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Lakossági tájékoztató 

Tisztelt viszáki lakosok! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Községi Önkormányzat Viszák képviselő testülete 

megalkotta a 

 

közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 

 

5/2020. (VII.6.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kérjük Önöket, hogy a Rendelet által előírt szabályokat - különös tekintettel 13.§-ban foglalt 

zajvédelmi előírásokat: 

13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki: 

belterületen este 21.00 órától reggel 7.00 óráig, továbbá vasárnap és ünnepnapokon 8.00 óra előtt és 

12.00 óra után mások nyugalmának megzavarására alkalmas, zajjal járó munkát végez, így különösen 

robbanómotoros fűnyírót, motoros fűrészt, kerti traktort üzemeltet, kertépítéssel és - fenntartással 

kapcsolatos, illetve zajjal járó építési, szerelési munkát végez, ipari- vagy barkácsgépet működtet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási vagy 

életveszély elhárítására irányuló munkavégzést, továbbá közszolgáltatással összefüggő 

tevékenységet, amennyiben azt a munka jellege szakmai szempontból indokolttá teszi. 

(3) A közösségi együttélés szabályait megszegi, aki a nap bármely időszakában hangosító 

berendezés túlzó hangerővel történő használatával zavarja mások nyugalmát.  

 

valamint a 14.§-ban szereplő állattartási rendelkezéseket: 

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az állattartás körében: 

a) aki a közterület tulajdonosának engedélye nélkül közterületen haszonállatot tart, legeltet, az 

ingatlanról felügyelet nélkül kienged, vagy más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását nem 

akadályozza meg, 

b) aki a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló kedvtelésből tartott állat közterületre, vagy más 

tulajdonában lévő magánterületre való átjutását, kóborlását nem akadályozza meg, 

c) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és 

fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres 

irtásáról, 

d) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről, 

e) aki az almostrágyát az ingatlan udvarán nem kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes átmeneti 

gyűjtőben tárolja, 

f) aki nem gondoskodik az elhullott állat tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről. 

 

fokozottan tartsák be! 

 

Viszák 2020. 07. 08. 

 

Tisztelettel:         Avas József sk. 

       polgármester 

  


