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 Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2020. (X.30.) 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 29. 
 
 
 
 
 
 
 
  /: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 30. 
 
 
        /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
               jegyző 


