KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
10/2007. (IV.4) r e n d e l e t e
a közterület használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02.) számú rendeletének
módosításáról
1. §
1) A rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint egészül ki.
b./ épületek falára szerelhető konzolos cégérek és reklámtáblák, erősáramú, vagy közvilágítási
oszlopokra szerelhető fix reklámtáblák, lábon álló fix reklámtáblák, állótáblák, továbbá álló vagy
falra szerelhető vitrines táblák, mutatványos tevékenység reklámhordozói kihelyezésére,
2) A rendelet 3. § (2) bekezdésének l/ pontja törlésre kerül.
3) A rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:
g) járdának az építéséhez szükséges építőanyag elhelyezése, az ahhoz kapcsolódó épület
létesítésével, karbantartásával, felújításával összefüggő tevékenység során fellépő balesetveszély
elhárítása céljából történő lezárásához, a tevékenység kezdetétől annak befejezéséig,
4) A rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
g) felvonulás, aláírásgyűjtés, közvélemény-kutatás, a közterület egy részének elzárásával járó
demonstráció, pártok (választási időszakban jelöltek- és jelölő-szervezetek) által szervezett
rendezvény lebonyolításához,
2.§
1) A rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul:
f) transzparens kerékpárút felett keresztben történő elhelyezésére, reklámhordozó útkereszteződés
útjain azok metszéspontjától, valamint kijelölt gyalogátkelőhelytől (a forgalmi irány felőli oldalon)
számított 50 méteren belüli elhelyezésére, létesítésére kivéve, ha azt korábban hatósági eljárásban
engedélyezték,
2) A rendelet 3. § (4) bekezdés k) pontja az alábbiak szerint egészül ki:
k.) kifeszített transzparens és mutatványos tevékenység reklámhordozói elhelyezésére: a Bethlen
Gábor téren, a Hősök terén és a tereket határoló utcák mindkét oldalán, a Bokányi Dezső utcának a
Táncsics utcai kereszteződéséig tartó szakaszán, valamint az előző két utca kereszteződésében, a
Városház utcában, a Köztársaság utcának a Posta utca és a Kígyó utca közötti szakaszán, a Szász
Károly utcának a Magyar utca kereszteződéséig tartó szakaszán, valamint az előbbi két utca
kereszteződésében.
3) A rendelet 3. § (4) bekezdés m) és s) pontja törlésre kerül.
3. §
A rendelet 8. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki (az azt követő bekezdések számozása
értelemszerűen változik):
(5) A Tormássy-, Grósz-, Nagy Szeder utca, Dongéri csatorna, Mártírok útja, Keceli út, Boróka-,
Peterke-, Vári Szabó-, Hírnök-, Margaréta-, Nagy Czirok-, Kamilla-, Orgona-, Pipacs-, Kocsis-,
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Páfrány-, Levedula-, Zsigrai-, Grósz utca által határolt városrész: közútjainak határain belül és
közútjainak tartozékain (várakozóhely, pihenőhely), - beleéértve a határoló utcák minkét oldalát továbbá közútnak és tartozékának nem minősülő közterületein 3.500,- kg. legnagyobb megengedett
össztömeget maghaladó gépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény,
különleges jármű nem várakozhat.
4. §
1) A rendelet 15. § e) pontja az alábbiak szerint módosul:
e) Jármű tárolása:
1) A 3500 kg. legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépkocsi, autóbusz,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű közterületen, nem
a rendeltetésszerű használatából eredő elhelyezése.
2) Hatósági jelzés nélküli, érvénytelen hatósági jelzéssel ellátott, továbbá üzemképtelen
jármű közterületen 24 órát meghaladó elhelyezése, amennyiben jogszabályi tilalomba
ütközik.
3) Az 1) pontban felsorolt járművek kijelölt várakozóhelyen történő elhelyezése, amennyiben
az elhelyezés a közlekedési szabályokat sérti, vagy az állapotot behajtási tilalom, vagy
korlátozás megszegésével hozták létre.
2) A rendelet 15. §-a az alábbi o) és p) ponttal egészül ki:
o) Rendeltetésszerű használat: A rendelet 15. § e) pontjának 1) bekezdésében felsorolt járművek
közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállítás, közúti árufuvarozás, személyszállítás
illetve nem közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállításhoz történő igénybevétele.
p) Várakozás: Járművel a megállásnál (a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz
szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történő
egy helyben tartózkodás) hosszabb ideig történő egyhelyben tartózkodás.
5. §
A rendelet 1. számú mellékletének s) és v) pontja törlésre kerül.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kiskunhalas, 2007. március 29.

Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének
Időpontja: 2007. április 4.
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