Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § (1) bekezdésében, 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, továbbá a
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 helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe 1.
melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt 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

1. melléklet a
rendelethez

24/2015.(IX.25.)

önkormányzati

A hulladékgyűjtő szigetek száma, helye:
Esze Tamás lakótelep 3. számú épület északi oldala
Szent Gál utca 11-13. sz. ingatlannal szemben
A városkert utcai bolttól É-K-i irányban
Bajza utca Széchenyi u. és Kisfaludy u. közötti szakaszán
Kuruc vitézek terén, az óvoda bejáratától jobbra, a panelházak átjárójánál
Kuruc vitézek terén, a „hamburger” üzlettel szembeni aszfalt burkolatú területen
Széchenyi utca-Vasút utca kereszteződésénél, a „Profi Áruház” bejárata melletti
közterületen.
8. Hősök ligetének Kossuth utcai végén található parkoló melletti, útszegéllyel (ívesen)
lehatárolt területen
9. A Kossuth utca és az Állomás utca találkozásánál, a Kossuth utcai járda és útburkolat közötti
területen
10. Bem utcai tízemeletes épületnél
11. Bethlen Gábor téri Spar Áruház mögött
12. Dob utca és Dr. Nagy Mór utca metszéspontjánál
13. Május 1. téren, a piac kerékpár tárolójánál
14. Mártírok útja, Kiffer utca sarok A Kiffer utca Nyugati oldalán, a kerítés és villanyoszlop
vonala.
15. A Kertvárosi ABC Nyugati oldalán
16. TESCO parkoló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A hulladékgyűjtő udvar helye:
1. Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10 hrsz.

