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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 

 
 
Lakossági bejelentések alapján, továbbá az ellenőrzés nehézségekbe ütközése folytán javasolnám  
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2021. (X.19.) számú 
rendeletét, az 1. számú melléklet szerint módosítani. 
 
A vasárnapi fűnyírás engedélyezésével kapcsolatosan számtalan bejelentés érkezett és sajnos az 
időintervallum betartását nem tudjuk ellenőrizni, ezért javasolnám, hogy a vasárnapi 10 és 12 óra 
között engedélyezett zöldfelületi karbantartást rendelet módosításával szüntessük meg. 
 
 
 
 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSI JAVASLAT 

 
 
 

A PÜTB …/2022. (II. 7.) sz. határozata 
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az 
előterjesztés szerinti módosítását javasolja Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 15/2021. (X.19.) számú rendeletét a Képviselő-testület számára. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022.02.14. 
 
 
Kismaros, 2022. február 2. 
 
 
 
 
 Neubauer Rudolf 
 előterjesztő 
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1. számú melléklet 

 

RENDELET_TERVEZET 

 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének…./2022. (……) önkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2021. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 15/2021. (X.19) önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok 

 

9. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki  

 

a) zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez munkanapokon 19.00 és másnap 

07.00 óra között, valamint szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon a nap 

bármely szakában, 

b) zajjal járó zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységet végez 

munkanapokon 19.00 és másnap 7 óra között, szombaton 9 óra előtt és 18 óra 

után, valamint  vasárnap és munkaszüneti napon a nap bármely szakában, 

c) vendéglátó üzlet kerthelyiségében, teraszán, valamint bármely magántulajdonban 

lévő ingatlan kerthelységében hangosító berendezést üzemeltet 22.00 óra után.”  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Neubauer Rudolf 

polgármester 

dr. Timer-Bárkányi Beáta 

jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2022. február …. 

 

 

        dr. Timer-Bárkányi Beáta 

         jegyző 

 


