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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére 
2020. évi hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetének elfogadása 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata együttműködve Szolgáltatóval az elmúlt években nagy 
hangsúlyt fektetett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, illetve a hulladékkezelési rendszer 
folyamatos fejlesztésére. Célunk ezzel az, hogy egy olyan rendszert tudjunk kialakítani, ami kielégíti 
a lakossági igényeket, legyen szó kommunális-, vagy egyéb típusú hulladékról, ugyanakkor a 
jogszabályi kereteknek és a környezetvédelmi követelményeknek is megfelel. A lakosság 
változtatásokat örömmel fogadja, egyre jelentősebb mennyiségű szelektív hulladékot gyűjtünk 
elkülönítetten, a zöldhulladék kezelésében is komoly előre lépések voltak, illetve a lomtalanítási 
rendszer is teljes egészében átalakult. Tekintettel azonban arra, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer 
igen szerteágazó feladatokat tartalmaz, illetve, hogy ez a jogszabályok által egyik leginkább 
szabályozott terület, a szolgáltatás még nem tökéletes. Emellett a lakosság egy része továbbra is 
komoly károkat okoz az illegális hulladékelhelyezésekkel, mely feleslegesen plusz terheket ró az 
Önkormányzatra. Az elmúlt időszakban számos illegális hulladékelhelyező lett tetten érve, 
szankcionálva, mégis jelentős mennyiségű hulladék kerül az erdőkbe, legelőkre, illetve belterületi 
területekre is, de emellett egyre jelentősebb a közterület mindennapi használatból eredő szennyezése 
is. 

Tekintettel arra, hogy a rendszer további fejlesztésekre szorul, illetve, hogy Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának rövidtávú célkitűzése az illegális hulladékelhelyezés és a közterület 
szennyezettségének visszaszorítása, hulladékgazdálkodási akcióterv összeállítására kerül sor az I. sz. 
melléklet szerint.  

A leírt hulladékgazdálkodási akcióterv pontjai, illetve ezek megvalósíthatósági szempontjainak 
vizsgálata jelenleg tervezés és kidolgozás alatt állnak, a végleges, részletesen kidolgozott 
rendelkezések előreláthatólag a szeptemberi képviselő-testületi ülésre készülhetnek el.  

 
 

Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi 
hulladékgazdálkodási akcióterv tervezetét a melléklet szerint, továbbá felhatalmazza Fülöp 
Róbert polgármestert a részletes szabályrendszer kidolgozására. 
 
Határidő: 2020. október 31. 

      Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

      Képviselő-testület határozatáról értesül:  
Tóth Péter osztályvezető, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 
 

Kiskunhalas, 2020. június 15. 

 

                         Fülöp Róbert s.k. 



Melléklet 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2020. évi 

Hulladékgazdálkodási akciótervének 
tervezete 

 
 

Jogszabályi keretek felülvizsgálata: 

Magasabb szintű jogszabályok mellett Kiskunhalas Város Önkormányzata több olyan helyi 
rendelettel is rendelkezik, mely a közterületek tisztaságát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, 
környezetvédelmi kérdéseket kívánja szabályozni, rendezni. Ezek egy része módosításra, 
aktualizálásra szorul. 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja az általa 
elfogadott, hulladékgazdálkodási, köztisztasági, környezetvédelmi tárgyú rendeleteit, kiemelt 
figyelmet fordítva arra, hogy hatékonyabban lehessen szankcionálni azokat a lakosokat, akik 
a jogszabályi előírásokat nem tartják be, közösségellenesen viselkednek.  

Lakossági szerződések áttekintése: 

Az elmúlt években megszaporodott azon lakosok száma, akik ugyan hétről-hétre kiteszik a 
hulladékgyűjtő edényeiket az ürítési napokon, ezeket a Szolgáltató ki is üríti, azonban az ott élőnek 
nincs közszolgáltatási szerződése, a szolgáltatásért nem fizet. Emiatt: 

2.) A szolgáltató segítségével felülvizsgáljuk a lakosok szerződéses viszonyait, kiszűrve ezzel 
azokat, akik ugyan termelnek hulladékot, de nem fizetnek a közszolgáltatás igénybevételéért. 
Tekintettel arra, hogy belterületen kötelező a közszolgáltatás, kötelezni fogjuk a lakosokat a 
szerződéses viszonyaik rendezésére, ennek elmaradása esetében élni fogunk a szankcionálás 
lehetőségével. 

Társasházi viszonyok rendezése: 

A társasházak vonatkozásában mindig is jelentől problémákat okozott a közös konténerek használata, 
ugyanis a gyűjtők sok esetben az ürítést követő pár órán belül tele voltak, pedig ezek mérete és 
darabszáma a szerződéses viszonyok ismeretében lett meghatározva. A közterületen tárolt 
gyűjtőedényekből sok esetben guberálók kiszedik a hulladékot, így az a közterületet szennyezi. 
Jelentős probléma az is, hogy a társasházi konténerek egy része rossz állapotban van, abban nem lehet 
olyan módon hulladékot tárolni, ami a környezetet nem szennyezi. A társasházi szelektív 
hulladékgyűjtés jelenleg szelektív hulladékgyűjtő pontos segítségével történik, azonban itt is jelentős 
mennyiségű illegális hulladék keletkezik. Tekintettel a fent leírt problémákra, az alábbi intézkedések 
kerültek meghatározásra: 

3.) Felülvizsgálatra, majd egységesítésre kerül a társasházak esetében a szórólapok és egyéb nem 
postai küldemények elhelyezésének lehetősége. Vélhetően egy városképbe illő, egységes 
tárolók kerülnének kihelyezésre a közös képviselők koordinálása mellett a társasházak 
bejárataihoz, majd idővel helyi rendeletbe rögzítésre kerül, hogy szóróanyagok elhelyezésére 
csak ezen eszközök használhatóak. 

4.) Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján minden társasház esetében lehetőséget kívánunk 
teremteni a szelektív hulladékgyűjtésre (egy gyűjtőedénybe kerülne vegyesen a szelektív 
hulladék, hasonlóan a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre). 

5.) Felülvizsgálatra kerül a szelektív szigetek szükségessége. Tekintettel az előző pontra, vélhetően 
felszámolásra kerülne a szigetek nagy része, így településünkön terveink szerint 2-3 ponton 



maradna megfigyelő-rendszerrel ellátott nagyobb méretű gyűjtősziget, ahová a külterületen 
élők helyezhetik el szelektív hulladékaikat. 

6.) Jelenleg a társasházak esetében, a közterületen tárolt edények után nem kell közterület-
használati díjat fizetni. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy amennyiben a társasház 
igényli, majd önkormányzati segítséggel ki is alakítja a zárt tárolókat, úgy a közterület 
használat továbbra is díjmentes marad. Azon edények esetében viszont ahol a zárt tároló 
kialakítását nem kezdeményezi a társasházi lakóközösség, bevezetésre kerül a közterület-
használati díj, illetve ezen hulladékgyűjtők közvetlen környezetének rendben tartása a 
társasházi lakóközösség (közös képviselő) kötelessége lesz, melyet ellenőrizni, szükség 
esetén szankcionálni is lehet. 

7.) A társasházak tulajdonában lévő, főként 1100 literes gyűjtőedények állapota felülvizsgálatra 
fog kerülni, majd kiszűrésre kerülnek a sérült gyűjtőedények. Ezek cseréje – tekintettel arra, 
hogy a gyűjtőedények a társasház tulajdonában vannak – a lakóközösség (közös képviselő) 
feladata lesz. 

Közterületek szennyezettségének csökkentése: 

Városunk területén, főleg a városközpont környékén jelentős közterületi szennyezés keletkezik az 
üzletek által kiadott csomagolóanyagok eldobálásából, mely jelenség főként egyes üzlettípusok 
környezetében jelentős. További probléma a társasházak előtti járdákon tapasztalható galambpiszok 
és egyéb elhagyott hulladék jelenléte is, mely egészségügyi kockázat és köztisztasági probléma 
mellett városképi szempontból is problémás. 

8.) A társasházak előtti közvetlen közterület (amennyiben van, járda), illetve a társasházakhoz 
tartozó területek tisztán tartása minden esetben a lakóközösség (közös képviselő) feladata 
lesz. 

9.) A kereskedelmi tevékenységet végző üzletek által, a termékeikkel együtt átadott 
csomagolóanyagok általi szennyezés visszaszorítása érdekében bevezetésre kerül, hogy az 
adott típusú üzleteknek nyitvatartási idejük alatt a közterületről elérhető, városképbe illő 
hulladékgyűjtő edényt kell kihelyezniük, melynek ürítéséről napi rendszerességgel az 
üzletnek kell gondoskodni. Ezen üzletek köre, illetve a fenti kötelezettség a működési 
engedélyek kiadásakor, felülvizsgálatakor egyedileg kerül meghatározásra. Jelen szabályozás 
bevezetésével főként az üzletek előtt elhagyott cigarettacsikkek, üvegek, palackok, szalvéták, 
fagylaltos tölcsérek, zacskók, ételmaradékok és egyéb csomagolási hulladékokból eredő 
szennyezéseket kívánjuk visszaszorítani. 

 
 


