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H A Z I R E N D
A HAZIREND celja, hogy rbgzitse a haz, mint lakbepulet rendeltetesszeru hasznalatara, allaganak

vedelmere szolgalo szabalyokat, kbvetelmenyeket, valamint meghatarozza a tarsas egyutteleshez
nelkulozhetetlen alapvetb szabalyokat, a lakbk egymas iranti - kotelezoen elbirt - magatartasat.

1.
A Hazirend elbirasainak betartasa mindazon szemelyekre kbtelezb ervenyu, akik a hazban laknak,
dolgoznak, vagy valamely lakbnal ideiglenesen tartbzkodnak, melyek betartasaert a hazban allando
jelleggel tartbzkodbk felelnek.

2.
A lakoepulet allaganak vedelme minden lakbt/hasznalbt arra kbtelez, hogy

a lakasokat es a nem lakas celjara szolgalo helyisegeket,
a kbzbs hasznalatra szolgalo helyisegeket es teruleteket, valamint a kbzbssegi helyisegeket,

- a lakoepulet kozponti berendezeseit es tartozekait (lift, kaputelefon, kabeltelevfzio halozat,
futesi halozat, szemetledobo, stb.)

rendeltetesenek megfeleloen, a kornyezet serelme nelkul, gazdasagosan hasznalja.
A felvonoval kapcsolatos szabalyok:
> A felvonoban tilos a dohanyzas, szemeteles, firkalas, ajto kitamasztas.
> A felvono elsosorban szemelyszallltasra szolgal. Abban csak olyan meretu es sulyii csomagok,

targyak szallithatok, amelyek a liftet nem rongaljak, nem szennyezik, es konnyen karokozas nelkul
mozgathatok. Erpitesi anyag, tormelek szallitasa a felvonoban csak zart edenyben, vagy
gongyblegben tortenhet.

> A felvono felugyelet nelkul nem uzemeltetheto. A felvono felugyeletet a tarsashaz altal megbfzott
szemely latja el, nevet es elerhetoseget a faliujsagon ki kell fuggeszteni. A felugyeletet ellato
szemely gondoskodik a felvono rendeltetesszeru hasznalatarol, uzemkepessegerol es tisztasagarol.

3.
A lakoepuletben (lakasokban) es a hozzatartozo kozossegi es kbzos hasznalatra szolgalo
helyisegekben es teruleteken napszaktol fuggetlenul tartozkodni kell minden, masok nyugalmat zavaro
magatartastol es tevekenysegtol.

Televizio, radio, lemezjatszo, video- es egyeb berendezesek ugy mukodtethetok, hogy masok
nyugalmat ne zavarja.
Zajt okozo haztartasi es egyeb gepek hasznalata, valamint zajjal jaro epitesi, szerelesi munka
vegzese:
munkanapokon: 8 es 19 bra
szombaton: 8 es 14 bra kbzbtt engedelyezett.

Ez a szabalyozas nem erinti az azonnali beavatkozast igenylb hibaelharftasi vagy eletveszely
elharitasara iranyulb munkavegzest.

4.
A lakoepulet kapujat allandban zarva kell tartani. Az epOletbe valb bejutast a kaputelefon es
tavmukbdtetesu kapunyitb szerkezet biztositja.
Senki nem engedhet be - se a tavmukbdtetbvel, se a sajat kulccsal tbrtenb be - vagy kimenetelnel -
szamara ismeretlen szemelyt a hazba. Ugynbk, hazalb csak a gondok felugyeletevel jarhat a
tarsashazban.

5.
A lakbepulethez kapcsolodo kbzteruletre nezb ajtbk, ablakok, redonyok, kapuk, cegtablak, reklamtablak,
stb., tisztantartasara a koztisztasagrol szblb rendelet szabalyai az iranyadok. Napkozben - nyitva tartasi
idoben - az uzletek kbtelesek a jarda tisztasagarol gondoskodni.

6.
Tilos a lakoepuletben szemetelni. A haztartasi szemetet a lakbk miianyag zacskbkban a
szemetledobbba helyezik es onnan a kbzbs kepviselo szallittatja el.
A szemetledobbba kizarblag haztartasi szemet tehetb. A nem haztartasi szemet (elhasznalt
berendezes, karacsonyfa, gbngybleg, biitor, nagyobb targy, tormelek, stb.) elszallitasarbl a lakb kbteles
gondoskodni. Tilos a szemettarolb helyisegek ele barmifele szemetet, vagy hulladekot helyezni.
Az evenkenti lomtalanitasrbl a kbzbs kepviselo idbben ertesiti a haz lakbit.
A tulajdonostarsak bsszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb negybtbdbs tbbbsegevel megallapitott
elterb rendelkezese hianyaban TILOS DOHANYOZNI A KOZOS TULAJDONBAN LEVO ZART
LEGTERU EPULETRESZEKBEN, TERULETEKEN, ILLETVE HELYISEGEKBEN.

7.
Porkepzbdessel jarb takan'tast vegezni, lakastextiliat porolni, tisztitani nem szabad.

8.
Az epuletbbl targyakat kidobni, barmilyen folyadekot kibnteni tilos. Kbzbs tulajdonu reszeken
nbvenyeket apolni csak masok erdekserelme nelkul szabad.
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9.
Aki barmilyen anyag szallftasa vagy lerakasa altal a kbzbs hasznalatu helyiseget vagy teruletet
beszennyezi, koteles a szennyezodest sajat kbltsegen haladektalanul megszuntetni. Ennek
elmulasztasa eseten a szennyezodest a kbzbs kepviselb takan'ttatja fel a szennyezbdet okozo
kbltsegere.

10.
A lakoepulet kbzbs tulajdonu reszein (epulet tetozeten, homlokzatan, falfeluleten) hirdeto-berendezes,
kirakatszekreny, hirdetmeny, falragasz, ceg es cimtabla, antenna, klima-, elszivo-, es egyeb
berendezesek elhelyezese csak a kbzgyules hozzajarulasaval, hatarozata szerint es/vagy berleti
szerzbdes, illetoleg megallapodas kbtesevel tbrtenhet.

Ez a hozzajarulas nem mentesit egyeb jogszabalyban megkbvetelt hatosagi engedely beszerzese alol.

Az engedely (hozzajarulas) nelkul elhelyezett targyakat, plakatokat, az elhelyezb felszolitasra sajat
kbltsegen koteles eltavolftani. Ennek elmaradasa eseten a kbzbs kepviselb tavolittatja el azokat az
elhelyezb kbltsegere.

11.
A kbzbs hasznalatra szolgalo helyisegek es teruletek csak rendeltetesuknek megfeleloen hasznalhatok.
A kbzbs hasznalatra szolgalo helyisegeket a hasznalat idejen kfvul zarva kell tartani. Ezekben a
helyisegekben es teruleteken, a szerelbszint kivetelevel, meghatarozott cellal, ideig es helyen butorok
es egyeb targyak, valamint epftkezesbbl szarmazo anyagok tarolasahoz a Szamvizsgalo Bizottsag
hozzajarulhat. A kbzbs teruleteket es helyisegeket, ha azt az ervenyes jogszabalyok megengedik, a
kbzgyules kizarblagos hasznalatba adhatja.

12.
Tuzveszelyes anyagokat raktarozni, tarolni, tuzveszelyes tevekenyseget folytatni csak a jogszabalyi
elbfrasok szerint lehet. Az epulet vasraccsal lezart teruleteibe (kbzlekedbk) valo bejutas erdekeben le
kell adni a gondnoknak egy-egy peldany kulcsot.

13.
A lakoepulet kbzbs hasznalatra szolgalo helyisegeiben es teruletein allatot tartani, a lakasban tartott
allatot oda kiengedni, etetni, kobor allatot, valamint madarat az epuletbe szoktatni nem szabad.
A lakasban tartott allat okozta szennyezodest, annak gondozoja haladekfelanul koteles feltakarftani.
Ennek elmulasztasa eseten a szennyezodest a kbzbs kepviselb takan'ttatja fel a szennyezbdet okozo
kbltsegere. Egyebekben pedig az allattartas rendjere vonatkozo keruleti Onkormanyzati rendelet
szabalyai szerint kell eljarni.

14.
A kbzbs kepviselb es a kbnyvelb ugyfelszolgalati tevekenysege:

A kbzbs kepviselb telefonon egyeztetett idbpontban es helyszfnen, illetve havonta egy alkalommal a
hirdetbtablan kozze tett mbdon a tarsashazban vegez ugyfelszolgalati tevekenyseget.

15.
Kozossegi problemakkal a Szamvizsgalo Bizottsaghoz lehet fordulni. A Szamvizsgalo Bizottsag donti el,
hogy mely kerdesek rendezhetbk egymas kbzbtt es melyeket kell a szukseges intezkedesek megtetele
miatt a kbzbs kepviselb, illetve az Onkormanyzat, vagy mas hatosagok fele tovabbitani.
A Szamvizsgalo Bizottsag hozzajarulhat a kbzbs tulajdonu teruleteken - meghatarozott cellal, ideig, es
helyen - butorok es egyeb targyak, valamint epitkezesbbl szarmazo anyagok es targyak tarolasahoz.

16.
A biztositassal, surgbs hibaelharitasi szolgaltatassal kapcsolatos informaciokat, eljarasi szabalyokat a
kbzbs kepviselb kulbn tajekoztatoban teszi kozze.

17.
A hazirend megsertbivel szembeni eljarasi szabalyok

A hazirend, kulbnbsen a zajszint hatarerteke be nem tartasanak jogkbvetkezmenyeit a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezesei szerint kell ervenyesiteni. A gyermekek hazirendet serto magatartasaert, az
altaluk okozott karert - a Ptk. rendelkezesei szerint - gondozojuk, kiveteles esetekben maga a karokozo
felel.
A cselekmeny sulyatbl, jellegetbl fuggben birosagi, birtokvedelmi vagy szabalysertesi eljaras
kezdemenyezhetb, illetve karterites kbvetelhetb. A lakhatas nyugalmat serto magatartas, tevekenyseg
folytatasa eseten a tulajdonosok, lakbk, SZVB kbzvetlenul, mig a kbzbs kepviselb a lako(k), SZVB
irasbeli keresere birtokvedelmi eljarast vehetnek igenybe.

18.
A lakoepulet hazirendje a 13/2011. (12. 30.1) sfz. kbzgyulesi hatarozattal 2012. januar 1.-vel lep hatalyba.
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