Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 59/2005. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
5., 11. valamint 17. pontjában meghatározott feladatkörében, 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, Kiskunhalas tiszta,
esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és
védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, a következőket rendeli el:
1.§
(1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 59/2005. (X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a a
következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott
ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.”
2. §
(1) A R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő g) pont lép:
„g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és
síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése.”
3.§
(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
„j) gyom: Az adott körülmények között káros hatású bármilyen növény, amely szándékos
vetés nélkül jelenik meg, továbbá zavarja az ember termelő tevékenységét, befolyásolja
egészégét és pihenését.”

4.§
(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) növényzet rendezett állapotban tartása: Lágyszárú gyepalkotók magassága a talajszinttől
mért 20 cm-t nem haladja meg. Növények telepítése és a növényápolás során a növény
sajátosságainak figyelembe vétele mellett a nem kívánatos sarjak, sarjhajtások, gyomok
(különösen az allergének), eltávolítása, a kultúrnövények optimális életfeltételeihez szükséges
tőtávolságok kialakítása az alábbiak szerint (növekedési típustól függően különösen):
- lágyszárú növények (kivéve fűfélék):
- nyírt sövény:
- cserje, vagy kis termetű fa (örökzöld) (3-4 m):
- fa, fa méretű örökzöld:

20 - 30 tő/m2
4-5 tő/m2
1 tő/3-4 m2
1 tő/9-10 m2 ”

5.§
(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
„l) szálláshely-szolgáltatás: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontja
szerinti fogalom.”
6.§
(1) A R. 2. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
„m) vendéglátás: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti
fogalom.”
7.§
(1) A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés lép:
„(6) Az ingatlan használója, vagy ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlan előtti közterületet - a 3.§ (4) bekezdésében, valamint I. sz. mellékletében rögzítettek
figyelembevételével - valamint az ingatlant a gyomoktól, allergén gyomoktól mentesen,
továbbá az ott lévő növényeztet folyamatosan rendezett állapotban tartani.”

8. §
(1) A R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„ 10/A §.
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6. sz. melléklet szerinti közterületeket
nem dohányzó közterületnek minősíti.
(2) Az e rendelet 6. sz. mellékletének 2. pontjában megjelölt vendéglátóhelyek működtetője,
üzemeltetője köteles jól látható helyen kifüggeszteni a „Többlakásos társasházakban működő,
üzemelő vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra használt helyiség utcafronti
homlokzatától és annak határvonalától mért 5-5 méteres közterület nem dohányzó közterület”
rendelkezést.”
9. §
(1) A R. 1. sz. melléklet szerinti 6.sz.melléklettel egészül ki.
(2) A R. 2. sz. melléklet szerinti 7.sz. melléklettel egészül ki.
10. §
(1) Ez a rendelet –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetést követő nap lép hatályba,
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) A 10/A.§ 2017.január 1-jén lép hatályba.
Kiskunhalas, 2016. október 27.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2016. október 28.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

1. melléklet a 23/2016 (X. 28.) önkormányzati
rendelethez
6. számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez
1.
Kiskunhalas Város területén lévő nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális,
közigazgatási, egyházi és szociális intézmények főbejárata felőli utcafronti épülete, ennek
hiányában kerítése és az úttest közötti közterület.
2.
Többlakásos társasházakban működő, üzemelő vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra
használt helyiség utcafronti homlokzatától és annak határvonalától mért 5-5 méteres
közterület.

2. melléklet a 23/2016 (X. 28.) önkormányzati
rendelethez

7. számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez
a) Fásszárú növények telepítési távolságai:
Magáningatlan telekhatára mellett fásszárú növényzet belterületen, illetve zártkertben az
alábbi minimális ültetési távolság megtartásával telepíthető:
- cserje (nyírt sövény):
- fa termetű örökzöld:
- kis termetű (max. 4-5 m magasra növő) fa, fásszárú növény:
- közepes termetű (max. 8-10 m magasra növő) fa, fásszárú növény:
- nagy termetű fa, fásszárú növény:

1,0 m
1,0 m
2,0 m
4,0 m
5,0 m

Amennyiben épület vagy tömör kerítés található az ingatlan határán úgy cserje(nyírt sövény),
fa termetű örökzöld és kis termetű fa, fásszárú növény esetében a telepítési távolságot 0,5 m
távolsággal meg kell növelni.

b) Közterületen fásszárú növények egymástól történő minimális telepítési távolságai:
- cserje, örökzöld (növekedési típustól függően ált.):
- kis termetű fa, fásszárú növény:
- közepes termetű fa, fásszárú növény:
- nagy termetű fa, fásszárú növény:

0,4-2,0 m
4,0 m
6,0 m
7,0 m

