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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a képviselő-testület 2020. október 29-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 önkormányzatunk 
rendelkezik helyi viszonyokat és sajátosságokat is figyelembe vevő hatályos önkormányzati 
rendelettel, mely a közterület használatának szabályozása mellett a közterület tisztasága 
vonatkozásában is tartalmaz rendelkezéseket. Régóta húzódó problémát okoznak azonban a 
társasházaknál hanyag módon elhelyezett szórólapok, melyek az időjárás hatására gyorsan 
hulladékká válnak, azt a szél szétszórja a közterületen, ezek eláznak, beszennyezve ezzel az 
utcákat, egyéb köztereket. Másik jelentős probléma, főként a városközponti, sűrűn telepített 
üzletek esetében tapasztalható, ahol a mindennapi kereskedelmi tevékenység során kiadott 
csomagolóanyagok, egyéb eszközök eldobálása miatt az üzletek környezetében jelentős 
mennyiségű hulladék fordul elő. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 25-i ülésén 
elfogadta a Hulladékgazdálkodási akciótervet, amely keretében kerül bevezetésre néhány 
olyan szabály, amelyekkel egy olyan rendszert tudunk kialakítani, ami kielégíti a lakossági 
igényeket, legyen szó kommunális-, vagy egyéb típusú hulladék kezelésről, ugyanakkor a 
jogszabályi kereteknek és a környezetvédelmi követelményeknek is megfelel. Ezen akcióterv 
keretében kívánjuk kezelni többek között a fent leírt problémákat az alábbiak szerint: 

A társasházak esetében egységesítésre kerül a szórólapok és egyéb nem postai 
küldemények elhelyezésének lehetősége. A közös képviselők koordinálása mellett a 
társasházak bejárataihoz, városképbe illő, egységes tárolók kerülnének kihelyezésre, melyek 
kifejezetten a szóróanyagok elhelyezésére szolgálnának. Ezen tárolók hiányában szóróanyag 
az adott társasházhoz nem helyezhető el, csak a lépcsőházban, a házirendben rögzítettek 
szerint. Természetesen a postai küldemények átadására szolgáló, lakosok nevére szóló 
postaládák használatában változás nem történne. 

A másik fent említett probléma megoldása érdekében főként a városközpontban 
található szórakoztató-, vendéglátó-, és árusító helyek üzemeltetőit köteleznénk arra, hogy az 
általuk eladott termék göngyölegét, a termékkel egyidejűleg átadott, a tevékenységéhez 
kapcsolódó azonosítható csomagoló anyagot, egyéb eszközt az üzlet megközelítését szolgáló 
bejárattól 25 méteres távolságon belül folyamatosan gyűjtsék vissza. 

 

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

 
Kiskunhalas, 2020. október 01. 
 
 
 
         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 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 25-i ülésén elfogadta a 
Hulladékgazdálkodási akciótervet, amely keretében kerül bevezetésre néhány olyan szabály, 
amelyekkel egy olyan rendszert tudunk kialakítani, ami kielégíti a lakossági igényeket, legyen 
szó kommunális-, vagy egyéb típusú hulladék kezelésről, ugyanakkor a jogszabályi 
kereteknek és a környezetvédelmi követelményeknek is megfelel. 

A társasházak esetében egységesítésre kerül a szórólapok és egyéb nem postai küldemények 
elhelyezésének lehetősége. Egy a városképbe illő, egységes tárolók kerülnének kihelyezésre a 
közös képviselők koordinálása mellett a társasházak bejárataihoz, és a szóróanyagok 
elhelyezésére csak ezen eszközök használhatóak. 

Városunk területén, főleg a városközpont környékén jelentős közterületi szennyezés 
keletkezik az üzletek által kiadott csomagolóanyagok eldobálásából, mely jelenség főként 
egyes üzlettípusok környezetében jelentős. 

A kereskedelmi tevékenységet végző üzletek által, a termékeikkel együtt átadott 
csomagolóanyagok általi szennyezés visszaszorítása érdekében bevezetésre kerül, hogy főként 
a városközpontban található szórakoztató-, vendéglátó-, és árusító helyek üzemeltetői 
kötelesek az általuk eladott termék göngyölegét, a termékkel egyidejűleg átadott, a 
tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható csomagoló anyagot, egyéb eszközt az üzlet 
megközelítését szolgáló bejárattól 25 méteres távolságon belül folyamatosan visszagyűjteni. 
Jelen szabályozás bevezetésével főként az üzletek előtt elhagyott cigarettacsikkek, üvegek, 
palackok, szalvéták, fagylaltos tölcsérek, zacskók, ételmaradékok és egyéb csomagolási 
hulladékokból eredő szennyezéseket kívánjuk visszaszorítani. 



2. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

Kiskunhalas, 2020. október 01. 

 
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 bevezetésre kerüljön néhány olyan szabály, amelyekkel 
egy olyan rendszert tudunk kialakítani, ami kielégíti a lakossági igényeket, legyen szó 
kommunális-, vagy egyéb típusú hulladék kezelésről, ugyanakkor a jogszabályi 
kereteknek és a környezetvédelmi követelményeknek is megfelel. 

 
b) Gazdasági hatás: A módosító rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

gazdasági hatása az önkormányzatra nézve és a jogkövető állampolgárokra nincs. 
Hosszabb távú pozitív gazdasági hatás várható, ugyanis a rendezett környezetben lévő 
üzletekben várhatóan növekedni fog a forgalom. 

 
c) Költségvetési hatásai: nincs 

 
d) Környezeti következményei: Az épített környezet rendezettsége kedvezően alakul, a 

csökkenő hulladékmennyiség pozitív hatással lesz a helyi környezet állapotára is. 
 

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. október 01. 
 



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 (11) 
bekezdésekkel egészül ki: 

„(11) Az ingatlanhasználók társasházi övezetben az erre a célra kijelölt, társasházi 
lépcsőházak bejárata előtt elhelyezett hirdetménygyűjtőt kötelesek rendszeresíteni, amelyek 
környékét kötelesek rendben tartani. 

(2) A köztisztasági rendelet 3.§-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 

(12) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 
1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (4) bekezdésén alapúló tisztántartási 
kötelezettséggel összefüggésben a szórakoztató-, vendéglátó-, és árusító helyek üzemeltetői 
kötelesek az eladott termék göngyölegét, a termékkel egyidejűleg átadott, a tevékenységéhez 
kapcsolódó azonosítható csomagoló anyagot, egyéb eszközt az üzlet megközelítését szolgáló 
bejárattól 25 méteres távolságon belül folyamatosan visszagyűjteni.” 

 
2.§ 

(1) E rendelet 1. § (2) bekezdése 2021. január 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdése 2021. április 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. 

 
Kiskunhalas, 2020. október „….”. 
 

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. október „….” 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
jegyző 


