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Srirok Kdzs6gi Onkorm6nyzat
l0 12006. lII/. I 4./ rendelete

a krizteri.iletek 6s ingatlanok rendj6rril, a teleptil6s tisztas6g6r6l

Srlrok Kcizs6gi Onkormrinyzat kdpviselo-testtilete a helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. evi
LXV. tdrvdny 16. $ (1) bekezd6s, a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l61OOO. dvi XLIII. t6rv6ny
23. es 31. $, valamint a szabiilysdrt6sekrol sz6l6 1999. 6vi LXIX. tdrvdny 1. $ (l) bekezdds
alapjin a k<ivetkez6 rendeletet alkotja.

Altal6nos rendelkezdsek

l. $ A rendelet c6lja azon helyi szab6lyok meg6llapit6sa, amelyek kornyezetvddelmi, ell6t6si,
kozleked6sbiztons6gi szempontok figyelembevdtel6velhatilrozzttk meg a koztertilet haszn6lat
szabiiyait, biztositj6k a kdzsdg k6ztisztas6g6val osszefiiggo feladatok eredmdnyes ell6t6s6t, a
kdztisztas6gi szolg|ltatirs ell6t6s6nak ds igdnybevdteldnek rendjdt, az allergirit okoz6
gyomnovdnyek vi sszas zoritilsft.

2. $ A rendelet hatillya kiterjed a kdzs6g kozigazgatiisi tertiletdre, az ott lak6, ott tart6zkod6,
illetve ott sz6khellyel, telephellyel rendelkezo termdszetes 6s jogi szem6lyekre, valamint a
jogi szem6lyis6g ndlktili szervezetekre egyar6nt.

3. $ A kornyezeti kultrira fenntartdsa mindenkinek elsorendri drdeke, ezdrt a koztisztas6g
megorzdsdben mindenki koteles hathat6san kozremrikodni. a teleptil6si kornvezet
szennyezSdds6t, fert5zds6t eredm enyezo tev6kenysdgt6l, magatart5st6l tartozkodni.

Ingatlanok es koztertiletek tisztintart6sa

4. $ (l) Az egyes ingatlanok tisztdntartbsfir6l az ingatlan tulajdonosa, haszon6lvez(5je (a
tov6bbiakban egytitt: tulajdonos), m6snak a haszn6lat6ban l6vo ingatlanok, ingatlanr6szek,
helyisdgek tiszt6ntartds6r6l pedig a haszn6l6, a b6rleti jogviszonyb6l sz6rmaz6 kdtelezettsdge
szerint a b6rlo (a tov6bbiakban egyi.itt: haszn6l6) koteles gondoskodni.
(2) A tulajdonos, haszn6l6 kdteles beltertileti ingatlan6t az allergiilt okoz6 gyomndvdnyektol
mentesen tartani. Az allergitrt okoz6 gyomndveny - kiildnoskdppen virdgzhs elotti - irt6s6r6l
veget6ci6j6nak alakul6s6t6l fiiggoen, a sziiks6ges gyakorisdggal gondoskodni kell.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja kdteles gondoskodni
a.) az ingatlan elotti jSrdaszakasz,6s ezen kivtil az rittestig terjedri egdsz tertilets6v, a nyilt
6rok ds ennek mtit6rgyai rendszeres tiszt|ntarths6r6l, szem6t- ds gyommentesitdsdrol, a
zoldtertilet gondoz6s6r6l,frinyir6sra alkalmass6 tdteldrol, a j6rd6n levo h6 eltakaritiis6r6l 6s a
j 6rda sikossiig mentessdgdr6l,
b.) az ingatlanr6l kozteriiletre kinyul6 6gak megfelelo nyesdsdr6l.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja koteles az ingatlan elotti, rittestig terjedo egdsz
teriilets6von ldvo, a kozcdlf kisfesziiltsdgti villamosvezet6k biztons6gi rivezetdt (a vezetot6l
mdrt 1 m t6vols6g) megkozelitS fAk szewezett gallyazilsitban krizremrikddni.

5. $ A meziigazdasigi ingatlant haszn|lo kdtelessdge a hasznillat6ban l6v6 teriileten a
gyomnov6nyek irt6sa, a n6vdnyvddelmi munk6k elvdgzdse a lakott teriileten kiviili diiloutak,
hat6rmesgydk 6s 6rokpartok tiszt6ntart6sa.

6. $ Az onkorm6nyzat gondoskodik
a.) - teruleten ldvo ttimegkdzlekeddsi eszkdzok v6r6helyis6 ge, vhrakoz6helye, j6rdaszigete
- a kozdptiletek elotti j6rdaszakasz, ds ezen kiviil az rittestig terjed6 eg6sz tertiletsiiv, a
kozdptilet elotti nyflt 6rok 6s ennek mrit6rgyai, a jhtszoter
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rendszeres tiszthntartisir6l, szem6t- ds gyommentesitds6rol, a zoldteriilet gondozisir6l, a

folyamatos nyir6s6r6l, a jhrdiln ldvo h6 eltakaritiis6r6l ds a j6rda sikossdg mentessdgdrol, az
ott keletkezett hulladdk elt6volit6s6r6l, a kcizteriiletek zoldfeltileteinek folyamatos nyir6s616l,
b.) a koztertileten 16v5, a krjzcdhi kisfesziiltsdgri villamosvezet6k biztons6gi <ivezetdt
m e gko z e I itrl fak gal I y azds 6nak m e g s z e rv e ze s er 61.

A koztisztas6ggal osszeftiggo egy6b rendelkez6sek

7. $ (l) Mag6n- ds kdztertiletek beszennyezdse tilos. Ezeken a teriileteken szemetet, hulladdkot,
szennyezo- vagy egeszsdgre 6rtalmas anyagokat kionteni, elsz6rni vagy eldobni nem szabad.
(2) Szemetet ds hulladdkot csak az erre a cdlra rendszeresitett t6rol6eszk6zben, szennyvizet
gyrijtoakneban lehet elhelyezni.
(3) A tisztintart6ssal ds a keletkez6 hulladdk kezeldsdvel osszefi.igg6sben tilos:
a.) a helyisdgek ds tertiletek feltakarit6srlb6l keletkezo szennyezoddst, szemetet, ahi,ztarti;si
hul laddkot m 6snak az ingatlanir a v agy koztertil etre e lhelyezni,
b.) a szennyvizet, trdgyalet krjzteriiletre, 6rokba, vfzfoly6sba vagy m6snak az ingatlaniira
kiengedni, elvezetnr.

$ (1) Mindennemti anyag sz|llitisinill tigyelni kell arr1 hogy a kdzteriilet be ne
szennyez6dj6k. Ha a sz6llitm6ny fel- vagy lerakhshn|l, vagy sz6llit6s alatt a kozteriilet
beszennyez6dik, a sz6llit6 kdteles azt - a fel- vagy lerak6s ut6n - illetve a sz6llit6s sor6n
nyomban feltakaritani.
(2) A kdzutra 6s a kidpitett onkorm6nyzatiitra felhordott sarat annak okoz6ja koteles azitrol
azonnal elt6volitani.
(3) Az onkorm6nyzati fcildes utakat mindenki gondosan koteles haszn6lni, annak 6llapot6t,
haszn6lhat6s6g6t meg6vni, a benne okozott k6rt (pl. fel- illetve riszintds, mdly nyom stb.)
saj 6t koltsdgdn kij avittatni.
$ Alkalmi szabadtdri (sz6rakoztat6, kultur6lis, sport 6s egydb) rendezvdnyek idejdre ds

helyszin6re a rendezv6ny szervezoje koteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelelo
sziimri hullad6kgytijto edenyzet ds illemhely biztosit6siir6l, tov6bb6 arendezveny alatt es azt
kovetoen ahaszn|lattal drintett teriilet kozvetlen kdrnvezetdnek tiszt6,ntart6s6r6l.

10. $ (l) A ktjztertilet fokozott vedelmehez fontos tiirsadalmi drdek ftizodik. Ezert azt csak
rendeltetds6nek megfeleloen szabad haszn6lni. Tilos a kozteriilet felszereldsi ds berendezdsi
t6rgyainak beszennyez6se, rong6l6sa, a kulturndvdnyek rong6l6sa, csonkit6sa, leszakitAsa.
(2) F6kon, k<izteriileteken 6116 6pitm6nyeken, dp{iletek fal6n, keritdseken a
rendeltetdsszeriien hirdet6sre szolg6l6 berendezdsek kiv6teldvel - hirdetm6nyt, falragaszt
vagy rekl6mot elhelyezni tilos.
(3) A ktizsdg kozteriiletdn tilos jdrmrivet mosni, tov6bb6 olajcser6t, vagy m6s olyan
tevdkenysdget vlgezni, amely szennyezoddst okoz. A lak6h6zhoz tartoz6 udvarban ilyen
munkikat irgy kell vfgezni, hogy a szennyez6dds utcdra ne kertiljon.

I l. $ Ebek 6ltal kdztertileten okozott szennyezodds eltakarit6s6r6l az eb sdt6ltat6ia
haladdktalanul koteles sondoskodni.

A koztertile t hasznklata

12. $ (l) A kdzteriiletet elfoglalni, a rendeltetdsdtol eltdroen haszn6lni a kdpvisel6-testiilet
engeddlydvel lehet.
(2) A kdpviselo-testi.ilet engeddlyezdsi jogrlt a polgiirmesterre ruhilzza. A polg6rmester
dontdse ellen a kezhezveteltol sz6mitott 15 napon beliil a kdpviselo-testtilethez lehet
fellebbezni. A fellebbezdst a dontdshoz6n6l kell benyfjtani, aki azt a kepviselo-testtilet
kovetkezo iildse el6 terieszti.
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(3) Amennyiben a polg6rmester a k6relemnek hely ad, egyszenisitetthatirozathozhat6.
(4) Az engeddlyes a kdztertilethasznillatillrt dijatkdteles fizetni.
(5) A kciztertilet hasznillati dij mdrtdkdt az 1. sz. mell6klet tartalmazza.

Telepi.ildsi szil6rd ds foly6kony hullad6k kezeldse, kriztisztas6gi szolg6ltat6s

l3' $ (1) Az ingatlanon keletkezci teleptil6si szil6rd 6s folydkony hulladdkot az elsz1llit6sig oly
m6don kell gytijteni, hogy az a szomszddos ingatlan haiznabjatne zavarja.
Telepiil6si szil6rd hullad6k az ingatlanon keletkez6 hdztarthsi es egydb szil6rd
halmaz|llapotu visszamaradt anyag, a veszdlyes 6s radioaktiv hulladdk kiv6teldvel.
Teleptildsi folydkony hulladdk: az ingatlanon keletke z6 es ott gytijtdtt, t6rolt szennyviz dsszennyviziszap' a termel6si, szolgillta,thsi tev6kenys6gb6l szhinizo iechnol6giai eredetri
szewryv iz 6s szennyv iziszap kivdte ldve I
(2) A szilard hullad6kot az onkormdnyzat iiltal rendszeresitett gytijtoeddnyben, a folydkony
hulladdkot zdrt gygtlakn6ban ke I I <is szegyrij teni.
(3) szemetet' avart eldgetni csak szdlcs*oir id6ben szabad rigy, hogy a fiist a szomsz6dos
ingatl an haszn6l6j ht ne zav arj a.

14' $ (1) A kdzsdg egdsz teriiletdn a szemdtszilllithsrol az dnkorm6nyzat a Kaposvdriv6rosgazd6lkodrisi Rt. irtj6n gondoskodik. A KVG Rt. a szemetet a barcsi szem6ttelepreszd,llitja.
(2) A szolg6ltat6s ig6nybevdtele mindenkire ndzve k6telez6.
(3) A szemetsz|llit6si napokon a szemetszilltftSst ig6nybe vevo kdteles a keletkezetthdztarthsi hullad6kot, kommunrllis jellegti egy6b anyagot, salakot, hamut, valamint a kertihulladdkot az <inkormdnyzat 6ltal biztositott-Luk6ban reggel 7.30 6r6ig az ingatlana eljttiktizritt6l max' 2 m6ter t6volsdgra, a forgalmat nem akadillyozva kihelyezni. Aszemetsziillitilsi napokr6l az <inkorm6nyzat Jvente egyszer sz6r6lappa I t1jekoztatja alakoss6got.
(4) A szemdtszfllit6si dij azdnkorm6nyzatot terheli.

15'.$ (l) A kozs6g.tertiletdn a teleptildsi folydkony hulladdk elsz6llit6s6r6l S6rok Kdzsdgionkormiinyzat Lipp,6 Kdzsdgi onkorm6nyzattal't,itdtt t6rsul6si meg6llapod6s, valamintLipp6 Kdzsdgi Onkormiinyzat ds. Foldviri Gyrirgy egy6ni v6llalk-oz6 kcizott ldtrej6ttv6llalkoz6i szerziidls szerint gondoskodik. r eJ

\?) A kozszolgilltat6st Lipp6 Kdzsdgi onkormfn yzat - Iv6ndiirda 6s S6rok K.zsdgionkormiinyzatol<kal kdtdtt tirsul6si meg6llapodds alapjrin - Lipp6, Iv6ndiirda ds S6rokkdzsdgek kdzigazgat6si tertilet 6n vdgzil fiiion -.g?ttupoaris alapj6n a k6zszolg6ltat6skiterjedhet Bezedek, T6tt6s ds Kislipp6 krr zigazgatksitEniletdre is.(2) A v|llalkozo a Lipp6' Iv6nd6rda,.slir9[ ionegi o"t"r-'inyzatok 6ltar rendelkez6srebocs6tott szippant6 
?11-6Yll a teleptildsi folydkonyiulladdk ot iz e,'.e a c6lra kijel.lt dskialakitott, a lipp6i 0a3!2a-!trs7-ri ingatlanon ieuo tLinyro-rilepir6be szillitja.(3) Az dnkorm6nyzatok tulajdon6t lidpez6 szippant6 u,jto nuet.ldvel a lipp6i 043l24hrsz-ri

iliil.1?"l]}ffiX,",1ilJ2-tiiepitobe 
a t rizseg'tenilet6r<il m6s j6rmtivel te'liptil6si folydkony

(4) A szolg6ltat6s ig6nybev6tele mindenkire ndzve kdtelezo.
(5) A kcizszolg6ltatdst ig6nybe vev6 kciteles:
a') szennygodre megtelte elott legakibb egy hdttel Lipp6 Kozsdgi Onkorm6n yzattol aszemyv iz- sziilit|st m e gren de I n i,

iJdrJtJ.l.tt'ffi;.h::*u* 
Lipp6 Kcizsdgi onkormdn yzatnak a kdzszol g6ttat6s dii6t

(6) A v|llalkozo kdteles Lipp6 Kiizsdgi Onkormrinyzat 6rtar kozvetitett megrendeldst egyhdten beltil a trile elv6rhat6 figyelemmeid, krtrtiltekintdssel teljesfteni.



(7) A t6rsul6sba bevont teleptil6seken a kozszolg6ltat6s dija kobmdterenkdnt 500.-Ft, a

sz6llit6j6rmti 6 m3 -es kapacitisira tekintettel fuvaronk6nt 3.000.-Ft.
A t6rsulAson kiviili telepi.il6seken - t6vols6gukra is tekintettel- akozszolgfltat6s dija:

Bezedek kdzs6gben 600.-Ft/m3. 3.600.-Ftituvar;
Tdttds, Maj s, Kislipp6 kozs6gekbe n 666,6.-Ft/m3 4.000.-Ft/fuvar.

Az igdnybe vev6 6ltal fizetend6 dij a fent meg6llapitott kdzszolg6ltat6si dij 6s a ,,lakoss6gi

teleptil6si foly6kony hulladdk drtalmatlanit6s" normativ 6llami hozzhjfurulSs kiilonbozete.

16. $ (1) A kdzszolgdltat6ssal dsszefiiggo szem6lyes adatok (kdzszolg6ltat6st ig6nybe vev6 neve,

lakcime, sztiletdsi helye 6s ideje, anyja neve) kezel6s6nek c6lja a kdzszolg6ltat6s gcirdiildkeny

mriktidtetdse, valamint a normativ fllami hozzhjfirulits ig6nyldse.
(2) A szem6lyes adatok kezel6sdt a v6llalkoz6 a kozszolgAltat6s lebonyolit6s6ig, a Lipp6

K6zsdgi $nkorm6nyzat az6llami hozzhjilrulils ig6nyl6s6t61 sz6mitott ot 6vig vegzi.

(3) A izem6lyes adatok kizir6lag az (l) bekezd6sben megielolt c6l 6rdek6ben kezelhetok,

azokatharmadik szem6ly nem ismerheti meg.

Zhr6 rendelkez6sek

17. $ (l) Az e rendeletben foglalt szabiilyok betartAs6nak ellen6rz6s6r6l a kdrjegyzo - a

kdrjegyz6sdg irtj 6n - gondoskodik.
p1'f kozt rut.i"t 6Jingatlanok rendje, a telepiil6s tisztas6ga elleni szab6lys6rt6st kovet el,

3" - amennyiben sirlyosabb cselekm6ny nem val6sul meg 30'000'-Ft-ig terjedo

p6nzbirs6ggalsrijthat6 a2,akiazerendelet4.-5. $,7-11. $, 12. $ (1), 13. $, 14.$ (2)-(3)bek''
jS. 

S t:>(il bek. rendelkez6seit megszegi, kijdtssza, vagy a tilt6 rendelkez6seket nem tartja

be.

lg. g E rendelet 2006.6prilis 15-6n ldp hatilyba. Ezzel egyidejrileg hat6lyukat vesztik a

k6zteriiletek 6s ingatlanok rendj6rol, aieleptlSs tisztas6g6r6l sz6l6 611999-l|'t.16./ 6s ennek

m6dosit6s6r6l sz6l6 412000./N .28.1, ll12004.llV .29.1 , 1912004.1XI.23.1 rendeletek.

Vajdics Lhszl6
polgirmester

Kihirdetve : 2006. 6prilis I 4.

Kozteriileth asznillat me gnevez6 s e

Epit6si munk6val kaPcsolatos

6pit6anyag 6s tormel6k elhelyezdse

Alkalmi 6s mozg66rusit6s 1-10 m2
10-20 m2
20- m2

dr. Hessz Gabriella
korjegyzo

dr. Hessz Gabriella
korjegyzo

t. sz. mell6klet

Drja

200.-Ftlm2lh6

500.-Ft/naP
1.000.-Ft/naP
2.000.-Ft/naP
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