
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 

bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

Hatályát veszti  

 

a)  Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a szeszesital kimérésének és 

fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról szóló 20/1991.( X.14.) 

önkormányzati rendelet  4.§-a, 

 

b) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a temetőktől és a temetkezésről szóló 

17/2000.(IV.18.) önkormányzati rendelet XIV. fejezete 

 

c) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének 

megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről 

szóló 41/2003 (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdése 

 

d) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  az állattartás szabályairól szóló 

27/2004.(VI.02.) önkormányzati rendelet 10.§-a 

 

e) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat 

szabályozásáról szóló 28/2004. (VI. 02.) önkormányzati rendelet 8/A.§ (7) bekezdése, 12.§ (2) 

bekezdése, 14.§-a 

 

f) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  egyes helyi jelentőségű természeti 

emlékek védetté nyilvánításáról szóló 31/2007.(XII.05.) önkormányzati rendelet 8.§-a 

 

g) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének   egyes területek helyi jelentőségű 

védett természeti területté nyilvánításáról szóló 22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 7.§-a 

 

h) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 16.§-a 

 

i) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Kiskunhalas város középületeinek, 

köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról szóló 29/2008.(X.29.) önkormányzati rendelet 

10.§ (5) bekezdése 

 

j) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 30/2003. (XI.12.) 

önkormányzati rendelet 10.§ (3)bekezdése, 15.§ (3)bekezdése, 15/A.§ (6) bekezdése. 

 



2.§ 

 

Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2012. május 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  

                            Polgármester                                                                         Jegyző  

 

 

 

 

Záradék:  

 

 

A rendelet 2012. május 30-án kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

Dr. Ferenczi Mária                                                        

        jegyző 

 

 


