
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (IX.25.) 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. 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  a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 59/2005 (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, amennyiben a 

tulajdonos nem használója az ingatlannak annak használói kötelesek gondoskodni, továbbá 

kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, tisztán tartsák, gyomtól megtisztítsák.” 

 

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, és a 

környezet eredeti állapotának a helyreállítása a szennyeződést okozó szerv, illetve személy 

feladata.” 

 

(3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(4) Az ingatlan előtti járda tisztántartása (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha 

a járda mellett zöldsáv is van, a telekhatártól az úttestig terjedő teljes terület) az ingatlan 

használójának kötelessége. 

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti 

járdaszakaszt – nyitvatartási időben - a használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a 

szemét az ingatlan használójának, vagy másnak a tevékenységéből származik. 

Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokra is.” 

 

(4) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása az úttestig terjedően, 

különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre, valamint a járdára kinyúló ágak és 

bokrok megfelelő nyesése, mely évente két alkalommal történik 2,20 méter magasságig.” 

 

(5) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségesnek megfelelően naponként 

többször, a járda teljes szélességében fel kell hinteni, úgy hogy a síkosság és a síkosság általi 

balesetveszély megszűnjön. 

A felhintésre természetes, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 

kőporliszt) kell használni, kivéve fűrészpor. 

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. 

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.” 

 



2.§ 

 

(1) A R. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása az ingatlantulajdonos feladata. Amennyiben 

az ingatlan tulajdonosok közös képviselettel rendelkeznek, ezen kötelezettség megfelelő 

színvonalú végrehajtásáért a közös képviselő felel.” 

 

3.§ 

 

(1) A R. 5. § (3) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka, stb.) történő 

használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán 

tartani és az eredeti állapot szerint visszaadni. 

Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, és azt saját 

költségén elszállítani.” 

 

(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A közterületi sávok takarításakor keletkezett hulladékot az ingatlan használója köteles 

összegyűjteni és kezelésre jogosultnak átadni. 

Amennyiben olyan mennyiségű és minőségű szemét gyűlik össze, amely a kötelező 

szemétszállítás keretében nem szállítható el, annak a városi hulladéklerakó-helyre történő 

elszállításáról a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni.” 

 

4. § 

 

(1) A R. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkák helyét – amennyiben a munkálatok a 

közterületeken közlekedőket veszélyeztethetik – a környező közterülettől el kell zárni.” 

 

(2) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Építési területen és az építkezéssel érintkező közterületen keletkezett hulladékot az építést 

végző kivitelezőnek kell összegyűjteni és elszállítani.” 

 

(3) A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni a 

keletkezett hulladék elszállításáról, jogosultsággal rendelkező kezelőnek történő átadásáról.” 

 

(4) A R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Építési, bontási vagy tatarozási a munkálatoknál az építési és bontási anyagokat, a kiásott 

földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.” 

 

5. § 

 

(1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból 

semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület 

szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani, a környezetet eredeti állapotát 

helyreállítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.” 

 

 



6. § 

 

(1) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Kiemelt szegéllyel védett közterületi zöldterületre járművel ráhajtani, azt bármi módon 

károsítani, valamint engedély nélkül rendeltetés ellenesen használni tilos.” 

 

7. § 

 

 

A R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles - előre egyeztetett időpontban - a gyepmesteri 

telepre szállítani. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen – az 

észlelőnek a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben be kell 

jelenteni.” 

 

8. § 

 

(1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

9. § 

 

(1) Hatályát veszti a R. 4.§ (1) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti a R. 10.§ (6) bekezdése. 

(3) Hatályát veszti a R. 2. melléklete. 

 

10. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 24. 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester      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 25/2015.(IX.25.) önkormányzati 

rendelethez 

 

1. Zöldterület-fenntartási kategória (20 terület): 

 

Sétáló utca, Szent István utca, Kossuth utca, Thúry József utca, Bem utca, Bethlen Gábor tér, 

Hősök tere, Mátyás tér, Semmelweis tér, Május 1. tér, Köztársaság utca, Kígyó u., Jósika 

utca, Dr. Monszpart László utca, Táncsics Mihály utca, Gimnázium utca, Bocskai utca, 

Városháza utca, Hősök ligete, Kölcsey utca EU-Park, Tesco-körforgalom 

 

2. Zöldterület-fenntartási kategória (50 terület): 

 

Ady, E. utca, Árpád utca, Erdei tér, Állomás utcai lakótelep, Kuruc vitézek tere, Rakodó utca, 

Kossuth lakótelep, Avar utca, Esze Tamás lakótelep, Dr. Nagy Mór utca, Dózsa Gy. utca, 

Dob utca, Kölcsey utca (iskola felőli oldal a Széchenyi utcáig), Szabadság tér, Vasút utca, 

Bokréta utca (Vasút utca-Kossuth utca között), Batthyány utca, Nagy Szeder utca 

(Semmelweis tér és Pálma tér között), Kanizsa tér, Szent György tér, Szentháromság tér, 

Rákóczi tér, Szent Imre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Petőfi utca, Harangos tér, Posta utca, 

Kmeth S. utca, Eskü tér, Rózsa tér, Magyar utca, Bessenyei tér, Kálvin tér, Thorma János 

utca, Kárpát utca, Szilády utca (Hősök tere és Thorma János utca között), Szász K. utca, 

Mártírok útja, Radnóti utca és Kassa utca által közrezárt tér, Erzsébet tér (kivéve tájrendezett 

terület), Kovács P. tér, Kun tér, Mázsa utca, Margaréta utca, Kardvirág utcai park, Pozsony 

utca, Szentgál utca, Práger Á. utca , Szövetség tér, Széchenyi út 

 

3. Zöldterület-fenntartási kategória (29 terület): 

 

Szabó E. utca, Fazekas Mihály utca, Bojtár utca, Botond utca, Határ utca, Félegyházi út, 

Majsai út, Szegedi út, Kőrösi út, Széchenyi út (csak páros oldal), Fejérföld utca, Jókai utca, 

Kertész utca (Csokonai utcáig), Kazinczy utca (sportpálya mellett), Kazal utca (park), 

Kötönyi út (Tüzép-telep bejáratától a „Kiskunhalas” tábláig), Szénás utca, Tó utca, Szabadkai 

út, Tinódi utca (vásártértől a Kopolyai útig), Kopolyai út, Olajosok útja (53-as sz. főút és 

vasút közötti rész), Dongér-völgyi út I-II,  Karacs T. utca, Nagy K. utca, Tulipán utca, Pálma 

tér, Izabella utca, Csalogány u., Kolmann u. 

 

4. Zöldterület-fenntartási kategória (12 terület): 

 

Csetényi park, Bokor utca, Berki Viola utca (kiserdő), Kéve utca (kiserdő), Keceli út 

(emlékmű környezete), Berzsenyi utca (temető felőli oldal), Bimbó utca (temető felől), 

Temető utca (temető felől), Erzsébet tér (tájrendezett területe), Radnóti utcai erdő, Sáros-

Polgár utca (fásított terület) 

 

Az alábbi közterületeken helyezkednek el játszóterek: 

 

Radnóti utca, Kuruc vitézek tere, Erdei tér, Széchenyi utca, Dr. Nagy Mór utca, Erzsébet 

királyné tér, Semmelweis tér, Kanizsa tér (sportudvar), Esze Tamás lakótelep, Mázsa utca, 

Mátyás tér (DÉMÁSZ mellett), Hősök ligete,  Cserény utca 

 

 


