
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

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 a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága, és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményének kikérésével Kiskunhalas tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet 

rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi 

körülményeket figyelembe véve a következőket rendeli el:  

 

1.§ 
 

(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: köztisztasági rendelet.) 9.§ (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ Közterületen lakossági apróhirdetések kizárólag információs vitrinben és Önkormányzati 

hirdetőtáblán helyezhetők el, tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal 

megrongálni. Információs vitrin és Önkormányzati hirdetőtábla helyeit Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A közszemérmet és közízlést sértő 

feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.” 

 

2.§ 

(1) A köztisztasági rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott alapfogalmak, az alábbi m) 

és n) pontokkal egészül ki: 

„m) Önkormányzati hirdetőtábla: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 13. pontjában 

meghatározott fogalom. 

n) Információs vitrin: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 14. pontjában 

meghatározott fogalom.” 

 

3.§ 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, 

rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. 

 

Kiskunhalas, 2018. november 29. 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester                         jegyző 



 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2018. november 30.  

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 


