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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 

 tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. októberi ülésén megalkotta a helyi 
hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X.29.) önkormányzati rendeletét. 
 
A rendeletben szabályozott, városunkban több helyen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek körül évek óta óriási mennyiségű kommunális hulladék keletkezik. Azzal, hogy a 
családi házak és a társasházak már rendelkeznek külön, saját szelektív- és kommunális 
hulladékgyűjtő edényekkel is, ezért ezen szelektív hulladékgyűjtő szigetek létjogosultsága 
megszűnt, nem töltik be azon funkciójukat, hogy a lakosság szelektív hulladékát tudja 
megfelelő helyre helyezni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen szigetek környéke 
állandóan tele van kommunális hulladékkal, a kukákba sem szelektív szemetet helyeznek, így 
a Városunk tisztaságának megóvása, és a lakókörnyezetek rendbe tétele érdekében szükséges 
ezen szigetek felszámolása, amelyre véghatáridőnek javaslom ezen év végét kijelölni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Kiskunhalas, 2022. június 13. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

helyi hulladékgazdálkodásról szóló  
20/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Általános indokolás: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. októberi ülésén megalkotta a helyi 
hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X.29.) önkormányzati rendeletét. 

A rendeletben szabályozott, városunkban több helyen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek körül évek óta óriási mennyiségű kommunális hulladék keletkezik. Azzal, hogy a 
családi házak és a társasházak már rendelkeznek külön, saját szelektív- és kommunális 
hulladékgyűjtő edényekkel is, ezért ezen szelektív hulladékgyűjtő szigetek létjogosultsága 
megszűnt, nem töltik be azon funkciójukat, hogy a lakosság szelektív hulladékát tudja 
megfelelő helyre helyezni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen szigetek környéke 
állandóan tele van kommunális hulladékkal, a kukákba sem szelektív szemetet helyeznek, így 
a Városunk tisztaságának megóvása, és a lakókörnyezetek rendbe tétele érdekében szükséges 
ezen szigetek felszámolása, amelyre véghatáridőnek javaslom ezen év végét kijelölni. 

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 rendeletnek jelentős társadalmi, környezeti hatása van, ezért az 
indokolást közzé kell tenni. 

Részletes indokolás: 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
Ez a szakasz a hulladékgyűjtő szigetek felszámolása miatt módosítja a rendelet azon részét, 
ahol a lakosságot feljogosította arra, hogy a szeletív hulladékgyűjtő szigetekben is elhelyezhetik 
a szeletív hulladékukat, tekintettel arra, hogy ezen szigetek felszámolásával már nem lesz 
lehetősége a lakosságnak ezen szigetek használatára. 

Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
Ezen szakasz a Rendelet 3. mellékletét módosítja, mivel kiemeli belőle a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket azok megszüntetésével.  

Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 
A rendeletmódosítás ezen szakasza a Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

Kiskunhalas, 2022. június 13. 

Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

  

 

Rendelet-tervezet megnevezése helyi hulladékgazdálkodásról  

 Társadalmi hatás A rendelete módosításával felszámolásra kerülnek városunkban a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek, amellyel a város tisztább, a 
lakókörnyezetek rendezettebbek lesznek. 

  

Gazdasági, költségvetési hatás A rendelet jelentős gazdasági változást nem eredményez. 

Környezeti következmények A rendelet megalkotása a hulladékgazdálkodás hatékonyabb 
szabályzása révén javítani fogja a helyi környezeti állapotokat. 

Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 

Adminisztrációs terhek A rendelet módosítása az adminisztratív terheket nem 
befolyásolja. 

A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

A rendelet módosítását a magasabb szintű 
jogszabályokkal való összhang, illetve a rendelkezések 
aktualizálása teszi szükségessé. 

 

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

A jogalkotás elmaradása esetén a helyi hulladékgazdálkodás 
nehezebben szabályozható lenne, illetve egyes részei kapcsán nem 
lenne szabályzás. 

 A rendelet alkalmazásához szükséges 

Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

 

Kiskunhalas, 2022. június 13.  

 

 

  



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.25. pontja alapján biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja 
alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (6) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Ha az ingatlanhasználó ingatlanát a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés nem érinti, az 
általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő udvarba vagy a közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak 
átadhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Koordináló szerv 
részére megfizette.” 

2. § 

A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

Kiskunhalas, 2022. június … 

 
  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, 2022. június  ………. 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
          jegyző 

  



1. melléklet 
 
 
 

„3. melléklet 
 

1. A hulladékgyűjtő udvar helye: 6400, Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10 hrsz. 
2. Az ügyfélszolgálati iroda címe: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5-7. 
3. Központi Hulladéklerakó címe: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.” 

 


