Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (VI.30.) 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 Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározottak alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága,
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének
kikérésével a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja annak biztosítása, hogy a közterületeken és a közterületekről érzékelhető
helyeken a városképbe illő reklámberendezések létesülhessenek, a településképet rontó
reklámberendezések eltávolíthatók legyenek.
2. Általános rendelkezések
2. §
(1) A 28/2004. (VI.02.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban R.1.) 3.§ (2) bekezdés
a. pontja helyére az alábbi szövegrész lép:
a./ a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló, közterületről érzékelhető reklám hordozására
alkalmas reklámberendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, mutatványos
tevékenység reklámhordozói kihelyezésére (továbbiakban: reklámberendezés)
(2) A R.1. 3.§ (2) bekezdés b. pontja helyére az alábbi szövegrész lép:
b./ Közterület fölé 10 cm-en túl benyúló hirdetővitrin kizárólag a jelen rendelet 3. számú
mellékletében szereplő ingatlanokon helyezhető el oly módon, hogy ingatlanonként 1-1 darab
hirdetővitrin elhelyezésére adható közterület használati engedély.
(3) A R.1. 3.§ (3) bekezdés b. pontja helyére az alábbi szövegrész 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, falragasz felhelyezésére szolgáló létesítmény

elhelyezésére, valamint a 2. számú mellékletben megjelölt helyszíneken az Önkormányzat
által létesített 1-1 db hirdetőtábla elhelyezéséhez.
(4) A R.1.5.§ (3) bekezdés e./. pontja helyére az alábbi szövegrész lép:
e./ reklámberendezés:
- térképkivonatot (2 példányban), a berendezés helyének megjelölésével,
méretezésével,
- a berendezés terveit (2 példányban) olyan méretarányban, amely a részleteket
is egyértelműen ábrázolja
- vagy a berendezés fényképét 2 példányban
- a főépítésznél előterjesztett 6. § (1) bekezdés b. pontja szerinti megkeresés
átvételének igazolása, és a főépítész támogató véleménye
(5) A R.1. 6.§ (1) bekezdés b. pontja helyére az alábbi szövegrész lép:
b./ a 3.§ (2) bekezdés a./ pontjában meghatározott reklámberendezések csak a jelen rendelet 4.
számú mellékletében meghatározott bírálati szempontokon alapuló, a főépítész által kiadott
támogató vélemény birtokában kerülhetnek kihelyezésre. A főépítész a véleményét a
megkeresés beérkezését követő 15 napon belül adja ki. Amennyiben a főépítész véleményét
ezen határidőn belül nem adja ki, úgy a hozzájáruló véleményét megadottnak kell tekinteni. A
reklámberendezéseken a város címere és logója nem szerepelhet.
(6) A R.1. 7.§ (4) bekezdés helyére az alábbi szövegrész lép:
(4) A rendelet 3. § (2) bekezdés c./, g./, i./, k./, q./ és r./ pontjában foglaltak kivételével a
közterület-használat csak határozott időre, legfeljebb egy éves időtartamra engedélyezhető.
(7) A R.1. 10.§ (5) bekezdés első mondata helyére az alábbi szövegrész lép:
A reklámberendezés felülete a hordozó szerkezettel együtt (befoglaló méret) értelmezendő,
függetlenül a ráhelyezett reklám, hirdetés nagyságától. Szerkezetileg több elemből álló, de
összefüggő berendezés egynek minősül. Önálló betűk vagy ábrák esetében az összefüggő
szöveg körbehatárolt idomának felületét kell figyelembe venni.
(8) A R.1. 11.§ (1) bekezdés d./ pontja helyére az alábbi szövegrész lép:
d./ Amennyiben a közterületen elhelyezett eszköz, tárgy, létesítmény, reklámberendezés (e
pontban a továbbiakban együtt: reklámberendezés) tekintetében a közterület használatot
engedélyező előtt bejelentés alapján eljárás indult, úgy az engedélyező a bejelentés
beérkezését követő 5 napon belül megkeresi a főépítészt a véleménye kialakítása céljából. A
főépítész eljárásában a jelen rendelet 4. számú mellékletében meghatározott bírálati
szempontrendszer szerint a megkeresés beérkezését követő 15 napon belül kialakítja
véleményét. Amennyiben a reklámberendezést a főépítész város, vagy utcaképbe nem illőnek
minősítette, úgy az engedélyt a főépítészi vélemény alapján meg kell vonni.
(9) A R.1. 15.§ d./ pontja helyére az alábbi szövegrész lép:
d./ Jelen rendelet alkalmazásában közterületről érzékelhető reklám az olyan tájékoztatás,
információ, jelzés, közlés, illetve megjelenítési mód, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog
és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét, továbbá a vállalkozás,
illetőleg a magánszemély nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését,
valamint áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. Továbbá reklámberendezés útján

vagy önállóan közzétett, az emberi tudatra befolyást gyakorló információk (utalások,
figyelemfelhívások) írásos, képi vagy hangi – közterületről érzékelhető – megjelenítése oly
módon, hogy azok bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak, és esetleg
képzettársításra ösztönöznek. Reklámberendezés minden olyan hordozó eszköz, fixen
rögzített vagy mozgó, képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk
tárolására is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá
elhelyezése módjától függetlenül reklám megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni
lehet.
(10) A R.1. 15.§-a új, r./ és s./ ponttal egészül ki:
r./ Jelen rendelet alkalmazásában hirdetővitrin az olyan tájékoztatást, információt hordozó
plakát, vagy egyéb tájékoztató kihelyezésére szolgáló közterültről érzékelhető, fix telepítésű
műtárgy, melyen információt csak a hirdetővitrin tulajdonosának hozzájárulásával lehet
elhelyezni.
s./ Hirdetőtábla az olyan közterületen elhelyezett, fix telepítésű műtárgy, melyre a lakosság
engedély nélkül lakossági hirdetményt helyezhet el.
(11) A R.1. 1. számú melléklete helyére jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(12) A R.1. új, 2. 3. és 4. számú melléklettel egészül ki, melyek jelen rendelet 2. 3. és 4. számú
mellékletét képezik.
(13) Az 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet számú rendelet 9.§ (1) bek. helyére az
alábbi szövegrész lép:
(1) Közterületen lakossági hirdetmény kizárólag az e célra rendszeresített, a rendelet 3.
számú mellékletében megjelölt területen elhelyezett hirdetőtáblán, egyéb hirdetmény
csak a rendelet 4. számú mellékletében megjelölt területeken elhelyezett
hirdetővitrinben 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.
(14) Az 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet új, 3. számú melléklettel egészül ki, mely
jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(15) Az 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet új, 4. számú melléklettel egészül ki, mely
jelen rendelet 3. számú mellékletét képezi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
A jelen rendelet 2016. július 05-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti,
rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni.
Kiskunhalas, 2016. június 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, 2016. június 30.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

1. számú melléklet a 17/2016. (VI.30.) rendelethez
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke
a) A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló közterületről érzékelhető reklámot hordozó
reklámberendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, reklámozási célú alapzatos zászló
825,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
825,- Ft/m2/hó + ÁFA
b) Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
100,-Ft/m2/nap
c) A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
2.050- Ft/db/nap
d) Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok,
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák,
járdamatrica
2.050,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén

2.050,- Ft/m2/hó + ÁFA

-Lábon álló fix reklámtáblák
6 m2 reklámfelületű tábla
4 m2 reklámfelületű tábla
2 m2 reklámfelületű tábla

12.000,- Ft/hó + ÁFA
8.060,- Ft/hó + ÁFA
4.020,- Ft/hó + ÁFA

e) szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
2.050,- Ft/db/hó
f) Építési munkával kapcsolatban
- állvány

6,- Ft/m2/nap

- építőanyag

105,- Ft/m2/nap

g) Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
590,- Ft/m2/nap
h) Alkalmi árusítás- és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett
termékek) javító és szolgáltató tevékenység

825,- Ft/m2/nap
i) Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
110,- Ft/m2/nap
j)k) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár

460,- Ft/m2/nap

l.) Mutatványos tevékenység

200,- Ft/m2/nap

m) Kifeszített transzparens

825,- Ft/m2/ + ÁFA/nap

n) Mozgóárusítás/mozgóbolt
járművel történő árusítás
1.350,- Ft/nap/jármű
4.110,- Ft/hét/jármű
13.700,- Ft/hó/jármű
13.690,- Ft/év/jármű
gépjárművel történő árusítás
2.530,- Ft/nap/jármű
7.585,- Ft/hét/jármű
25.290,- Ft/hó/jármű
252.800,- Ft/év/jármű
o)Járműkiállítás, értékesítés
kerékpár, motorkerékpár

1.100,- Ft/db/nap

egyéb jármű

2.210,- Ft/db/nap

p) Áru, vagy árubemutatásra, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess
tevékenység
370,- Ft/m2/nap
q)Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
4.415- Ft/nap
r) Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
220,- Ft/m2/nap
s) Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
825,- Ft/m2/nap
t) Közterületen elhelyezett kamera
6.625,- Ft/kamera/hó

a)

egy hónapnál rövidebb időre
220,- Ft/kamera/nap

u) A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
kereskedelmi jellegű tevékenység
825,- Ft/ m2/nap
nem kereskedelmi jellegű tevékenység
220,- Ft/ m2/nap
amennyiben a terület nem állapítható meg 1.100,- Ft/nap

2. melléklet a17/2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendelethez
hirdetőtábla elhelyezésének helyszínei
4660/49
4745/3
2252

hrsz
hrsz
hrsz

(Kanizsa tér)
(Bercsényi utca)
(Semmelweis tér)

3. melléklet a 17/2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendelethez
hirdetővitrin elhelyezésére szolgáló területek
4889
40451/1
1904
2252
222/18
4745/6
4579
7659
2567
1815/62
6273
4708/7
2248
124

hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz

(Szövetség tér)
(Kopolyai út)
(Kölcsey utca)
(Semmelweis tér)
(Bem utca)
hrsz (Kossuth utca)
(Szabadkai út)
(Nagy Szeder István utca)
(Szász Károly utca)
(Esze Tamás lakótelep)
(Jókai utca)
(Hősök ligete)
(Május 1. tér)
(Bajcsy-Zsilinszky utca)

4. melléklet a 17 /2016.(VI.30.) számú önkormányzati rendelethez
bírálati szempontrendszer
a) a telepítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve kialakulóban levő környező
beépítési adottságokat, rendeltetésszerű használatot és a fejlesztési lehetőségeket
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlan benapozását,
használatát, tekintettel az övezeti besorolásra
d) a környezeti hatások tekintetében különösen vizsgálandó, hogy a létesítés
korlátozza-e a közterületek, a környező ingatlanok használhatóságát
e) a telepítésből adódó környezeti változások (terepalakítás, csapadékvíz-elvezetés,
növénytelepítés) nem terhelik-e indokolatlan mértékben a környezetet
f) a tervezett létesítmény megfelel-e a közterület kialakult vagy tervezett
használatának
g) kedvezőtlen irányba befolyásolja-e a közterület átláthatóságát
h) tartósan és nagymértékben gátolja-e az épített környezet esztétikai érvényesülését
i) alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához,
karakteréhez

