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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelete 

Telki község közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről szóló 3/2014.(I.24.) Ör. 
számú rendelet módosításáról 

Telki Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi   
rendeletet alkotja. 

1. § 

A Telki község képviselő-testületének 3/2014.(I.24.) Ör. számú rendelete Telki község 
közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről szóló Telki Község Képviselő-testülete 3. § 
(2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közterület – használati hozzájárulást kell beszerezni:) 
„k) film-, televízió-, videó – és hangfelvétel készítéséhez, ha a közterület rendeltetésszerű 

használatát 60 percnél hosszabb ideig akadályozza Az engedélyezésre a közterületek és az 
állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet foglalt szabályokat kell alkalmazni.” 

2. § 

A Telki község képviselő-testületének 3/2014.(I.24.) Ör. számú rendelete Telki község 
közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről szóló Telki Község Képviselő-testülete 
a) 6. § (6) bekezdésében az „eljárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004.évi CXL” szövegrész helyébe az „eljárására az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL” szöveg és a „Ket” szövegrész helyébe az „Ákr.” szöveg, 

b) 6. § (7) bekezdésében az „a Ket. 76. §- 77. §-ában” szövegrész helyébe az „az Ákr.-ben” szöveg, 
c) 6. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Ket. 72. §.-ában” szövegrész helyébe az „az Ákr.-

ben” szöveg, 
d) 2. mellékletében foglalt táblázat 5. . sor 2. mezőjében az „elhelyezése” szövegrész helyébe az 

„elhelyezése de minimum 1500 Ft” szöveg, 
e) 2. mellékletében foglalt táblázat 5. . sor 3. mezőjében a „160” szövegrész helyébe a „200” 

szöveg, 
f) 2. mellékletében foglalt táblázat 6. . sor 2. mezőjében a „Film és televízió (rádió) felvétel céljára 

60 percen túl” szövegrész helyébe a „Konténer, WC elhelyezése de minimum 1500 Ft” szöveg, 
g) 2. mellékletében foglalt táblázat 6. . sor 3. mezőjében a „2 650” szövegrész helyébe az „1000 

Ft/nap” szöveg 
lép. 

3. § 

Hatályát veszti a Telki község képviselő-testületének 3/2014.(I.24.) Ör. számú rendelete Telki község 
közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről szóló Telki Község Képviselő-testülete 2. 
mellékletében foglalt táblázat 5. . sor 2. mezőjében a „ , konténer” szövegrész. 
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4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
 

 
 
Deltai Károly                   dr. Lack Mónika     
polgármester                  jegyző  

 


