Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet és a helyi
környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a településkép védelme érdekében a
következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja Kiskunhalas Város településképének védelme érdekében a település területén
elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük
módjának szabályozássása tárgyában elfogadásra kerülő rendeletekkel való összhang megteremtése.
2. Általános rendelkezések
2. §
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásáról
szóló 28/2004. (VI.02.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.1.) 3.§ (3) bekezdés b.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b./ az Önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi
létesítmények, köztárgyak, tömegközlekedési várakozó-helyiség, emléktábla, emlékmű, kegyeleti
hely, szobor, díszkút, vízmedence, emlékmű, pad, korlát, figyelmeztető tábla/berendezés, virágkosár,
virágláda, korlát elhelyezéséhez.”
(2) A R.1. 5.§ (3) bekezdés e. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e./ reklámberendezés esetében:
- Kiskunhalas Város Polgármesterének településképi bejelentési eljárás keretében hozott
döntését és a bejelentéshez készült dokumentációt.”
(3) A R.1. 6.§ (1) bekezdés a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a./ A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a hatályos jogszabályokat,
önkormányzati rendeleteket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, közlekedésbiztonsági,
továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az
egyéb feltételek /pl.: iparjogosítvány, működési engedély/ fennállását is.
Alkalmi-és mozgóárusítás, sport és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos tevékenység esetén az
engedély megadásának a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel előzetesen megkötött
szemétszállítási szerződés is feltétele.
Mutatványos tevékenység alkalmi reklámhordozóinak elhelyezésre 5 napnál hosszabb időre nem
engedélyezhető.”
(4) A R.1. 15.§ d./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d./ Jelen rendelet alkalmazásában közterületről érzékelhető reklámnak minősül a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók
elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott, a közterületeken, valamint a
közterületnek nem minősülő ingatlanon közterületről látható módon elhelyezett reklámhordozó és
reklám.”
3.§
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban R.2.) 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közterületen lakossági hirdetmény kizárólag Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselőtestületének a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletében foglaltak szerint
helyezhető el. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A
közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén
eltávolítani.”
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. §
(1)
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti,
rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni.
(2)
Hatályát veszti a R.1. 3.§ (2) bekezdés a. és b., a (4) bekezdés f., k. és r. pontjai.
(3)
Hatályát veszti a R.1. 6.§ (1) bekezdés b. pontja.
(4)
Hatályát veszti a R.1. 11.§ (1) bekezdés d./ pontja.
(5)
Hatályát veszti a R.1. 15.§ r./ és s./ pontja.
(6)
Hatályát veszti a R.1. 2., 3., 4., melléklete.
(7)
Hatályát veszti a R.2. 3., 4., melléklete.
Kiskunhalas, 2017. november 30.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2017. december 1.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

