Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004. (VI.02) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Képviselőtestületének Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásáról
szóló 28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 2.§ (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„ (4) A rendelet hatálya nem terjed ki a Harangos téri piac- és vásár, a Május 1 téri piaci
helyhasználat szabályaira.”
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f./ a közterület egy részének elzárásával járó film- és televízió felvételre,”
3. §
A Rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a.) magasabb jogszabályban nem engedélyezett zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes
tevékenység - kivéve tűzijáték - gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére,
szeszesital (kimért és palackozott), továbbá a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló
173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet által pirotechnikai osztályba sorolt termékek elhelyezésére,
tárolására, árusítására a Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Kiskunhalas Építési
Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001. (III.01.)
önkormányzati rendeletében megnevezett SZ-2 tervben körülhatárolt helyi városképvédelmi
területen.”
4. §
A Rendelet 3. § (4) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„q./ annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartása és előzetes közlése alapján közterület-használatból adódó díjhátraléka van, vagy a
korábbi (közterület használattal összefüggő) határozatban foglalt kötelezettségének nem tett eleget,
kivéve ha az elutasító határozat elkészítése előtt a fennálló kötelezettségének eleget tett, illetve a
Polgármesteri Hivatal közlése alapján megállapítható, hogy a hátralékát befizette.”

5. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e/ hirdető-berendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén:
- 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.”
6. §
A Rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c/ Ötezer forint alatti egyösszegű díjtétel esetén - amennyiben a határozott idejű engedély
kiadásának akadálya nincs és a kérelmet személyesen (vagy meghatalmazott útján) nyújtják be - a
közterület-használat díjáról szóló csekket a Városi Rendészet Közterület-felügylete állítja ki. A díj
befizetését a kérelmen fel kell tüntetni.”
7. §
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti
állapotát, saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.”
(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés
feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti.”
8. §
(1)A Rendelet 13. § (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e.) A közterület jótékonysági-, karitatív tevékenység végzéséhez engedélyezett használata esetén.”
(2)A rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiskunhalas város polgármestere a közterület-használati díj megfizetését illetően – kérelemre
– (közcélú non-profit) karitatív, jótékonysági, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, oktatási,
művelődési, egészségvédelmi, kulturális és sport rendezvény esetében mentességet, kiállítás, vásár,
piac rendezése esetében kedvezményt, vagy mentességet adhat.”
9. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

10. §
(1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép
hatályba.
(2) A rendelet 1. sz. melléklete 2013. január 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (4) bekezdés l) pontja.
(4) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja.
(5) Ez a rendelet 2013. január 2. napján hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2012. november 29.

Gyovai István
Polgármester

Záradék:
A rendelet 2012. november 30-án kihirdetésre került.

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

1. számú melléklet a 41/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke
a) A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, fényreklám,
konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil reklámtábla, reklámozási célú alapzatos zászló
550,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
550,- Ft/m2/hó + ÁFA
b) Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
70,-Ft/m2/nap
c) A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
1358- 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
1358,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén

1358,- Ft/m2/hó + ÁFA

-Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):
6 m2 reklámfelületű tábla 8051,- Ft/hó + ÁFA
4 m2 reklámfelületű tábla 5373,- Ft/hó + ÁFA
2 m2 reklámfelületű tábla 2679,- Ft/hó + ÁFA
e) szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
1358,- Ft/db/hó
f) Építési munkával kapcsolatban
- állvány

4,- Ft/m2/nap

- építőanyag

70,- Ft/m2/nap

g) Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
393,- Ft/m2/nap
h) Alkalmi árusítás- és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett termékek) javító és
szolgáltató tevékenység
550,- Ft/m2/nap
i) Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
73,- Ft/m2/nap
j)k) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár

307,- Ft/m2/nap

l.) Mutatványos tevékenység

138,- Ft/m2/nap

m) Kifeszített transzparens

550,- Ft/m2/ + ÁFA/nap

n) Mozgóárusítás/mozgóbolt

járművel történő árusítás
912,- Ft/nap/jármű
2740,- Ft/hét/jármű
9138,- Ft/hó/jármű
91 310,- Ft/év/jármű
gépjárművel történő árusítás
1688,- Ft/nap/jármű
5058,- Ft/hét/jármű
16 858,- Ft/hó/jármű
168 573,- Ft/év/jármű
o)Járműkiállítás, értékesítés
(2)

kerékpár, motorkerékpár

735,- Ft/db/nap

(3)

egyéb jármű

1474,- Ft/db/nap

p) Áru, vagy árubemutatásra, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess tevékenység
274,- Ft/m2/nap
q)Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
2943- Ft/nap
r) Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
146,- Ft/m2/nap
s) Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
550,- Ft/m2/nap
t) Közterületen elhelyezett kamera
4.417,- Ft/kamera/hó
a)

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

u) A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
kereskedelmi jellegű tevékenység
550,- Ft/ m2/nap
nem kereskedelmi jellegű tevékenység
146,- Ft/ m2/nap
amennyiben a terület nem állapítható meg 735,- Ft/nap

