
A lakosság figyelmébe 
 
 
A téli időjárásra tekintettel – a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében – felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy a helyi rendelet előírásainak megfelelően  
- az ingatlan előtti közterületi járda teljes területének, 
- tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére 
és körüljárására szolgáló területnek, az ingatlan előtti, valamint körülötte lévő 4 méter széles 
területsávnak 
- az ingatlan használatában lévő, közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet 
környezetében  
 
a hó- és síkosságmentesítéséről gondoskodjanak, azaz a fenti területekről a havat le kell 
takarítani, illetőleg a területet síkosságmentessé kell tenni, szükség esetén naponta 
többször is. 
  
Az önkormányzat - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - szakvállalkozók útján 
gondoskodik a közterületek téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáról. 
A munkagépek meghatározott útvonalterv alapján közlekednek, ezért minden helyszínen nem 
tudják azonnal maradéktalanul teljesíteni a feladatukat. 
 
A parkolóknál csak a kiszolgáló út burkolatát tudja a hótoló letisztítani, ezért arra kérünk 
mindenkit, hogy a parkoló autójuk közvetlen környezetének hóeltakarítását indulás előtt 
végezzék el. A hótoló a havat a burkolatról az út szélére tolja, ezért az a kapubejárók, 
valamint parkoló autók megközelítését akadályozhatja, kérjük megértésüket. A havat az 
útburkolatra visszaszórni tilos, valamint az út mentén elhelyezett hókupacok a közlekedést 
nem akadályozhatják, a beláthatóságot nem korlátozhatják.   
 
Javasoljuk, hogy mindenki a megváltozott időjárási viszonyoknak megfelelő ruházatban, 
cipőben, valamint megfelelően felkészített közlekedési eszközzel induljon útnak. Az idősek 
lehetőleg csak a már letakarított járdaszakaszokat használva, megfelelő látási viszonyok 
mellett, kellő odafigyeléssel közlekedjenek.  
 
A közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti lakásokat is – épületek 
esetében, a fenti feladatok a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. A tisztántartási 
munkák megszervezéséért a társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös képviselő felelős. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója, illetve üzemeltetője 
fentiek szerinti közterület tisztántartási kötelezettségének idős kora, egészségi állapota vagy 
más ok miatt nem tud, illetve nem akar eleget tenni, a feladatok ellátására szakvállalkozóval is 
szerződést köthet (pl. Városgazdálkodási Kft. tel: 92/314-095).  
 
A közterületek állapotát a közterület felügyelők rendszeresen ellenőrzik, és a mulasztókat 
figyelmeztetik, illetve – többszöri mulasztás esetén – bírsággal büntetik.  
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