KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2005.(XI.30.)
rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján Kiskunhalas tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és
tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe
véve, az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Kiskunhalas Város közigazgatási területén a köztisztaság fenntartását
elősegítse, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
(4) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért
ennek előmozdításában mindenki köteles közreműködni, a szennyeződést, fertőzést
eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
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(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott
ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.
2. §
(1) Alapfogalmak:
2
a) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXXVIII. törvényben meghatározott
közterület.
b) közhasználatú zöldterület: a zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület
(közkert, közpark).
c) közkert: közterületen létesült, közhasználatra szánt kert, amely a lakosság pihenését,
kikapcsolódását, sport-, játék-, kulturális vagy más ún. szabadidős tevékenységét
szolgálja.
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A rendelet 1.§ (5) bekezdését a 23/2016. (X.28.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
A rendelet 2.§ 1) bekezdés a) pontját a 18/2017. (V.26.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2017.május 27.
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d) közpark: különböző funkciójú kertek együtteséből álló közhasználatú létesítmény, amely
az egész település, vagy a vonzáskörzetének megfelelő településrész lakosságának pihenését,
kikapcsolódását, sport-, játék-, kulturális vagy más ún. szabadidős tevékenységét
szolgálja.
e) zöldterület-fenntartási kategória:
a rendelkezésre álló anyagi eszközök
figyelembevételével megállapított besorolás, amely a zöldterületen végzendő éves fenntartási
feladatok és munkaműveletek differenciálása alapján eltérő költségráfordítást határoz
meg.
f) játszótér: főként a gyermekek részére fenntartott – játszószerekkel, vagy sportolásra
alkalmas területekkel és eszközökkel ellátott – közhasználatú terület. Ide tartoznak a
lakótelepek, közparkok játszóterei és a szabadidő eltöltését biztosító nem egyesületi
kezelésben lévő sportterületek.
g)3 tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, takarítása, hó- és
síkosság-mentesítése, illetve pormentesítése.
h) járda: köztisztasági szempontból járdának minősül a közútnak a gyalogosok
közlekedésére szolgáló önálló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más módon
elválasztott része.
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i) használó: az a magán személy, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezet, aki az ingatlant, illetve a közterületet köteles gondozni.
j)5 gyom: Az adott körülmények között káros hatású bármilyen növény, amely szándékos
vetés nélkül jelenik meg, továbbá zavarja az ember termelő tevékenységét, befolyásolja
egészégét és pihenését.
k)6 növényzet rendezett állapotban tartása: Lágyszárú gyepalkotók magassága a talajszinttől
mért 20 cm-t nem haladja meg. Növények telepítése és a növényápolás során a növény
sajátosságainak figyelembe vétele mellett a nem kívánatos sarjak, sarjhajtások, gyomok
(különösen az allergének), eltávolítása, a kultúrnövények optimális életfeltételeihez
szükséges tőtávolságok kialakítása az alábbiak szerint (növekedési típustól függően
különösen):
- lágyszárú növények (kivéve fűfélék):
- nyírt sövény:
- cserje, vagy kis termetű fa (örökzöld) (3-4 m):
- fa, fa méretű örökzöld:

20 - 30 tő/m2
4-5 tő/m2
1 tő/3-4 m2
1 tő/9-10 m2 ”

l)7 szálláshely-szolgáltatás: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23.
pontja szerinti fogalom.
m)8 vendéglátás: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti
fogalom.
A rendelet 2.§ (1) bekezdés g) pontját a 23/2016. (X.28.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2016.október 29.
A rendelet 2.§ i) pontját a 7/2013 (III.01.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos 2013. március 1.
5
A rendelet 2.§ (1) bekezdés j) pontját a 23/2016. (X.28.) önk.rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
6
A rendelet 2.§ (1) bekezdés k) pontját a 23/2016. (X.28.) önk.rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
7
A rendelet 2.§ (1) bekezdés l) pontját a 23/2016. (X.28.) önk.rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
8
A rendelet 2.§ (1) bekezdés m) pontját a 23/2016. (X.28.) önk.rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
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m) Önkormányzati hirdetőtábla: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 13. pontjában
meghatározott fogalom.
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n) Információs vitrin: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 14. pontjában meghatározott
fogalom.
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o) Úttest: Úttest alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 1. sz. függelék, I. c) pontjában foglalt fogalmat kell érteni, úgy, mint úttest, az útnak a
közúti járművek közlekedésére szolgáló része függetlenül annak burkolatától.
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p) Zöldsáv: a járda - ennek hiányában a telekhatár - és az úttest közötti terület függetlenül annak
burkolatától és kialakításától.
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II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3. §
(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 közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű
takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról,
szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről Kiskunhalas Város Polgármestere gondoskodik az
erre a célra létrehozott szervezetek útján, vagy megbízásos alapon, kivéve a (3) (5) (6)
bekezdésben meghatározott területeket.
(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.
(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.
(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.
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A rendelet 2.§ (1) bekedzés m) pontját a 26/2018. (XI.30.) önk. rendelt iktatta be. Hatályos: 2018.december 1.
A rendelet 2.§ (1) bekedzés n) pontját a 26/2018. (XI.30.) önk. rendelt iktatta be. Hatályos: 2018.december 1.
11
A rendelet 2.§ (1) bekezdés o) pontját a 19/2020. (IX.25.) önk.rend. iktatta be. Hatályos: 2020. november 1.
12
A rendelet 2.§ (1) bekezdés p) pontját a 19/2020. (IX.25.) önk.rend. iktatta be. Hatályos: 2020. november 1.
13
A rendelet 3.§ (1),(3),(4), (5), (6) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2015.szept. 26.
9

10

3

(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.
(7) A városi közterületeken lévő gyalogos közlekedésre szolgáló járdák sózása tilos.
(8) Az önkormányzat közútjainak sózása csak rendkívül indokolt esetben (mikor más
környezetkímélő módszer használata nem elegendő) történhet Kiskunhalas Síkosságmentesítési Munkaterve alapján, melynek elkészítéséért a városi főkertész a felelős.
14
(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)15 Tilos a csapadékelvezetők, vagy szikkasztó árkok betemetése, azok műszaki
paramétereinek megváltoztatása, illetve új elvezetők és szikkasztók engedély nélküli kialakítása
(11)16 Az ingatlanhasználók társasházi övezetben az erre a célra kijelölt, társasházi lépcsőházak
bejárata előtt elhelyezett hirdetménygyűjtőt kötelesek rendszeresíteni, amelyek környékét
kötelesek rendben tartani.
(12)17 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.

4. §
18

(1)
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, kommunális szennyvíz, stb.)
vizet bevezetni tilos.
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni,
beleseperni, vagy bevezetni tilos.

A rendelet 3.§ (9) bekezdését a 15/2020. (VI.29.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos 2020. július 29.
A rendelet 3.§ (10) bekezdését a 15/2020. (VI.29.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos 2020. július 29.
16
A rendelet 3.§ (11) bekezdését a 23/2020. (X.30.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos 2021.április 1.
17
A rendelet 3.§ (12) bekezdését a 23/2020. (X.30.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos 2021.január 1.
18
A rendelet 4.§ (1) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2015.szept.26.
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(4) Elválasztott rendszerű (nyílt vagy zárt szelvényű) települési csapadékvíz-elvezető csatornába
szennyvizet, illetve használt vizet vezetni tilos az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően
tisztított csapadékvizek kivételével.
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(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.
(6) 20 Az ingatlan használója, vagy ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan
előtti közterületet - a 3.§ (4) bekezdésében, valamint I. sz. mellékletében rögzítettek
figyelembevételével - valamint az ingatlant a gyomoktól, allergén gyomoktól mentesen,
továbbá az ott lévő növényeztet folyamatosan rendezett állapotban tartani.
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(7) .
(8) 22.
(9) 23Az 1. sz. mellékletben felsorolt közutak, közparkok, zöldterületek, sétányok, játszóterek,
valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjárdák tisztántartását, kaszálását, síkosságmentesítését, a keletkező szemét összegyűjtését és elszállítását az Önkormányzat végzi,
kivéve az ingatlan előtti járdaszakaszt.
(10) A (9) bekezdés keretében:
a) közutak, terek útburkolatai (parkolók) és az ezeket szegélyező járdák, a közterületen lévő
árkok, műtárgyak tisztántartása és az ott keletkezett szemét összegyűjtése és elszállítása,
b) hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák a biztonságos közlekedési feltételek
megvalósítása érdekében.
c) zöldterületi, parkfenntartási munkák, a parkok és játszóterek berendezéseinek
állagmegóvása, karbantartása.
d) szükség szerinti permetezés és egyéb növényvédelmi feladatok ellátása.
(11) 24A 2. számú mellékletben szereplő közterületi ingatlanok (10) a) és b) pontja szerinti
tisztántartását a fizető parkoló rendszert üzemeltetőnek kötelessége elvégezni.

254/A.

§

a) Bármely ingatlan határa mellett fásszárú növényzet telepítésénél figyelembe kell venni az
adott faj, fajta tulajdonságait, növekedési jellemzőit. A belterületi, valamint zártkerti
övezetben a magáningatlan telekhatára mellett fásszárú növény a 7. számú mellékletben előírt
ültetési távolság megtartásával telepíthető.
b) Közterületen fásszárú növény ültetése, a faj, illetve fajta megválasztása a városi főkertész
véleményének kikérésével történhet. A fásszárú növények egymástól történő telepítési
távolságait az 4. számú melléklet határozza meg.
A rendelet 4.§ (5) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2015.szeptember 26.
A rendelet 4.§ (6) bekezdését a 23/2016. (X.28.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2016.október 29.
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A rendelet 4.§ (7) bekezdését a 7/2013. (III.01.) önk. rendelet helyezte hatályon kívül Hatálytalan 2013. március 1.
22
A rendelet 4.§ (8) bekezdését a 7/2013. (III.01.) önk. rendelet helyezte hatályon kívül Hatálytalan 2013. március 1.
23
A rendelet 4.§ (9) bekezdését a 7/2013. (III.01.) önk. rendelet módosította. Hatályos 2013. március 1.
24
A rendelet 4.§ (11) bekezdését a 7/2013. (III.01.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2013. március 1.
25
A rendelet 4/A.§-át a 7/2013 (III.01.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2013. március 1.
19
20

5

c) Pótlási kötelezettség teljesítésénél, ha az adott közterületen a telepítés nem lehetséges, pl.
„túltelepítést” eredményezne, úgy azt a jegyző által kijelölt egyéb közterületen kell teljesíteni.
Ebben az esetben a pótlást az önkormányzat végezteti el a kötelezett költségére. Amennyiben
ilyen közterület nem áll rendelkezésre, úgy kompenzációs intézkedésként növénymegváltási
díjat kell meghatározni.
d) Engedély nélküli fakivágás, egyéb zöldfelületi rongálás kárértékének vagy a
növénymegváltási díjának megállapításához az ún. Radó-féle zöldfelületi számítási módszert
kell alkalmazni. A módszert és alkalmazását az 5. számú melléklet tartalmazza. A kár, ill. díj
nagyságát a városi főkertész vagy megbízott szakértő állapítja meg, mely összeget az
Önkormányzat részére kell megfizetni. Az így befolyt összeget a környezetvédelmi alapban
elkülönítetten kell kezelni, melyet növénytelepítésre kell fordítani.
e) A fák nagyobb arányú nyesése csak a városi főkertész hozzájárulásával történhet.
f) Közhasználatú zöldterületen lévő légvezeték alatti érintésvédelmi gallyazást a munkák
kezdése előtt legalább 48 órával írásban be kell jelenteni a jegyzőnek. A gondozási munkák
végzője felelős a szakszerű munkavégzésért.
g) Az épületek eresz- és lefolyócsatornájának, tetőfelületének tisztítása az épület
tulajdonosának saját költségen történő kötelessége és felelőssége.

5. §
(1) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok (használók) között oszlik meg.
(2) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos (használó) naponta köteles letakarítani, a közterületről a
szemetet összeszedni.
26
(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.
(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.
6.§
(1) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkák helyét – amennyiben a munkálatok a
közterületeken közlekedőket veszélyeztethetik – a környező közterülettől el kell zárni.
(2) Építési területen és az építkezéssel érintkező közterületen keletkezett hulladékot az építést
végző kivitelezőnek kell összegyűjteni és elszállítani.
27

26
27

A rendelet 5.§ (3),(4) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2015.szeptember 26.
A rendelet 6.§ (1),(2),(3),(4) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. módosította. Hatályos : 2015.szeptember 26.
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(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) 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) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik,
úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést
végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani,
illetőleg meg kell tisztítani.
(6) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet kihelyezni.
(8) Az építési-bontási hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.
7. §
28

(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.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a közterület szennyeződik, a szennyeződés
előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.
8. §
(1) A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni,
amely szennyeződést okoz.
(2) Lakóházhoz tartozó udvarban az (1) bekezdés szerinti munkákat úgy kell végezni, hogy a
szennyeződés közterületre ne kerüljön és a környezetet ne veszélyeztesse.
29
(3) Kiemelt szegéllyel védett közterületi zöldterületre járművel ráhajtani, azt bármi módon
károsítani, valamint engedély nélkül rendeltetés ellenesen használni tilos.
9. §
(1) Közterületen lakossági apróhirdetések kizárólag információs vitrinben és Önkormányzati
hirdetőtáblán helyezhetők el, tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal
megrongálni. Információs vitrin és Önkormányzati hirdetőtábla helyeit Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2018. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A közszemérmet és közízlést sértő
feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
30

A rendelet 7.§ (1) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2015.szeptember 26.
A rendelet 8.§ (3) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2015.szeptember 26.
30
A rendelet 9.§ (1) bekezdését a 26/2018. (XI.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2018.december 1.
28
29
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(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az
elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül,
köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.
Falragaszoknak a ki nem jelölt helyen való felragasztásáért, e tevékenységet végző és az azt
megrendelő (felelősségük megállapítása esetén) egyetemlegesen felelnek.
10. §
(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított hulladéktárolóba lehet
elhelyezni.
(2) A közterület szennyezésével tilos az ott elhelyezett gyűjtőedényzetből hulladékot kivenni,
kiönteni.
(3) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, megrongálása tilos. Aki a
közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, vagy
megrongálja, köteles annak megtisztításáról, illetve helyreállításáról gondoskodni.
(4) Közterületen szemetelni, építési törmeléket, gallyat, nyesedéket, veszélyes hulladékot,
robbanásveszélyes anyagot, tűzveszélyes anyagot, vagy egyéb bármilyen jellegű
környezetszennyező anyagot elhelyezni tilos.
(5) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget
veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen
elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.
31
(6)
32
(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.
10/A.§33
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6. sz. melléklet szerinti közterületeket
nem dohányzó közterületnek minősíti.
(2) Az e rendelet 6. sz. mellékletének 2. pontjában megjelölt vendéglátóhelyek működtetője,
üzemeltetője köteles jól látható helyen kifüggeszteni a „Többlakásos társasházakban
működő, üzemelő vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra használt helyiség utcafronti
homlokzatától és annak határvonalától mért 5-5 méteres közterület nem dohányzó közterület”
rendelkezést.
11. §
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára
ne csorogjon.
A rendelet 10.§ (6) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2015.szept.26.
A rendelet 10.§ (7) bekezdését a 25/2015. (IX.25.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2015.szeptember 26.
33
A rendelet 10/A.§-át a 23/2016. (X.28.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2017.január 1.
31
32
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(2) A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan
szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával
beszennyezni tilos.
12. §
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a
gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- a gyalogos közlekedési útvonalon,
- az útkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat elé, annak szélességében,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda
között,
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(3) A járdáról a havat hóesés után lehetőség szerint azonnal el kell takarítani.
(4) A nem közterületi ingatlanokról közterületre havat kihordani tilos.
13. §
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:
a) külterületen lévő autóbusz váróhelyiségek és megállóhelyek tekintetében a tisztántartásról
közút kezelője gondoskodik.
b) belterületen lévő váróhelyiségek, a járdaszigetek (kivéve autóbusz-pályaudvar)
tekintetében a tisztántartásról a közút kezelője gondoskodik.
(2) Ha a közúti jármű, munkagép üzemelése és parkolása során a közterület szennyeződik, vagy
más módon károsodik, az üzemben tartó haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani,
az eredeti állapotot helyreállítani, a balesetveszélyt megelőzni.
14. §
(1) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.), illetve azok bármilyen növényi részei
(levelek, termések, virágok, virágzatok, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.
(2) Tilos közterületen lévő növények lombozatában található madarak fészkét megrongálni,
tojásokat, fiókákat kiszedni, kiirtani.
14/A. §34
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható, aki e
rendelet 3.§ -14. § -ban foglalt rendelkezéseket megsérti.
III. fejezet
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése
15. §
34

A rendelet 14/A §-át a 15/2020. (VI.29.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos 2020. július 29.
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(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az avar és kerti hulladékok égetése csak 9 és 19 óra között végezhető. December 1-től január
31-ig a kerti hulladékok égetése tilos.
(3) Csak száraz avar és kerti hulladék égethető, az égetés során biztosítani kell az égetendő anyag
oxigén ellátását.
(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(pl. PVC, veszélyes hulladék), valamint növényvédő szerek flakonjait, csomagolóanyagait.
(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
(7) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is
igénybe vehető.
(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(9) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
IV. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
3516.

§

V. Fejezet
Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet 2005. december 1-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
39/1996. (XII.30.) sz. rendelet és az azt módosító 22/2002. (XI.28.) sz. rendelet hatályukat
vesztik.
Kiskunhalas, 2005. november 28.
Dr. Várnai László
polgármester

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2005. november 30.
(: Dr. Ferenczi Mária:)
Jegyző

35

A rendelet 16.§-át a 21/2012. (V.30.) önk.rendelet hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2012. május 31.
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36melléklet

1.

a 59/2005. (XI.30.) 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, SárosPolgár utca (fásított terület)
Az alábbi közterületeken helyezkednek el játszóterek:

36
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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
Az alábbi közterületeken helyezkednek el játszóterek:
Radnóti utca, Kuruc vitézek tere, Erdei Ferenc lakótelep, Széchenyi utca, Paprika Antal
utca, Erzsébet királyné tér, Semmelweis tér, Kanizsa tér (sportudvar), Esze Tamás
lakótelep, Mázsa utca, Mátyás tér (DÉMÁSZ mellett), Hősök ligete, Cserény utca

372.

számú melléklet

383.

számú melléklet

394.

számú melléklet

5.40számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez
Értékelés Radó-féle módszerrel
Adott fa forintban kifejezett értékét az A x B x C x D szorzat adja, ahol az egyes tényezők
az alábbiak szerint értelmezendők:
A = a fa városon belüli elhelyezkedése szerinti értékszorzó, amely:
1,0 – ha a fa jelentős városképi környezetben, kíméleti használatú zöldterületen illetve
zónában található, ritka fafaj
0,7 – ha a fa magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület ( pl. lakótelep,
ipari terület zöldfelülete stb.)
0,5 – ha a fa alacsony laksűrűségű, kertes beépítésű lakóterületen vagy külterületen
található
B = a fa ismert vagy becsült kora szerinti értékszorzó
10 éves fa szorzószáma:
10
20 éves fa szorzószáma:
40
A rendelet 2. mellékletét a 25/2015. (IX.25.) önk.rend. hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2015.szeptember 26.
A rendelet 3. sz. mellékletét a 42/2017. (XII.1.) önk.rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017.december 2.
39
A rendelet 4. sz. mellékletét a 42/2017. (XII.1.) önk.rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017.december 2.
40
A rendelet 5. számú mellékletét a 7/2013. (III.01.) önk rendelet iktatta be. Hatályos: 2013. március 1.
37
38
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30 éves fa szorzószáma:
40 éves fa szorzószáma:
50 éves fa szorzószáma:
60 éves fa szorzószáma:
70 éves fa szorzószáma:
idősebb, egyedi, védett fa szorzószáma:

84
160
300
500
700
1000

Amennyiben a fa kora pontosan ismert ( pl. adat áll rendelkezésre az ültetés időpontjára
vonatkozóan), vagy pontosabban becsülhető, úgy a két határ évtizedszorzó átlagával kell
számolni.
C = a fa egészségi állapota, megjelenése szerinti szorzó
1,0 – ha a fa gyökérzete, törzse, lombkoronája teljesen ép, egészséges
0,7 - ha a fa lombkoronája kissé csonkolt, illetve károsodott (kevesebb mint 30%)
0,4 – ha a fa lombkoronája erősen csonkolt, illetve károsodott (több mint 30 %)
D = a fa értékfelvételi időpontjában kapható azonos, vagy hasonló karakterrel, habitussal
rendelkező 4 éves szabványos faiskolai csemete beszerzési ára forintban kifejezve.
Egyéb zöldfelületi értékmeghatározás:
5 évnél fiatalabb cserje, rózsa, gyep értéke: az előállítás + 1 éves gondozás értéke
5 évnél idősebb cserje, rózsa értéke: az előállítás + 1 éves gondozás 30%-kal számolt
értéke.
Nem öntözött gyep értéke: az adott évi előállítás értéke
Évelő és egynyári virágágy: az adott évi előállítás értéke
416.

számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez

1.
Kiskunhalas Város területén lévő nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális, közigazgatási,
egyházi és szociális intézmények főbejárata felőli utcafronti épülete, ennek hiányában
kerítése és az úttest közötti közterület.
2.
Többlakásos társasházakban működő, üzemelő vendéglátásra és szálláshely-szolgáltatásra
használt helyiség utcafronti homlokzatától és annak határvonalától mért 5-5 méteres
közterület.
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A rendelet 6. számú mellékletét a 23/2016. (X.28.) önk rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
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427.

számú melléklet az 59/2005. (XI. 30) önkormányzati rendelethez

a) Fásszárú növények telepítési távolságai:
Magáningatlan telekhatára mellett fásszárú növényzet belterületen, illetve zártkertben az alábbi
minimális ültetési távolság megtartásával telepíthető:
- cserje (nyírt sövény):
- fa termetű örökzöld:
- kis termetű (max. 4-5 m magasra növő) fa, fásszárú növény:
- közepes termetű (max. 8-10 m magasra növő) fa, fásszárú növény:
- nagy termetű fa, fásszárú növény:

1,0 m
1,0 m
2,0 m
4,0 m
5,0 m

Amennyiben épület vagy tömör kerítés található az ingatlan határán úgy cserje(nyírt sövény), fa
termetű örökzöld és kis termetű fa, fásszárú növény esetében a telepítési távolságot 0,5 m
távolsággal meg kell növelni.
b) Közterületen fásszárú növények egymástól történő minimális telepítési távolságai:
- cserje, örökzöld (növekedési típustól függően ált.):
- kis termetű fa, fásszárú növény:
- közepes termetű fa, fásszárú növény:
- nagy termetű fa, fásszárú növény:
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0,4-2,0 m
4,0 m
6,0 m
7,0 m

A rendelet 7. számú mellékletét a 23/2016. (X.28.) önk rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
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