
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
10/2016. (VI.24.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés
d)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Alaptörvény  32.  cikk  a)  pontjában,  valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló 10/2016. (VI.24.)  önkormányzati  rendelet  (  a továbbiakban Ör.) 9.§-a.  az alábbiak szerint
módosul:

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

a.) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb  más tulajdonában lévő magánterületre való át-
jutását lehetővé teszi,
b.) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló haszonállat más tulajdonában lévő magánterületre
való átjutását, vagy közterületre történő kijutását lehetővé teszi,
c.) a tulajdonában vagy a felügyelete alatt álló haszonállatot közterületen legeltet.
d.) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlení-
téséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,
e.) aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogszabályokban meghatározott módon történő
gyűjtéséről, a tároló szükség szerinti kiürítéséről.

2. §  Ez a rendelet  2017. július 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

          Szatmári Kornélia              Baumann Anita Gabriella
  polgármester            jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  11/2014. (XI.21.)  önkormányzati rendelet
34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017.06.30-án.

Baumann Anita Gabriella 
                                                                              jegyző
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