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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. június 25-i ülésére 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló  
59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása vonatkozásában az önkormányzat rendelkezik 
helyi viszonyokat és sajátosságokat is figyelembe vevő hatályos önkormányzati rendelettel, 
azonban régóta húzódó probléma a csapadékelvezetők és szikkasztók kérdésköre, amely 
helyben felmerült igényből fakadó és törvényi felhatalmazásból eredő jogalkotási 
kötelezettséget generált. 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szereplő 
zöldfelület fenntartás (csapadékcsatornától az út széléig) önkormányzati hatáskörbe való 
vonása aránytalanul nagy költségtételt jelent az önkormányzat számára. 

A Helyi Belvíz-védekezési és Vízkárelhárítási Tervünkhöz igazodó, tervezett módon 
kialakított csapadékelvezető- és szikkasztó árkok a területek természetes lefolyását és egyben 
vízellátását biztosítják igazodva egy-egy övezet talajtani adottságaihoz. A szóban forgó 
közterületek természetes vegetációja a terület talajtani adottságainak fényében alakult ki, 
amely szoros összefüggésben van annak vízellátottságával is. Ha ezeket vízviszonyokat 
megváltoztatjuk, akkor az ott lévő természetes lágy szárú növénytársulás átalakul, így 
megeshet, hogy több védett és fokozottan védett növényfaj eltűnik. Ilyen növényfaj például a 
homoki varjúháj (Sedum sartorianum), illetve a csikófark (Ephedra dystachia). Fontos 
megjegyezni azonban, hogy természetvédelmi indokok mellett komoly vagyonvédelmi 
kérdések is felmerülnek a csapadékelvezető- és szikkasztó árkok betemetése kapcsán. Ha egy 
korábban kialakított árok betemetésre kerül, az esetben az ott felgyülemlő csapadék nem tud a 
megfelelő módon elszikkadni, így az az útburkolatok, illetve az épületek alapját alámossa, 
károsítja, mely következtében ezek állapota rohamosabb ütemben romlik. 

A fentiek alapján szükséges a Rendelet módosítása, amellyel tilalmi körbe vonjuk a 
csapadékelvezető, valamint szikkasztó árkok betemetését, paramétereinek megváltoztatását, 
valamint az ingatlan tulajdonosát kötelezzük a nyílt csapadékvíz elvezető csatornák és 
szikkasztó árkok karbantartására, vagy annak saját költségén történő elvégeztetésére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítás-tervezetének megtárgyalására és 
elfogadására. 

 
Kiskunhalas, 2020. június 04. 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
          polgármester 
 
 



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2020. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló  

59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az 
önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az 
indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a 
jogszabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak jelentős társadalmi hatása, környezeti 
következménye van, ezért az indokolást közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 

1. §-hoz 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szereplő 
zöldfelület fenntartás (csapadékcsatornától az út széléig) önkormányzati hatáskörbe való 
vonása aránytalanul nagy költségtételt jelent az önkormányzat számára. 

A Helyi Belvíz-védekezési és Vízkárelhárítási Tervünkhöz igazodó, tervezett módon 
kialakított csapadékelvezető- és szikkasztó árkok a területek természetes lefolyását és egyben 
vízellátását biztosítják igazodva egy-egy övezet talajtani adottságaihoz. A szóban forgó 
közterületek természetes vegetációja a terület talajtani adottságainak fényében alakult ki, 
amely szoros összefüggésben van annak vízellátottságával is. Ha ezeket vízviszonyokat 
megváltoztatjuk, akkor az ott lévő természetes lágy szárú növénytársulás átalakul, így 
megeshet, hogy több védett és fokozottan védett növényfaj eltűnik. Ilyen növényfaj például a 
homoki varjúháj (Sedum sartorianum), illetve a csikófark (Ephedra dystachia). A 
természetvédelmi indokok mellett vagyonvédelmi szempontból jelentős a csapadékelvezető- 
és szikkasztó árkok betemetésének kérdése. Amennyiben egy már kialakított árok betemetésre 
kerül, az esetben az ott felgyülemlő csapadék nem tud a megfelelő módon elszikkadni, így az 
az útburkolatok, illetve az épületek alapját alámossa, károsítja, mely következtében ezek 
állapota rohamosabb ütemben romlik. 
A fentiek alapján szükséges a Rendelet módosítása, amellyel tilalmi körbe vonja az 
Önkormányzat a csapadékelvezető, valamint szikkasztó árkok betemetését, paramétereinek 
megváltoztatását, valamint az ingatlan tulajdonosát kötelezzük a nyílt csapadékvíz elvezető 
csatornák és szikkasztó árkok karbantartására, vagy annak saját költségén történő 
elvégeztetésére. 



2. §-hoz 

A rendeletben előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, vagy a meghatározott 
tilalmak megszegése – amennyiben e magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek – miatti közigazgatási szabályszegés esetén a hatósági eljárás 
lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására – átruházott hatáskörben – a jegyző 
jogosult. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben kiszabható 
közigazgatási bírság módjáról és mértékéről a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet szabályai irányadóak. 

3. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

Kiskunhalas, 2020. június 04. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján) 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 
a) Társadalmi hatás: A rendelet módosításának elsődleges céljai a jelenlegi jogszabályi 

környezethez történő hozzáigazítás, illetve annak előmozdítása, hogy Kiskunhalas 
város közigazgatási területén meglévő biológiailag aktív zöldfelületeinek megóvását 
elősegítsük a szankciórendszer meghatározásával. 

 
b) Gazdasági hatás: A módosító rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

gazdasági hatása az önkormányzatra nézve és a jogkövető állampolgárokra nincs. 
Hosszabb távú pozitív gazdasági hatás, hogy az épületek és utak állagmegóvása kisebb 
terhet jelent a város és annak lakossága számára, mivel ezeket a pangó víz nem 
rongálja. 

 
c) Költségvetési hatásai: nincs 

 
d) Környezeti következményei: Az épített környezet kedvezően alakul. 

 
e) Egészségi következményei: Nem releváns. 

 
f) Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív 

terhei nem nőnek. 
 

g) A módosítás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Helyben felmerülő igényből és törvényi felhatalmazásból fakadó jogalkotási 
kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat e rendelet elfogadásával. 

 
h) Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 04. 
 



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…. …) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és 
Szociális Bizottsága, és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, 
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI.30.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: köztisztasági rendelet) 3.§ -a az alábbi (9) és (10) 
bekezdésekkel egészül ki: 

„(9) Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, úgy 
annak használója köteles a nyílt csapadékelvezető csatornák, a szikkasztó árkok 
karbantartását elvégezni, vagy saját költségen elvégeztetni, illetve köteles ezeket tisztán 
tartani.  
(10) Tilos a csapadékelvezetők, vagy szikkasztó árkok betemetése, azok műszaki 
paramétereinek megváltoztatása, illetve új elvezetők és szikkasztók engedély nélküli 
kialakítása” 

2.§ 

(1) A köztisztasági rendelet az alábbi 14/A. §-al egészül ki: 

„14/A. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal 
sújtható, aki e rendelet 3.§ -14. § -ban foglalt rendelkezéseket megsérti.” 

 
3.§ 

(1) A rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. 
 
Kiskunhalas, 2020. június „….”. 
 

Fülöp Róbert      Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester                 jegyző  

 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2020. június „….” 

 
Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyző 


