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Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(VI. 27.) önkormányzati 
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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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: 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

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

a) ingatlantulajdonosként, vagy használóként, nem gondoskodik: 

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

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

b) 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. 

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

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

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

a) nem gondoskodik az ingatlan folyamatos tisztán tartásáról, gaz- és 
gyommentesítéséről, valamint arról, hogy az ingatlanon növő fű ne érje el a 25 
cm-es magasságot, 

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

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló 8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

            „15. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki hétfőtől péntekig 22 óra után, 
szombaton 20 óra után, vasárnap és ünnepnapokon 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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4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

                   Marcsik Zoltánné Király Ágnes                             Kelemen László 
                                 polgármester                                                     jegyző 


