
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
17/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról  
 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
31. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. §- ában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § 
(1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, bérlője, használója) köteles: 

a) az ingatlannal határos járdaszakaszt (járda hiányában öt méter széles területsávot), illetőleg ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, lépcsőket tisztán tartani, 
csúszásmentessé tenni, hó és jég mentesítését elvégezni, a havat eltakarítani,  

b) az úttest melletti és a város alaptérképén meghatározott árkokat és átereszeket és ezeknek 
műtárgyait az előírásoknak megfelelően tisztántartani,  

c) a kapubejárókat tisztántartani, 
d) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgását, illetve a hó járdára való lecsúszását 

megakadályozni, 
e) a járdán felburjánzó gyomnövényt a burkolat rongálása nélkül kiírtani, valamint az ágak, bokrok 

úttest vagy a gyalogosjárda terébe történő benyúlását megakadályozni, 
f) a járdáról letakarított havat a folyókák szabadon hagyásával összegyűjteni úgy, hogy a gyalog 

közlekedők számára megfelelő terület maradjon szabadon, 
g) zárt rendszerű udvari illemhely kialakításáról gondoskodni azon épületek vonatkozásában, ahol 

nem biztosított a települési szennyvízcsatornára történő csatlakozás.  
 

(2) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: 
a) útkereszteződésben, 
b) közúti várakozóhelyen, 
c) útburkolati jelen, 
d) kapubejáró elé annak teljes szélességében, 
e) tömegközlekedési jármű megállójában, 
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró, víznyelő, közvilágítási lámpaoszlop köré). 

 
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, kőpor, fűrészpor, finom kőzúzalék 

használható. Erre a célra só, visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható. 
 
(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője, bérlője, használója) az (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Kisbéri Városigazgatóság a polgármester 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 (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek ellátása szórakozó-, vendéglátó-, és árusító helyek, üzletek, intézmények esetén a 
használó kötelezettsége. 

 
(5) Tilos a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet közterületre, 

csapadék-levezető rendszerbe, csapadék-levezető árokba juttatni.  
 
 (6) A város teljes területén tilos a közterületnek, utaknak, járdáknak, utak melletti ingatlanoknak szeméttel 

vagy hulladékkal való bárminemű beszennyezése.  
 
(7) A közterületi hulladékgyűjtők kiborítása, megrongálása, szándékos beszennyezése, illetve azokból a hul-

ladékok kiszórása tilos. 
 
(8) Hirdetést elhelyezni az önkormányzat által Kisbéren, a Batthyány téren, illetve a Hántán kialakított 

hirdetőtáblán szabad. 
 
(9) Tevékenységre utaló cégtáblákat a tevékenység szüneteltetése alatt vagy a tevékenység megszűnését 

követően haladéktalanul el kell távolítani. 



(10) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos. A szeszesital fogyasztásának tilalma nem terjed ki:  
a) az érvényes közterület-használati és működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egység teraszára, 

előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,  
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére a rendezvény ideje alatt, 
c) minden évben december 31.-én 18.00 órától a következő év január 1.-én 6.00 óráig terjedő 

időszakra. 
 

(11) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt kötelező a csikkgyűjtő szeméttartályok tulajdonos, 
illetve használó általi elhelyezése. A csikkgyűjtő mérete 10x30x50 cm, színe sötétzöld. Elhelyezése a 
Kisbéri Városigazgatóság előzetes egyetértésével történhet, a csikkgyűjtő és környezete folyamatos 
tisztántartása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. 

 
(12) Közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője 

köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edény, továbbá illemhely 
biztosításáról, valamint a rendezvény alatt a terület tisztántartásáról, a rendezvényt követően 
megtisztításáról. 

 
 (13) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot a köz-

területre, árokba, csapadékcsatornába, természetes vízfolyásokba, állóvizekbe elvezetni, kiönteni tilos. 
 
(14) Ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvízvételre szabad használni. 
 
(15) Közterületen tilos a gépjárművek, mezőgazdasági gépek, egyéb járművek, berendezések mosása. 
 
(16) Amennyiben a közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetésének, valamint eltávolításának a 

szennyeződést okozó nem tesz haladéktalanul eleget, a Kisbéri Városigazgatóság a polgármester döntése 
alapján elvégzi a munkát és kiszámlázza azt a szennyező részére, aki azt 8 napon belül köteles megfizetni.  

 

2. § 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 
1) a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet  

2) a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításról szóló 18/2011. 
(VI.9.) önkormányzati rendelet 

3) a köztisztaság fenntartásáról szóló 15/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításról szóló 
26/2011(XI.10.) önkormányzati rendelet. 

 
 
Kisbér,  2012. május 10. 
 
 
 
 
  Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel  

         polgármester               jegyző 

 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2012. május 10. 
 
 
      Dr. Dörnyei Vendel  
       jegyző 
 


