
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
18/2011.(VI.9.) önkormányzati rendelete  

a köztisztaság fenntartásáról szóló  
15/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §-ban 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1). bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

  
1.§ A köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (4) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ (4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője, bérlője, használója) az (1) bekezdés 
szerinti kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Kisbéri Városigazgatóság a 
jegyző döntése alapján elvégzi a munkát és kiszámlázza a tulajdonosnak (kezelőnek, 
bérlőnek, használónak), aki a számla alapján 8 napon belül köteles megfizetni a felmerült 
munkadíjat. Az egyes munkatételek díjait jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 
(1) bekezdésben foglalt kötelezettségek ellátása szórakozó-, vendéglátó-, és árusító helyek, 
üzletek, intézmények esetén a használó kötelezettsége.” 
 
 
2.§ A köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet az alábbi 1. 
melléklettel egészül ki.  
 
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Kisbér, 2011. június 9. 
 
 
 
 

Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel 
              polgármester     jegyző 
  
  
A kihirdetés napja:  
Kisbér, 2011. június 9.  
 
 

Dr. Dörnyei Vendel 
jegyző 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet 
 

18/2011. (VI. 9.) sz. rendelet 
a köztisztaság fenntartásáról   

díjtáblázata 
 
 

Az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában öt méter széles 
területsávot), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes területen fűnyírás 

20,- Ft./m2 

  
Az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában öt méter széles 
területsávot) lépcsők tisztítása, csúszásmentessé tétele, hó és jég 
mentesítése, hó eltakarítása 

250,- Ft./m2 

  
Az úttest melletti és a város alaptérképén meghatározott árkok és 
átereszek és ezeknek műtárgyainak az előírásoknak megfelelő kialakítása 3.000,- Ft./fm 

  
Az úttest melletti és a város alaptérképén meghatározott árkok és 
átereszek és ezeknek műtárgyainak az előírásoknak megfelelő tisztítása 1.800,- Ft./fm 

  

 Kapubejáró tisztítása 

30-as átmérő 800,- Ft./fm 
 

40-es átmérő 1.000,-Ft./fm 

60-as átmérő 2.100,-Ft./fm 

  
A járdán felburjánzó gyomnövénynek a burkolat rongálása nélküli 
kiírtása, valamint az ágak, bokrok úttest vagy a gyalogosjárda terébe 
történő benyúlásának megszüntetése 

2.000,- Ft./óra 

  
A járdáról letakarított hó összegyűjtése a folyókák szabadon 
hagyásával úgy, hogy a gyalog közlekedők számára megfelelő terület 
maradjon szabadon 

2.000,- Ft./óra 

  
A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges 
takarítás elvégzése 500,- Ft. /m2 

  
Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület 
be ne szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, 
vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, annak megtisztítása 

500,- Ft./m2 

  
Ha bármely jármű az üzemeltetése során a közterületet beszennyezi 
(szállított anyag lehullása, kifolyása, olajfolyás, föld felhordás, stb.), a 
szennyeződés eltávolítása 

500,- Ft./m2 

  
   



 


