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Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IX.28.) 
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről. 
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Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, aki, vagy amely 
Németbánya Község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, a 
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások valamelyikét elköveti. 

 (2) Nem alkalmazható e rendelet, nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartás, ha: 

a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg, 

b) törvény, vagy Kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási 
bírság kiszabását rendeli el. 

2. Értelmező rendelkezés 

2. § Közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem 
minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés 
szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít. 

3. Eljárási szabályok 

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes 
személy esetén kettőszázezer forint, jogi személyek esetén 2 millió forint a 
közigazgatási bírság felső határa. A kiszabható közigazgatási bírság legkisebb mértéke 
tízezer forint. 

 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben első 
alkalommal figyelmeztetésre, a második alkalomtól közigazgatási bírság kiszabására 
kerül sor. 

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt Németbánya Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva, az 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője folytatja le a közigazgatási 
eljárást. 

 (2) A másodfokú hatóság Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, 
vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, 
a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

        (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartást megvalósító, ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés 
helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelö- 
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lésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a bejelentéshez. 

(3) A rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni. 

 (4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási 
hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 
magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 1 év, vagy az 
elkövetéstől számított 5 év elteltével. 

6. §  Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló 
keresete (jövedelme) van. 

7. § E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési 
nyomtatványon, vagy átutalással Németbánya Község Önkormányzata pénzforgalmi 
számlájára kell befizetni. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások 

1. Az Önkormányzat jelképeinek használata 

8. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki Németbánya 
község jelképét, zászlaját, nevét 

       a) engedély nélkül felhasználja, 

       b) a község közösségét sértő módon használja. 

2. Közterületek tisztántartása 

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

       (1) ingatlantulajdonosként, vagy használóként, nem gondoskodik: 

a) az ingatlana előtti, az úttestig terjedő területsáv teljes területének gondozásáról, 
tisztántartásáról, különösen a fű szükség szerinti nyírásáról, a  szomszéd ingatlanára 
átnyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a levágott ágak elszállításáról, a 
pollen allergiát okozó növények gyommentesítéséről, 

b) az ingatlana előtti nyílt árok és ennek műtárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), 
áteresz, folyóka tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról, gyommentesítéséről és 
fűnyírásáról.  

(2) a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más 
árusítóhelyek üzemeltetőjeként nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz 
tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, zárás előtt a szemét 
összetakarításáról. 

        (3) a település közterületén járművet mos, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végez, 
amely szennyeződést okoz. 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes 
személy, aki az építés kivitelezője, ennek hiányában a beruházással érintett ingatlan 
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tulajdonosa, építtető, ha nem tesz eleget az építési területre és az építési munkálatokkal 
beszennyezett környékre vonatkozó tisztántartási kötelezettségének, az építési- és a 
bontási anyag, a kitermelt talaj kiporzásának megakadályozásáról nem gondoskodik, 
továbbá az építési tevékenység befejezését követő 3 napon belül a közterület eredeti 
állapotát nem állítja helyre. 

3. Magánterületek tisztántartása 

11. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az ingatlan 
tulajdonos, vagy használó, aki  

                 a) az ingatlan folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlanon növő 
fű - 25 cm-es magasság elérését megelőzően - rendszeres kaszálásáról nem 
gondoskodik, 

                 b) az ingatlanon minden olyan lomot, hulladékot, építési törmeléket, -göngyöleget 
tárol, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet, vagy 
rontja a rendezett faluképet. 

4. Házszám és utcanévtábla elhelyezése 

12. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki 

a)   az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, 

b)  a kihelyezett közterületi névtáblát megrongálja, szövegét megváltoztatja, vagy 
olvashatatlanná teszi, a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítja, 

c)   házszámtábla kihelyezését, pótlását az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől 
számított 30 napon belül nem teszi meg. 

5. Temető rendjének megsértése 

13. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendeletbe foglalt előírásokat megszegi. 

 

6. Ebtartás 
 

14. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki az ebtartásról szóló 
8/2012.(III.28.) önkormányzati rendeletbe foglalt előírásokat megszegi. 

                                   7. Zajjal járó tevékenységek 

15. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki hétfőtől szombatig 22 óra után, 
és vasárnap 12 óra után  

a) a község belterületén zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységet végez 
(kivéve a közcélú hibaelhárítást), 

b) motoros és elektromos gépeket használ. 
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Záró rendelkezés 

16. § E rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
elkövetetett, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell 
alkalmazni. 

 

                                  Marcsik Zoltánné Király Ágnes                   Kelemen László 
                                                 polgármester                                          jegyző 
 

 

A Rendelet kihirdetésének időpontja:  2020. szeptember 28. 

Németbánya, 2020. szeptember 21.  

 

 

                                                                                                 Kelemen László 
                                                                                                         jegyző 
 


