KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
63/2005. (XII.21.)
rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02) számú rendeletének
módosításáról

1. §
A rendelet 3. § (3) bekezdés b./ pontja az alábbiak szerint módosul:
/3/ Nem kell közterület-használati engedély:
b./ a polgármesteri Hivatal 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-, hirdető és
tájékoztató tábla/berendezés, virágkosár, virágláda, korlát, falragasz felhelyezésére szolgáló
létesítmény elhelyezésére,
2. §
A rendelet az alábbi 10/A. §-sal egészül ki:
10/A. §
Emlékmű, emléktábla, emlékhely, emlékpark, kegyeleti hely és szobor
létesítése, elhelyezése
(1) Az ingatlan tulajdonosának, továbbá a Városfejlesztési- és Idegenforgalmi Bizottság
(továbbiakban: bizottság) előzetes hozzájárulása szükséges:
a) emlékmű, emléktábla, emlékhely, kegyeleti hely, szobor közterületen, valamint épület,
építmény, műtárgy közterületről látható homlokzatán, oldalán,
b) továbbá önkormányzati tulajdonú ingatlan és középület területén történő elhelyezéséhez,
c) emlékpark létesítéséhez.
(2) Közterület és önkormányzati tulajdonú épület tekintetében a tulajdonosi jogokat a bizottság
gyakorolja.
(4) Nem kell tulajdonosi hozzájárulás amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
felsorolt létesítmény elhelyezője és az - önkormányzati tulajdonnak nem minősülő - ingatlan
tulajdonosa azonos.
(5) A tulajdonos és a biztosság hozzájárulása nem mentesít a más jogszabályok által előírt
engedélyek beszerzése, valamint feltételek teljesítése alól.
3. §
A rendelet 10. § (5) bekezdése az alábbi f./ ponttal egészül ki:

f./ A díjszámítás szempontjából egy napnak kell tekinteni a közterület használatát engedélyező, vagy
az engedélynélküli közterület használat időszakát és az azért fizetendő díjat megállapító
határozatban feltüntetetett minden naptári napot.
4. §
A rendelet 13. § (1) bekezdés a./ pontja az alábbiak szerint módosul:
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a./ a szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékhelyek, kegyeleti helyek, dísz-kutak, vízmedencék,
szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak, törmeléktároló konténer elhelyezése, valamint a
közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek és fülke, illetve fülke nélküli távbeszélő
készülék, postai létesítmény után.
5. §
A rendelet 15. §-a az alábbi g./, h./, i./ pontokkal egészül ki:
g./

Emléktábla: A rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt táblának, továbbá
útbaigazító-tájékoztató táblának nem minősülő, tevékenységre nem utaló, hirdetés céljára
szolgáló ábrázolást nem tartalmazó, hanem személyre, eseményre, történésre, állapotra vagy
ezek csoportjára utaló, a figyelmet felhívó emlékező feliratot, fényképet, ábrázolást, vagy ezeket
együttesen tartalmazó tábla, dombormű, illetve a felsorolt jellemzőkkel bíró más módon
létrehozott műtárgy.

h./ Műtárgy: épületnek nem minősülő, építmény funkciót nem tartalmazó létesítmény
i./ Homlokzat: az épület, műtárgy közterületről látható része.
Ez a rendelet 2005. december 21-én lép hatályba.
Kiskunhalas, 2005. november 19.
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