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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2019. (XII.18.)   
RENDELETE 

 
a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 5. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2010. 
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról 
szóló 13/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(f) közterületen állatot tartani, közterületre állatot felügyelet nélkül kiengedni. 
 
(2) a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) állat által közterületen okozott szennyeződést az állat tulajdonosa, az állat tartója, az állat 

felügyeletét ellátó személy azonnal köteles eltávolítani. 
 
 
2.§ Ez a rendelet a 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

Tolmács, 2019. december 17. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2019. december 18-án. 

 
 
 
 

 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 
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a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

12/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 
Általános indokolás 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. 
pontja a környezet-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat önkormányzat feladataként határozza meg. 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontja felhatalmazást ad a 
települési önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy rendeletben állapítsa meg a közterület 
tisztán tartására vonatkozó részletes helyi szabályokat. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§-hoz 

 
A rendelet pontosítja, kiegészíti a közterületek használatával, tisztántartásával kapcsolatos helyi 
szabályokat. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-
ban foglaltak szerint miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény 
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

 


