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Az ingatlantulajdonos feladatai: az ingatlan előtti (úszótelek
esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában egy méter
széles területsávnak), legfeljebb az épület 10 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, burkolt területeken a hó
eltakarítása, síkosság mentesítése, ha az ingatlannak két
közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra
vonatkoznak.
Más ingatlanát felügyelő, azt év közben karbantartó lakos
köteles a tulajdonos helyett a síkosság mentesítésre és
hóeltakarításra.
Vállalkozások, üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és
szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt a tulajdonos
köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó
eltakarításáról gondoskodni. Az ingatlan előtti és melletti
járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári
időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, nyitva tartás
ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt
összetakarítani.
A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon
(fűrészpor, homok, salak) kívül klorid tartalmú
fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata nem
alkalmazható.
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