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Buzsák Község Önkormányzatának 

7/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és  

megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 

18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a 41. § (4) 

bekezdésének tekintetében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A R. 10. §-a helyébe a következő helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

10.§ (1) Az ingatlantulajdonos, használó, aki nem gondoskodik:  

a) az ingatlana, és az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), 

illetőleg 

 

b) a járda melletti zöldsáv, az úttestig terjedő teljes terület, illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok és 

ennek műtárgyai tisztán tartásáról, e területen az időjárás figyelembevételével szükségszerűen 

gyomtól, gaztól való megtisztítástól, a 30 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen a fű 

kaszálásáról, 

 

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

szolgáló terület tisztántartásáról, zöldfelületének kezeléséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 

 

d) a telekingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről – úgy, 

hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, valamint a közúti forgalom, illetve tábla láthatóságát, 

 

e) az épülete tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját, vagy 

közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról, 

 

f) az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető 

rendszere – járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák – 

karbantartásáról,  

 

g) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási 

feladatokat (pl. károkozók és kártevők elleni védekezés), a közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartást valósít meg. 

(2)   Aki kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással, karbantartással (pl. fűnyírás, fakivágás) kapcsolatos, 

magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó 

tevékenységet: 

a. munkanapokon nem 7:00 óra és 20:00 óra között, 

b. szombaton nem 8:00 óra és 20:00 óra között, 

c. vasárnap és ünnepnapokon nem 8-12 óra között végez, a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.                            
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(3)   Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben 

tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés 

szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről. 

2.§ 

 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

ÖR.) a következő 10/A. §-szal és a 10/B §-szal egészül ki: 

 

10/A.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője, aki a 10. § (1) 

bekezdésben foglalt kötelezettségét a felszólítást követő 10 napon belül sem teljesíti – 3.§ (1) és (2) 

bekezdés szerinti bírság kiszabása mellett – költségére kényszerkaszálás rendelhető el. 

10/B.§ (1) A kényszerkaszálást Buzsák község területén a Buzsák Község Önkormányzata végzi el.  

(2)     A kényszerkaszálási feladatot végző szervezet köteles a megrendeléstől számított 5 napon belül 

a kaszálási munkákat a kötelezett terhére Buzsák község közigazgatási területén elvégezni. 

(3)     A kényszerkaszálás egységterületre (m2) vetített díját, jelen rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

(4)     A díjat a kötelezettség elrendeléséről szóló, illetve a végrehajtást elrendelő döntésben a 

kötelezettel közölni kell. 

4.§ 

 

 

Az ÖR. kiegészül e rendelet 1. mellékletét képező 1. sz. melléklettel. 

 

 

5.§ 

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Buzsák, 2019. május 20. 

 

 

 

   Kara Lajos           Mezriczky Tünde 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2019. május 23-án a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

                                                                                                   Mezriczky Tünde 

                                                                                                          jegyző 
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1.sz melléklet a 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A kényszerkaszálás díjai: 

a) 20.000,-Ft/alkalom 

b) 400 m² feletti terület esetén 50,-Ft/m² 

 


