
Tájékoztatás a közterületek tisztán tartásának szabályairól 

 

Ez úton is tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy a közterületek tisztán tartásának 

szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (III.01.) számon 

rendeletet alkotott, mely alapján az ingatlantulajdonos (illetve az ingatlan használója) köteles 

gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a 

járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztán tartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról, valamint a szükség szerinti síkosság-mentesítésről; 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint 

a szükség szerinti síkosság-mentesítésről, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint a szükség szerinti 

síkosság-mentesítésről. 

d) A kötelezettség – ide nem értve a járdaszakasz tisztán tartását és a szükség szerinti 

síkosság-mentesítést – nem terjed ki a 64-es főút keleti oldalán, a Templom utca és a 

Budai Nagy Antal utca által határolt területen található ingatlanokra, valamint a 64-es 

főút nyugati oldalán a Bástya utca és a Bocsor István utca által határolt területen 

elhelyezkedő ingatlanokra. Tehát ezen a területen elhelyezkedő ingatlanok esetében a 

kaszálást, fűnyírást és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 

eltávolítását a Városgondnokság végzi, ugyanakkor az ingatlantulajdonosnak 

(használónak) gondoskodnia kell a járda tisztántartásáról és a szükség szerinti 

síkosság-mentesítésről. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a közterület tisztántartási kötelezettségének idős kora, 

egészségi állapota vagy huzamos ideig más településen történő tartózkodása miatt nem tud 

eleget tenni, akkor kérheti, hogy a kötelezettséget helyette a Városgondnokság (telefon: 06-

22 372 290) végezze el. A Városgondnokság a kérelmet nem tagadhatja meg. 

 

A kérelem benyújtását követően a Városgondnokság 15 napon belül szerződést köt az 

érintettel. 

 

A szerződés időtartama alatt az ingatlan tulajdonosának a közterület tisztántartási feladatait a 

Városgondnokság látja el. 

 

Az önkormányzat az átvállalt tisztántartási feladatokat az alábbi díjfizetés ellenében biztosítja: 

kaszálásért, fűnyírásért, hulladék eltávolításért fizetendő nettó összeg: 20 forint 

négyzetméterenként, hó eltakarításáért, síkosság-mentesítésért fizetendő nettó összeg: 20 

forint négyzetméterenként. 


