
KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK  

15/2000/04.20./Ktr.sz. 

r e n d e l e t e  

 

az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról  
 
 
Kiskunhalas Város Képviselô-testülete a szabálysértésekrôl szóló 1999. évi LXIX. 
törvény 169. § /2/ bekezdésének végrehajtására - az egyes szabálysértési 
rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a magasabb 
szintű - törvényi, kormányrendeleti - szabályozással való összhang megteremtése 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Képviselô-testülete a szeszesital kimérésének és 

fogyasztásának közterületen és egyéb helyen való korlátozásáról szóló 

20/1991./X.14./ Ktr.sz. rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:  
 
Az e rendelet 1. és 2. §-ában megfogalmazott szabályok megszegôjével szemben az 
egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999./XII.28./ Korm.sz. rendelet 12. § /1/ 
bekezdésében foglaltak alapján szabálysértési eljárásnak van helye.  
 

2. § 
 

Kiskunhalas Város Képviselô-testülete a városi címerrôl és zászlóról, valamint 

annak használatáról szóló 23/1992./IX.28./ Ktr. sz. rendelet 9. §-át az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
9. § Aki a rendelet 3. § /3/ bekezdése, 4. § /1/, /3/ bekezdése szerinti szabályokat 
megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható. A 
szabálysértés elkövetôjével szemben Kiskunhalas Város Jegyzôje jár el.  
 

3. § 
 

Kiskunhalas Város Képviselô-testülete a közterület-használat szabályozásáról 

szóló 22/1994./IX.20./ Ktr.sz. rendelet 14. §-át az alábbiak szerint módosítja:  
 
/1/ Aki e rendelet 3. § /1/ és /2/ bekezdésében, az 5. § /1/ és /2/ bekezdésében és a 
8. § /1/-/5/ bekezdésében foglalt szabályokat megszegi szabálysértést követ el és 
30.000,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.  
 
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti szabálysértés elkövetôjével szemben Kiskunhalas Város 
Jegyzôje jár el.  
 
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal 
arra felhatalmazott ügyintézôje és a közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat 
ki.  
 
 



 
 

4. § 

 
 

Kiskunhalas Város Képviselô-testülete az állattartás szabályairól szóló 

20/1995./VI.26./ Ktr.sz. rendelet 21. § /2/ bekezdését az alábbiak szerint módosítja 
és a 21. § /3/, /4/ bekezdéssel egészül ki:  
 
/2/ Aki az alábbi a./ - m./ pontban foglalt szabályokat megsérti szabálysértést követ el 
és 30.000-, Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.  
 
a./ közösségi létesítmények udvarán vagy azok telekhatártól mért 50 méteres 
körzetén belül kis- és nagy állatot tart,  
 
b./ a 3., 4., 5. §-okban meghatározott területeken a megengedettnél több kis és 
nagyállatot tart és ezzel mások jogos érdekét, nyugalmát sérti, kisállattartó telepet 
létesít vagy üzemeltet,  
 
c./ kettô, vagy több lakásos ingatlan vagy lakóépület udvarán nagy- és kisállatot a 
lakótársak egyetértése és az ingatlan tulajdonosa /kezelôje/ engedélye nélkül tart, 
illetôleg az állatokat engedély nélkül a közös udvarba, kertbe kiengedi vagy ott 
legelteti,  
 
d., kisállatot nem a 3. § /3/ bekezdése szerint tart,  
 
e., állatot közterületre kienged, vagy ott legeltet, illetve külterületen nem kipányvázva 
vagy ôrzés nélkül legeltet,  
 
f., belterületen házôrzô ebet nem az önkormányzati rendelet 7. § /3/ bekezdése 
szerint tart,  
 
g., a több lakásos épület lakásaiban, helyiségeiben az öleb testméreténél nagyobb 
ebet vagy háromnál több macskát, valamint a közös udvarban házôrzô ebet a 
lakótársak egyetértése és az ingatlan tulajdonosa /kezelôje/ engedélye nélkül tart, 
valamint a közös udvarban a házôrzô ebet a lakótársak egyetértése és az ingatlan 
tulajdonosa /kezelôje/ engedélye nélkül, illetve szabadon tart,  
 
h./ engedély nélkül az önkormányzati rendeletben fel nem sorolt állatot tart,  
 
j./ az állattartásra szolgáló létesítmények elhelyezési feltételeleit megszegi.  
 
/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal 
arra felhatalmazott ügyintézôje és a közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat 
ki.  
 
/4/ E rendelet 7. § /2/, /6/, /7/ bekezdésében megfogalmazott szabályok 
megszegôjével szemben az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999./XII.28./ Korm. 
sz. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján szabálysértési eljárásnak van helye.  
 



 
 
 
 

5. § 
 

Kiskunhalas Város Képviselô-testülete a helyi környezet védelmérôl,a 

közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról szóló 

39/1996./XII.30./ Ktr.sz. rendelet 6. § /2/, /3/ és /4/ bekezdése az alábbiak szerint 
módosul, és a következô /5/ bekezdéssel egészül ki:  
 
/2/ Aki az alábbi a./-h./ pontokban meghatározott szabályokat megsérti 
szabálysértést követ el és 30.00,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható:  
 
a./ - aki az ingatlana elôtti járda és zöldterület tisztántartásáról, gyomtalanításáról, 
parlagfű írtásáról nem gondoskodik, 
 
b./ - az a kötelezett, aki a közutak, közterületek, járdák hó és síkosság-mentesítését 
elmulasztja,  
 
c./ - az aki közterületen építési vagy bontási munkákat végez és az építési 
törmeléket, hulladékanyagot a munka befejezésétôl számított 48 órán belül nem 
távolítja el,  
 
d./ - parkosított és füves területeket rendeltetés-ellenesen használ pld. gépjárművet 
ráhajt.  
 
e.,/ A szabálysértési eljárás lefolytatása Kiskunhalas Város Jegyzôje hatáskörébe 
tartozik.  
 
/4/ A /2/ pontban meghatározott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal arra 
felhatalmazott ügyintézôje és a közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki.  
 
/5/ Az e rendelet 5. § /4/ /6/ bekezdésében megfogalmazott szabályok 
megszegôjével szemben az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999./XII.28./ Korm. 
sz. rendelet 3. § d./ pont és a 7. § a. pontjában foglaltak alapján szabálysértési 
eljárásnak van helye.  
 

6. § 
 

A képviselô-testület a települési szilrád és folyékony hulladékkal összefüggô 

kötelezô közszolgáltatás igénybevételérôl szóló 10/1997./III.28./ Ktr.sz. rendelet 
8. §-a az alábbiak szerint módosul:  
 
/1/ Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki  
 
a./ a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezô közszolgáltatást jogszabálysértô 
módon nem veszi igénybe  
 



b./ háztartási hulladékot felhalmoz vagy a közterületre, illetve más ingatlanára és e 
rendeletben meghatározott feltételektôl eltérô módon kihelyez,  
 
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti szabálysértés elkövetôjével szemben Kiskunhalas Város 
Jegyzôje jogosult eljárni.  

7. § 
 

Kiskunhalas Város Képviselô-testülete a kötelezô kéményseprô-ipari 

közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételérôl szóló 15/1997./V.06./ Ktr.sz. 
rendelet 5. § /1/ bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
 
Aki a kéményseprô-ipari közszolgáltatás ellátását ismételt szabályszerű értesítés 
ellenére akadályozza, szabálysértést követ el, 30.000,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal 
sújtható.  
 

8. § 

 
 

A képviselô-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1999./III.10./ 

Ktr.sz. rendelete az „Ügyrendi, Jogi Bizottságra átruházott képviselô-testületi 
hatáskörrel kapcsolatos rendelkezés 
„dönt a szabálysértés miatt kiaszabott pénzbírság - ideértve az elzárásra 
átváltoztatott pénzbírságot is, - valamint az elkobság alá esô dolog értékének 
megfelelô összegű végrehajtás, méltányosságból részbeni, vagy teljes 
elgengedésérôl, az elkobzott dolog visszaadásáról” 

hatályát veszti.  

 

9. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.  
 
 
 
 
 
  Tóth Zoltán sk.     Dr. Ferenczi Mária sk.  
  polgármester      jegyzô  


