
\vz. t* 1 l r;"r( r r('r..11

S6rok K<izs6gi Onkorm6nyzat

a kozteriiletek ds ingatranok r"*,fl1t#i;ltil;13r1;ll1'rtu'Jl.u, sz6t6 6tLeeslrv.r6./ rendelet
m6dosit6s6r6l 6s a m6dosit6sokkalr egys6ges szerkezetbe foglal6s6r6l

S6rok Kozs6gi Onkorm6nyzat kdpviselo-testtilete a helyi dnkormdnyzatokr6l sz6l6,
tobbszordsen m6dositott 1990. 6vi LXV. t6rv6ny 16. $ (1) bekezd6sben foglalt felhatalmazas
alapjdn az alirbbiakat rendeli el.

Altal6nos rendelkez6sek

l. $ A rendelet c6lja azoknak a helyi szabflyoknak a meg6llapit6sa, amelyek biztosftj6k a
kdzseg k6ztisztasiigirval tisszefiiggo feladatok eredmdnyes ell6tiis6t, a koztisztas6gi
szolg|ltatis e I l6t6s 6nak 6 s i g6nyb e vdte l6nek rendj dt.
2. $ A rendelet hatiiya kiterjed a kozsdg kozigazgat6si terulet6re, az ott lak6, ott tart6zkod6,
illetve ott sz6khellyel, telephellyel rendelkezri mag6n- ds jogi szemdlyekre, valamint a jogi
szemdlyisdg ndlkiili szervezetekre egyariint.
3' $ A kdrnyezeti kulttra fenntart6sa mindenkinek elsorendii 6rdeke, ezert a kdztisztas6g
megorzdsdben mindenki ktjteles hathat6san kdzremrikodni, a telepiildsi kcimyezei
szennyezod6sdt, fertoz6sdt eredmdnyezo tevekenysdgt6l, magatart6st6l tart6ikodni.

Ingatlanok 6s kozteriiletek tiszt6ntart6sa

4. $ (l) Az egyes ingatlanok tiszthntartirsdr6l az ingatlan tulajdonosa, haszon6lvezi5je (a
tovribbiakban egytitt: tulajdonos), m6snak a hasznillataban ldv6 ingatlanok, ingatlanrdszek,
helyisegek tisztlntartds6r6l pedig aha1zn6l6, a b6rleti jogviszonyb6fsz6rmaz6l{1telezetts6ge
szerint a b6rlo (a tov6bbiakban egyiitt: haszniil6) koteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan tu laj donosa, hasznii6ja koteles gondoskodni
a') az ingatlan elStti j6rdaszakasz, ds ezen kiwl az rittestig terjedo eg6sz tertilets6v, a nyilt
6rok ds ennek mritrlrgyai rendszeres tiszt6ntartis6r6l, szim6i- 6s lyommentesftds6r6l, a
zoldteriilet gondoz6siir6l, ftinyir6sra alkalmass6 tdteldrril, a jdrdin tevO irO eltakarft6s6r6l ds a
j 6rda sikoss69 mentess6gdrol,
b.) az ingatlanr6l kozteniletre kinyul6 6gak megfelelo nyesdsdrol.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, haszn6l6ja kdteles az ingatlan el6tti, rittestig terjedo egdsz
teriilets6von ldvo, a kdzcdlir kisfesztiltsegti villamoru.r"tdk biztons6gi <ivezJt6t (a vezetbt1l
mdrt I m t6vols6g) megkdzelito fiik szervezett gallyazfus1ban k6zremtiloAni.() Az (l)-(3) bekezddsek az izlethelyisdgek, el6rusit6helyek, venddgl6t6ipari egys6gek
tizemeltettiire, haszn6l6ira is vonatkoznak, ftiggetleniil att6l, hogy a" szemdt az 1,zleti
tevdkenys6gbol sz6rm azik- e.

5' $ A mezogazdashgi ingatlant haszn6l6 kotelessdge a hasznilat6ban l6v6 tertileten agyomndvdnyek irt6sa, a novdnyvddelmi munk6k elvdgidse a lakott teriileten kivi.ili drilciutak,
hat6rmesgydk 6s 6rokpartok tiszt6ntart6sa.

6. $ Az dnkorminyzat gondoskodik
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a.) - tertileten ldvo tdmegkdzlekeddsi eszkozok v6r6helyisdgei, v6rakoz6helyei, jdrdaszigetei
- a kozdptiletek elotti j6rdaszakasz, ds ezen kivi.il az rittestig terjed6 egdsz teriilets6v, a
koz6pi.ilet elotti nyilt 6rok 6s ennek mtit6rgyai, a jhtsz6ter
rendszeres tisztintartis616l, szemdt- 6s gyommentesit6s6rol, a zoldteri.ilet gondozdsiir6l,
folyamatos nyir6s6r6l, a jtrdin ldvo h6 eltakarit6s6r6l ds a jlrda sikoss6g mentess6gdrol, az

ott keletkezett hullad6k elt6volit6sir6l,
b.) a kOztertileten l6vo, a krizcelir kisfesziilts6gti villamosvezet6k biztons6gi ovezetdt
megkrizelit6 f6k gally azisdnak megszervezesdrol.

A koztisztas6ggal dsszefi.iggo egy6b rendelkezdsek

7. $ (1) Mag6n- 6s kdzteriiletek beszennyez6se tilos. Ezeken a teriileteken szemetet,

hullad6kot, szetutyezo- vagy eg6szs6gre 6rtalmas anyagokat kionteni, elsz6rni vagy eldobni
nem szabad.
(2) Szemetet ds hullad6kot csak a cdlra rendszeresitett trirol6eszkozben lehet elhelyezni.
(3) A tiszt6ntart6ssal 6s a keletkezo hulladdk kezelds6vel cisszefliggdsben tilos:
a.) a helyis6gek 6s teriiletek feltakarit6s6b6l keletkezo szennyezoddst, szemetet, a hintarttsi
hulladdkot m6snak az ingatlandra vagy kozteriiletre elhelyezni,
b.) a szennyvizet, trilgyaLet k<izteriiletre, 6rokba, vizfoly6sba vagy m6snak az ingatlan6ra

kiengedni, elvezetni.

8. $ (l) Mindennemti anyag sz6llitds6n6l iigyelni kell arra, hogy a kozteriilet be ne

szennyezodjdk. Ha a sziilitmhny fel- vagy lerakisdnii, vagy sz6llit6s alatt a koztertilet
beszennyez6dik, a sz6llit6 koteles azt - a fel- vagy lerak6s ut6n - illetve a szillft6s sor6n

nyomban feltakaritani.
(2) A koztitra 6s a kidpitett onkorm6nyzatiitra felhordott sarat annak okoz6ja koteles azitrol
azonnal elt6volitani.
(3) Az onkorm6nyzati fOldes utakat mindenki gondosan ktjteles hasznflni, annak 6llapot6t,

haszn6lhat6s6g6t meg6vni, a benne okozott k6rt (pl. fel- illetve rdszintis, m6ly nyom stb')

saj6t kdltsdgdn kijavittatni.

9. g Alkalmi szabadtdri (sz6rakoztat6, kultur6lis, sport 6s egydb) rendezv6nyek idejdre es

helyszin6re a rendezvdny szervezdje koteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelelo

sz6mir hulladdkgytijto ed6nyzet es illemhely biztositris6r6l, tov6bb6 a rendezveny alatt es azt

kovetoen a hasznilattal drintett teriilet k<izvetlen k<imyezetdnek tisztdntart6s6r6l.

10. g (l) A kdztertilet fokozott vddelmdhez fontos tirsadalmi 6rdek ftizddik. Ezert azt csak

rendeltetdsdnek megfeleloen szabad haszn6lni. Tilos a kozteri.ilet felszereldsi 6s berendezdsi

t6rgyainak beszennyez6se, rong6l6sa, akulturnov6nyek rong6l6sa, csonkitisa, leszakit6sa.

Qf A kozs6g kozteriilet6n tilos j6rmrivet mosni, tovdbb6 olajcserdt, vagy m6s olyan

tev6kenysd g"i u"g"tni, amely szennyez6ddst okoz. A lak6h6zhoz tartoz6 udvarban ilyen

munk6kat irgy kell vdgezni, hogy a szennyezod6s utc6ra ne kertiljdn.
(3) A kozse-gben etOt kOtetesek kuty6ikat zhrt helyen tartani. Az ebek az utc6ra csak

ieitigyelettel, p6rezon keriilhetnek. Tilos a kuty6t k6borolni hagyni. A k6borl6s mhr az|ltal

rn.gvul6rul, ha a kutya az utchn, a hizak kdztjtt, a kertek alj6n csavarog 6s kozvetlen

vesz6lyhelyzetet nem idez elo.

Telepiil6si szil6rd, ds folydkony hulladdk kezel6se, ktjztisztas6gi szolg6ltat6s



11. $ (1) Azingatlanon keletkez6 telepiildsi szil6rd 6s foly6kony hulladdkot az elszirllit6sig
oly m6don kell gytijteni, hogy az aszomsz6dos ingatlan hasznill6jhtne zavarja.
Telepiildsi szilfird hulladdk: az ingatlanon keletkez6 h6ztart6si ds egy6b szil6rd
halmazilllapotu visszamaradt anyag, a vesz6lyes ds radioaktiv hulladdk kiv6tel6vel.
(2) Szemetet, avart eldgetni csak sz6lcsendes id6ben szabad rigy, hogy a fiist a szomsz6dos
i ngatlan haszn6l6j 6t ne zav arj a.
(3) A szennyvizet zitrt gyitltlakniiban kell tisszegyrijteni 6s szippant6ssal elt6volitani.

12. $ (1) A kdzsdg egdsz teriiletdn a szemdtsz6llit6sr6l az onkormhnyzat a Kaposv6ri
Viirosgazd6lkodrisi Rt. riddn gondoskodik. A KVG Rt. a szemetet a barcsi szem6ttelepre
sziilitja.
(2) A szolgilltatis ig6nybevdtele mindenkire ndzve k6telez6.
(3) A szemdtsz6llit6si napokon a szemdtsz6llit6st ig6nybe vevo kdteles a keletkezetthiztarthsi
hulladdkot, kommun6lis jellegti egy6b anyagot, salakot, hamut, valamint a kerti hullad6kot az
dnkormrinyzat iLltal biztositott kuk6ban reggel 7.30 6rhig az ingatlana el6tti kozritt6l max. 2
mdter t6vols6gra, a forgalmat nem akad|lyozva kihelyezni. A szemdtszillit6si napol<roL az
rinkorm6nyzat 6vente e gyszer sz6r6 lapp a I thjdkoztatja a lako s siigot.
(4) A szemetszd,llithsi dij az dnkormiinyzatot terheli.

Zhr6 rendelkezdsek

13. $ (1) Az e rendeletben foglalt szab6lyok betart6s6nak ellenrjrzdsdrol a k<irjegyzo - a
korjegyz6s6g rid6n - gondoskodik.
(2) A ktizteriilet 6s ingatlanok rendje, a telepi.ilds tisztasiiga elleni szab6lys6rt6st kovet el, 6s -
amennyiben srilyosabb cselekmdny nem val6sul meg - 30.000.-Ft-ig terjedrl pdnzbirs6ggal
sfjthat6 az, aki az e rendelet 4. $, 5. $, 7-12.$ rendelkez6seit megszegi vagy kij6tssza, uugy u
tilt6 rendelkez6seket nem tartja be.
14. $ E rendelet 2004. m6jus 1-j6n l6p hat6lyba.

Vajdics Lhszl6
polg6rmester

Kihirdetve: 2004. fiprllis 29.
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