
Telki község Önkormányzat  

képviselő testületének 

8/2019 (III.29.) 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.§. (1) bekezdés (g)  pontja 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, szemetet kitesz, ott hagy. A közterületen lévő szemétgyűjtők tartalmát 

szétszórja, 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 11.§. (1) bekezdés (i)  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

i) nem gondoskodik az ingatlana előtti, melletti, mögötti, közterületen, illetve 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, 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 11.§. (1) bekezdése az alábbi l)-n) bekezdéssekkel egészül ki. 

 

l) ingatlanáról közterületre, bármilyen szennyező anyagú folyadékot, szennyvizet, kienged, 

kivezet vagy ezt egyenesen a közterületi részen teszi. A közterületen lévő szemétgyűjtők vagy 

az ott elhelyezett hulladékok tartalmát szétszórja. 

 

m) csapadékvizet ingatlanáról a közterületre kienged 

 



n) a kommunális  és a külön gyűjtött zöldhulladék és szelektív hulladékszállításról szóló helyi 

rendeletben meghatározott időpont előtt és a szállítási időt követően az ingatlana elé bármilyen 

hulladékot a közterületre kihelyez vagy ott hagy. 

 

3. § 

 

A Rendelet 15.§. (1) bekezdése az alábbi e) bekezdéssel egészül ki. 

 

e) Személy vagy tehergépkocsit, utánfutót vagy egyéb tárgyat úgy helyez el a közterületen, 

hogy az a közúti közlekedést,- kiemelve, a kommunális és közcélú feladatokat ellátó 

gépjárművek mozgását- akadályozza, vagy balesetveszélyt jelent az ott más eszközzel vagy 

gyalog közlekedő személyekre. 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Deltai Károly     dr. Lack Mónika 

polgármester           jegyző 

 

 


