Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottsága, Településfejlesztési Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzat tulajdonában álló azon közterületekre terjed ki,
amelyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre.
2. §
(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek
mértéke:
Belterületi I. rendű főutak
Belterületi II. rendű főutak
Gyűjtő utak, kiszolgáló utak és külterületi burkolt
utak
Kerékpárutak, külterületi burkolatlan utak

300,-Ft/nap/nm
200,-Ft/nap/nm
150,-Ft/nap/nm
100,-Ft/nap/nm

(2) Az igénybevételi díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárában vagy az önkormányzat
bankszámlájára utalással vagy az önkormányzat nevére szóló befizetési csekken kell megfizetni.
3. §
Kiskunhalas Város közútjainak útosztályokba sorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
4. §
(1)E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közút területének nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/1999.(III.10.) önkormányzati rendelete, valamint az azt
módosító 9/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet, 3/2010. (III.10.) önkormányzati rendelet.
Kiskunhalas, 2012. január 30.

Gyovai István
polgármester
Záradék:
A rendelet 2012. február 1-jén kihirdetésre került.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

1. számú melléklet a 3/2012. (II.01.) számú önkormányzati rendelethez
Kiskunhalas Város közútjainak besorolása:
1./ Belterületi I. rendű főutak (egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat levezető
közutak)
Kőrösi út
Jókai u.
Thorma J. u.
Szent Imre u.
Szabadkai út
Petőfi u.
Tinódi u.
Tó u.
Nagy Szeder István u.
Batthyány u.
Szilády Áron u.
Dr. Monszpart László u.
Dongér-völgyi út
2./ Belterületi II. rendű főutak (egyes városi alközpontok egymás közötti – jelentős forgalmát levezető
közutak)
Vadkerti út
Bajza u.
Szénás u.
Kötönyi út
Vasút u.
Kölcsey u.
Kocsis L. u.
Tulipán u.
Kazinczy u.
3./ Belterületi gyűjtő, lakó- és kiszolgáló utak:
Az előzőekben fel nem sorolt belterületi közutak
4./ Kerékpárutak, szervízutak:-

