
 

Telki község Önkormányzat  

képviselő testületének 

14/2018 ( V.30.) 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.§. ( a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az ingatlan tulajdonos, 

birtokos vagy használó (továbbiakban együtt: ingatlan tulajdonos), aki  

 

- az ingatlana előtti - illetve, ha a tulajdonos ingatlana két vagy több utcát érint, minden az 

ingatlanával közvetlenül határos – utcaszakaszon az ingatlan határától a közterület 

úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról télen a hó, jég ingatlana előtti 

gyalogútról történő letakarításáról, a síkossá vált gyalogút megfelelő síkosság gátló 

anyaggal történő felszórásáról nem gondoskodik 

 

2. § 

 

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

 

- az ingatlanának illetve az ingatlana előtti – illetve, ha a tulajdonos ingatlana két vagy 

több utcát érint, minden az ingatlanával közvetlenül határos – utcaszakaszon, az ingatlan 

határától a közterület úttestig teljes területének, zöldterületek fenntartásának folyamatos 

fenntartási kötelezettségét, ingatlan fűnyírást, gaz és gyommentesítését, egyes ingatlanok 

tisztántartását nem teljesíti. 

  3. §. 

A Rendelet 13.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

13.§. 

 

Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése 

 

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

 

a.) pirotechnikai terméket 23:00 óra után (Szilveszter, Újév napján 01:00 órát követően) 

szabadtéren felhasznál. 

b.) hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel indokolatlanul 

ismétlődő különleges zajt okoz.  

c.) Mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a közterületen történő figyelemfelkeltéshez, 

tájékoztatáshoz, hirdetéshez, reklám célú tevékenységhez hangerősítő, hangkeltő berendezést az 

alábbi időszakokban  



- munkanapokon                                reggel 8.00 óra előtt és este 20.00 óra után, 

- szombaton                                       reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után,  

     - pihenőnap               reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után, illetve 

- vasárnap és ünnepnap              0.00 -24.00 óra között használ,  

 

d.) helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmaz, vagy szabadtéri műsorszórást este 22.00 óra 

után és reggel 10.00 óra előtt folytat. 

 

e.) Szabadtéri koncertet – az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó 

koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – este 22.00 óra után és reggel 10.00 óra előtt 

tart 

 

f.) Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos magánszemélyek háztartási igényeinek 

kielégítését szolgáló zajjal járó tevékenységet: 

   - munkanapokon                             reggel 7.00 óra előtt és este 20.00 óra után, 

   - szombaton                                    reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után,   

   - pihenőnap               reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után, illetve 

  - vasárnap és ünnepnap          0.00-24.00 óra között folytat. 

 

g.) Lakóépületekben a lakás tisztántartására szolgáló a szokásosnál nagyobb zajhatással járó 

háztartási gépeket, az épület, vagy építmény építésével, felújításával, helyreállításával kapcsolatos 

zajos szerszámokat, berendezéseket  

   - munkanapokon                             reggel 7.00 óra előtt és este 20.00 óra után, 

   - szombaton                                    reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után,  

   - pihenőnap              reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után, illetve 

   -vasárnap és ünnepnap        0.00-24.00 óra között használ, 

 

h.) Szórakozóhelyek kerthelyiségében, egyéb nem lakás céljára szolgáló létesítmények bármely 

nyitott helyiségében, illetve nyitott ablakok és ajtó mellett zene-, illetve műsorszolgáltatás 22.00 

óra után és reggel 10.00 óra előtt tart.  

 

i.) A nem lakás céljára szolgáló ingatlan bármely nyitott helyiségében, illetve szabadtéri részében 

történő hangerősítő, hangkeltő berendezést  

   - munkanapokon        reggel 7.00 óra előtt és este 20.00 óra után, 

   - szombaton            reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után,  

   - pihenőnap            reggel 8.00 óra előtt és este 19.00 óra után, illetve 

   - vasárnap és ünnepnap   0.00-24.00 óra között használ 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Deltai Károly     dr. Lack Mónika 

polgármester           jegyző 

 

 

 


