
 

Telki község Önkormányzat  

képviselő testületének 

10/2018 ( IV. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről 

szóló 5/2018.(III.29.) Ör. rendelet módosításáról 

 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló   5/2018.(III.29.) 

Ör. rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

A Rendelet 11.§. ( f ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

f) a közterületre szerves hulladékot: nyesedéket, kaszálékot, komposztáló ládát, zöldsávokon 

nagyméretű köveket, sziklákat és egyéb tárgyakat helyez el, 

 

2. § 

 

A Rendelet 11.§. ( g ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

g) a közterületen szemetel, a közterületeket, játszótereket, beszennyezi. A köztisztaság megóvása és a 

balesetek elkerülése érdekében az említett területekre bármilyen szilárd vagy folyékony hulladékot 

(üveg, papír stb.), szemetet kitesz, ott hagy. A közterületen lévő szemétgyűjtők tartalmát szétszórja. 

 

3. § 

 

A Rendelet 11.§. ( i ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

i) nem gondoskodik az ingatlanán és az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok, cserjék olyan 

módon történő metszéséről, nyírásáról,  hogy az a közlekedő személyek testi épségét ne veszélyeztesse, 

gépjárművekben kárt ne okozzon, a biztonságos közlekedés feltételeinek megfeleljen, 

 

4. § 

 

A Rendelet 14.§. ( a ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

a.) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, 

jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez, vagy ezeket hangosan reklámozza. 

 

5. § 

 

A Rendelet 15.§.-a az alábbi ( 3 ) bekezdéssel egészül ki: 

 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  



a.) közterületet rendeltetéstől eltérően a közterület használatra vonatkozó önkormányzati rendeletben 

meghatározott engedély, hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, az abban foglaltaktól eltérő módon 

vagy azt meghaladó mértékben használja. 

 

6. § 

 

A Rendelet 16.§. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

a.) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat 

megszegi, 

b.) Telki község közterületére kutyáját szándékosan kiengedi, vagy arra az ingatlanáról, 

magánterületről kiszökök. 

 

7. § 

 

A Rendelet 16.§. bekezdése új számozást kap 17.§-ra módosul 

 

 

8. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Deltai Károly     dr. Lack Mónika 

polgármester           jegyző 

 

 

 


