tel6vel - hirdetmdnyt, falragaszt
vagy rekl6mot elhelyezni tilos.
(3) Kozteriileten a kozlekeddsi szolg6ltat6sban (szemdly- 6s 6rufuvaroz6sban) haszn6lt j6rmri
csak a kijeltilt helyen (Lipp6n az I{ris6gi Hriz mogotti parkol6ban) t6rolhat6.
(4) A kozs6g koztertilet6n tilos j6rmtivet mosni, tov6bb6 olajcserdt, vagy m6s olyan
tevdkenysdget v6gezni, amely szennyezciddst okoz. A lak6h6zhoz tartoz6 udvarban ilyen
munk6kat irgy kell vdgezni, hogy a szennyezodds utc6ra ne keriiljdn.

1 1. $ Ebek 6ltal k<izteriileten okozott szennyezodds eltakarit6s6r6l az eb set6ltat6ja
halad6ktalanul koteles sondoskodni.

A kozteriile t haszniiata

12. $ (l) A kozteriiletet elfoglalni, a rendeltet6sdt6l elt6roen haszn6lni a kdpviselo-testi.ilet
enged6ly6vel lehet.
(2) A kdpviselo-testtilet enged6lyezdsi jog6t a polgiirmesterre ruhizza. A polgilrmester
ddntdse ellen a k9zhezvdteltol sz6mitott 15 napon beliil a kdpviselo-testiilethez lehet



fellebbezni. A fellebbezdst a ddnt6shoz6n6l kell benyujtani, aki azt a k6pvisel6+esttilet
kovetkezS iil6se el6 terjeszti.
(3) Amennyiben a polg6rmester a k6relemnek hely ad, egyszenisitetthatfurozathozhatl.
(4) Az engeddlyes a kOztertilethasznillatillrt dijatkriteles fizetn|
(5) A kciztertilet hasznSlati dij mdrtdk6t az l. sz. melldklet tartalmazza.

Telepiildsi szil6rd ds folydkony hulladdk kezel6se, kdztisztas6gi szolg6ltat6s

13. $ (1) Az ingatlanon keletkez6 teleptil6si szil6rd 6s folydkony hulladdkot az elszillit6sig oly
m6don kell gytijteni, hogy az a szomszddos ingatlan haszn6loj6tnezavaqa.
Telepiildsi szil6rd hullad6k: az ingatlanon keletkez6 hhztartilsi 6s egydb szrlird
halmazSllapotu visszamaradt anyag, a veszdlyes 6s radioaktiv hulladdk kiv6teldvel.
Telepiildsi folydkony hulladdk: az ingatlanon keletkezi| 6s ott gyiijtdtt, t6rolt szennyviz 6s
szennyviziszap, a termel6si, szolgilltatilsi tev6kenys6gbol szhrmaz6 technol6giai eredetti
szennyv iz 6s szennyv iziszap kiv6tel6vel.
(2) A szililrd hulladdkot az <inkormhnyzat 6ltal rendszeresitett gytijt6eddnyben, a folydkony
hu I lad6kot z6rt gyijt6akn 6b an kel I <i s sze gyrij teni.
(3) Szemetet, avart eldgetni csak szdlcsendes id6ben szabad rigy, hogy a fiist a szomsz6dos
ingatlan hasznill6jirt ne zav arja.

14. $ (1) A kdzs6g eg6sz teri.iletdn a szem6tsz6llit6sr6l az dnkorm6nyzat a Kaposv6ri
V6rosgazd6lkod6si Rt. ritj6n gondoskodik. A KVG Rt. a szemetet a barcsi szem6ttelepre
szd,llitja.
(2) A szolgrlltat6s igdnybevdtele mindenkire nezve krjtelezo.
(3) A szemdtsz|llit6si napokon a szemdtszilllit6st igdnybe vev6 kdteles a keletkezett
hhztarthsi hullad6kot, kommun6lis jellegri egydb anyagot, salakot, hamut, valamint a kerti
hulladdkot az dnkormhnyzat 6ltal biztositott kuk6ban reggel 7.30 6r6ig az ingatlana elStti
ktjzritt6l max. 2 mdter t6vols6gra, a forgalmat nem akadillyozva kihelyezni. A
szemdtsz6llit6si napokr6l az dnkorm6nyzat dvente egyszer sz6r6lappal thjekoztatja a
lakoss6got.
(4) A szemdtsz6llit6si dij az onkorm6nyzatot terheli.
(5) Az dnkorm6nyzat 6ltal tizemeltetett lipp6i 043124 hrsz-ri szem6ttelepen kiz6r6lag dpitdsi,
bont6si tdrmel6k helyezhet6 el rigy, hogy a szilllitis idSpontjfut az igdnybe vev6 a
polg6rmesterrel egyezteti, a hulladdkot a polg6rmester, vagy megbizottj a 6ltal megjeldlt
helyen helyezi el. Az cinkorm6nyzat lipp6i 043124 hrsz-ri szem6ttelepdn egy6b hullad6k
elhelyezdse tilos.

15. { (1) A k6zs6g tertilet6n a teleptil6si foly6kony hulladdk elsz6llit6s6r6l Lipp6 Kozs6gi
0nkorm6nyzat, mint kozszolg6ltat6 Frjldv6ri Gyrirgy egy6ni v6llalkoz6val kdtott v6llalkoz6i
szerzodds szerint gondoskodik.
(2) A kdzszolg6ltathst az onkorm6nyzat - Iv6nd6rda 6s S6rok Kdzs6gi Onkorm6nyzatokkal
k6t6tt t6rsul6si meg6llapod6s alapj6n - Lipp6, Iv6nd6rda ds S6rok kdzsdgek kozigazgatilsi
teriilet6n vegzi. Ktilon meg6llapod6s alapj6n a kdzszolg6ltat6s kiterjedhet Bezedek, Tdttds 6s
Kislipp6 kdzigazgatiisi tertilet6re is.
(2) A v6llalkoz6 Lipp6, Iv6nd6rda, S6rok Kdzsdgi Onkorm6nyzatok 6ltal rendelkezdsre
bocs6tott szippant6 aut6val a telepiil6si folydkony hullad6kot az erre a cdlra kijeldlt ds
kialakitott, a lipp6i 043/24-hrsz-t ingatlanon l6vo szewryviz-iilepit6be szilllitja.
(3) Az Onkorm6nyzatok tulajdonitkepezo szippant6 aut6 kiv6tel6vel a lipp6i 043124 hrsz-ri
ingatlanon l6v6 szennyviz-tilepit<ibe m6s j6rmrivel telepiildsi foly6kony hullad6kot sz6llitani
tilos.
(4) A szolgiltatils ig6nybev6tele mindenkfue n1zve kdtelez6.
(5) A kdzszolg6ltat6st ig6nybe vev6 kdteles:



a.) szennygridre megtelte el6tt legal6bb egy hdttel az rinkormilnyzattol a szennyviz-szilllithst
megrendelni,
b.) a teljesitdst kdvet6en az <inkorminyzatnak a kdzszolgilltaths dijhtkdszp6tubenkifizetni.
(6) A v6llalkoz6 kdteles az dnkorminyzat 6ltal kOzvetitett megrendel6st egy hdten beliil a
t6le elv6rhat6 figyelemmel 6s kdriiltekint6ssel telj esiteni.
(7) A t6rsul6sba bevont teleptildseken a kdzszolgSltaths dija kobmdterenkdnt 500.-Ft, a

sz6llit6j 6rmri 6 m3-es kapacit6s6ra tekintettel fuvaronk6nt 3.000.-Ft.
A t6rsul6son kiv0li telepiildseken - tfvols6gukra is tekintettel - akozszolgiltatfs dija:

Bezedek kdzs6gben 600.-Ft/m3. 3.600.-Ft/tuvar;
T0ttos, Maj s, Kislipp6 kdzs6gekben 666,6.-Ft/m3 4.000.-Ft/fuvar.

Az igdnybe vev6 6ltal fizetend6 dij a fent meg6llapitott k0zszolg6ltat6si dij 6s a ,,lakoss6gi
teleptildsi folydkony hullad6k drtalmatlanit5s" normativ 6llami hozzhjilrulSs kiilonbtizete.

16. $ (1) A kdzszolg6ltat6ssal 6sszeftigg6 szem6lyes adatok (kdzszolg6ltat6st igdnybe vev6 neve,
lakcime, sztiletdsi helye 6s ideje, anyja neve) kezel6s6nek cdlja a kdzszolgilltaths gdrdiildkeny
mrik<idtetdse, valamint a normativ illami hozzhjSrulils igdnyl6se.
(2) A szemdlyes adatok kezel6s6t a v6llalkoz6 a kozszolg|ltaths lebonyolitfs6ig, az
onkorm6nyz at az illlami ho zz6j 6ru1 6s i g6nyl 6 s 6to I s z 6mito tt <it ev i g v e gzi.
(3) A szem6lyes adatok kizhr6lag az (l) bekezddsben megjekilt c6l 6rdek6ben kezelhetok,
azokat harmadik szem6lv nem ismerheti mee.

zaro.rnLmezdsek

17. $ (1) Az e rendeletben foglalt szabilyok betart6s6nak ellen6rz6s6r6l a k64egyzo - a

kOrjegyzosdg ftj6n - gondoskodik.
(2) A ktizteriiletek 6s ingatlanok rendje, a telepiil6s tisztas6ga elleni szab6lysdrt6st kovet el,
6s amennyiben sirlyosabb cselekmdny nem val6sul meg 30.000.-Ft-ig terjed6
p6nzbirs6ggal srijthat6 az,akiazerendelet4.-5. $,7-11. $, 12. $ (1), 13. $, 14.$ (2)-(3), (5)
bek., 15. $ (3)-(5) bek. rendelkezdseit megszegi, kij6tssza, vagy a tilt6 rendelkez6seket nem
tartja be.

18. $ E rendelet 2006. m6jus l-jdn ldp hat6lyba. Ezzel egyidejtileg hat6lyukat vesztik a
koztertiletek 6s ingatlanok rendjErol, a telepiilds tisztasilghr6l sz6l6 611999.lI\1.16./ ds ennek
m6dosit6s6r6l sz6l6 1012000.|VIII.10./. 1612000.lXI.l4.l. 1012004.1n/.29.1.1912004.lxlrlg.l
rendeletek.

Lovas Mikl6s
polgfrmester

Kihirdetve : 2006. 6prilis 7.

dr. Hessz Gabriella
kdrjegyzo

dr. Hessz Gabriella
ktirjegyzri



l. sz. mell6klet

Krizteriilethasznilat megnevez6se Dija

Epitdsi munk6val kapcsolatos
lpitoanyag 6s trirmel6k elhelyezdse 200.-Ftlm2lh6

Alkalmi esmozgofirusit6s 1-10 m2 500.-Ft/nap
10-20 m2 1.000.-Ft/nap
20- m2 2.000.-Fr/nap


