Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi,
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a
következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól és
ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 4.§- a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azzal szemben aki e jogszabályban foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály megsértése
a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a
jegyző felhívással élhet. Felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos
határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben
kötelezi annak megszüntetésére.
2.§
A R. 6.§ -a az alábbi (7) (8 ) (9) bekezdéssel egészül ki:
„ (7) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.)
önkormányzati rendelet 3.§ - 14. § - ban foglalt, az ingatlanok és közterületek tisztántartására
vonatkozó rendelkezéseket megsérti.
(8) Megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki:
- a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló
18/2003.(VII.31.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében felsorolt védett elemeket,
valamint közterületi köztárgyakat, ezek környezetében lévő díszburkolatot, zöldterületet,
játszótereket, görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral, vagy gépjárművel
rendeltetésellenes módon vagy céllal használ, emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési
tárgyon valamint lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen
gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik.
(9) Megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki zárt rendszerű állattartás esetén nem
gondoskodik a trágyalé zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Kiskunhalas, 2015. szeptember 24.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2015. szeptember 25.
/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

