
Nagykőrös Város Önkormányzat 53/2008. (XII.19.) ÖT. sz. rendelete 
a köztisztaságról szóló többször módosított 27/2001. (XI.30.) Öt. sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 

módosítására 
 
 

1. § 
 

(1) A rendelet bevezetőjében a „helyi Önkormányzatokról” szövegrész helyébe a „helyi 
önkormányzatokról” szövegrész lép. 

(2) A rendelet bevezetőjében „a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.” szövegrész helyébe „a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.  (továbbiakban: Hgt)” szövegrész lép. 

(3) A rendelet bevezetőjében a „242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „64/2008. 
(III.28.) Korm. rendelet” szövegrész lép. 

 
2. § 

 
(1)     A rendelet I. fejezet 4. § (3) bekezdésében szereplő „lerakó” szövegrész helyébe „hulladéklerakó” 

szövegrész lép. 
(2)        A rendelet I. fejezet 4.§ (4) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 

az ingatlanán keletkezett, a kötelező igénybevétel mennyiséget meghaladó, alkalomszerűen 
képződött települési szilárd hulladékot - a közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
változatlanul hagyása mellett - a kijelölt hulladéklerakó helyre kiszállíthatja az alábbi feltételek 
betartása mellett: 

a) havonta egy m³ térfogatú mennyiség díjfizetés nélkül elhelyezhető, 
b) a szállító jármű vezetője köteles a hulladéklerakó üzemeltető alkalmazottainak lehetővé 

tenni a hulladék összetételének ellenőrzését, valamint a rakomány lerakásának helyére 
és módjára vonatkozó utasításait betartani.” 

 
 

3. § 
 

(1) A rendelet II. fejezet 5.§-ban lévő „ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője, illetőleg 
haszonélvezője (továbbiakban: tulajdonos, használó)” szövegrész helyébe az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész lép. 

(2) A rendelet alábbi helyein a „tulajdonos, használó”, valamint a „tulajdonos” szövegrész helyébe az 
„ingatlantulajdonos” szövegrész lép: 6.§(1), 6.§ (2), 12.§ (3)a) pontja, 12.§ (4), 12.§ (6),13.§ (2), 13.§ 
(3), 13.§ (4). 

 
 

4.§ 
 

(1)     A rendelet II. fejezet 6.§ (2) bekezdés a) pontjában szereplő „e rendelet szabályainak 
figyelembevételével” szövegrész törlésre kerül. 

(2)         A rendelet II. fejezet 6. § (2) bekezdése az alábbi c), d), e) ponttal egészül ki: 
„c)  a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő 

használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetének, de legalább 
az azt körülvevő 2 méteres területsávnak a tisztántartásáról,  

d)   az általa rendezett kulturális, sport és egyéb rendezvények megtartására használatba 
vett közterület tisztántartásáról, továbbá a rendezvény várható forgalmának megfelelő 
számú illemhely biztosításáról, 

e)   a tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.” 
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5.§ 
 

Hatályát veszti a rendelet II. fejezet 7. §-a. 
 

6.§ 
 
A rendelet II. fejezet 8.§-a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Tilos a hulladékot 
a) felhalmozni vagy, 
b) a komposztálható szerves hulladék kivételével jogosultság nélkül- házilag- feldolgozni vagy, 
c) a papírhulladék a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével       

bármilyen módon megsemmisíteni.” 
 

7.§ 
 
(1) A rendelet IV. fejezet 11.§ (1) bekezdésében a „Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.)” szövegrész helyébe a „Kőrösi Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.) /továbbiakban: 
Közszolgáltató/” szövegrész lép. 

(2) A rendelet alábbi helyein a „szolgáltató”, illetve „szolgáltatás” szövegrész helyébe a „Közszolgáltató”, 
illetve a „közszolgáltatás” szövegrész lép: 12.§ (1), 12.§ (3), 12.§ (4), 12.§ (6), 12.(7), 12.§ (8), 12. (9), 
13. § (4), 13.§ (5), 14.§ (7), 15.§ (3), 16.§. 

(3)         A rendelet IV. fejezet 11.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2)    A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejön   a 

Közszolgáltató, valamint az ingatlantulajdonos között: 
a)   a közszolgáltatás első igénybevételével vagy 
b)   a szerződés írásba foglalásával vagy 
c) akkor is, ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre 

állási készséget bizonyítja.” 
(4) A rendelet IV. fejezet 11.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 „ (3)   A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a. A felek megnevezése, magánszemély esetén annak személyi adatai, 
b. A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 
c. A teljesítés helye, 
d. A megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma  
e. Utalás az ürítés gyakoriságára és az ürítés napjaira, 
f. A megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 
g. Többlakásos ingatlanra vonatkozó szerződés esetén a lakások száma, 
h. Gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 
i. Utalás a közszolgáltatás díját és alkalmazásának feltételeit megállapító helyi rendeletre, 
j. A közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 
k. A szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 
l. Az irányadó jogszabályok meghatározása.” 

 
8.§ 

 
(1) A rendelet IV. fejezet 12.§ (1) bekezdésében lévő „szilárd hulladék kezelésével” szövegrész helyébe a 

„települési szilárd hulladék kezelésével” szövegrész lép. 
(2) A rendelet IV. fejezet 12.§ (2) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi lép: 

„ (2) A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága e rendelet 1. számú függelékében 
szereplő utcanév jegyzék, illetve ütemterv szerint történik az alábbi bontásban: 
o többlakásos ingatlan esetén: hetente kettő alkalommal 
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o családi házas övezetben: hetente egy alkalommal,  
melyről a Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni.” 

(3) A rendelet IV. fejezet 12.§ (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 12.§ (4) bekezdésben szereplő 
felsorolás kiegészül a „120” szövegrésszel. 

(4) Hatályát veszti a rendelet IV. fejezet 12.§ (5) bekezdése. 
(5) A rendelet IV. fejezet 12.§ (9) bekezdésében szereplő „lakhatási engedély” szövegrész helyébe a 

„használatbavételi engedély” szövegrész lép. 
(6) A rendelet IV. fejezet 12.§-a kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel: 

„(10) Többlakásos ingatlanok esetén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
kötelező igénybevételének minimális mértéke, lakásonként 35 liter/hét az adott ingatlanra 
vonatkozóan, kivételt képeznek ez alól azok a lakások, amelyekben az ingatlantulajdonos 
életvitelszerűen egyedül él.” 

 (7)         A rendelet IV. fejezete a kiegészül az alábbi 12/A. §-al: 
              „       12./A § 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, műanyag, fém és üveg 
szelektív begyűjtését megszervezni, és a közszolgáltatás ellátását folyamatosan 
biztosítani.  

(2) A Közszolgáltató részére elrendelt szelektív hulladék begyűjtés magába foglalja a 
Nagykőrös város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, 
illetőleg hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes 
elhelyezését. 

(3)  A Közszolgáltató a begyűjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti 
kockázatára végzi olyan módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, 
teljesítési segédeket és együttműködő partnereket vehet igénybe. 

(4)   A szelektív begyűjtés a következő módszerekkel történhet: 
1, Közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
2, Házhoz menő begyűjtés 
3, Hulladékudvarok üzemeltetése 
4, Intézményekben történő begyűjtés 

(5) A gyűjtőszigetek kialakítása a Közszolgáltatóval egyeztetett módon Nagykőrös Város 
Önkormányzatának feladatát képezi. 

(6) A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységét Nagykőrös 
Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján végzi. 

(7) A gyűjtőedényeket a beléjük helyezhető hulladék fajtájára egyértelműen utaló jelöléssel 
kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelő hulladék helyezhető el. 

(8) A hulladékgyűjtő szigetekre a szelektíven gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési 
szilárd hulladékot vinni tilos. 

(9) A szigetek környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a Közszolgáltató 
végzi. 

(10) A szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körben való elterjesztésének céljából a 
Közszolgáltató a lakosságot tájékoztatni köteles.” 
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  9.§ 
 

(1)         A rendelet IV. fejezet 13.§ (1) bekezdésében szereplő szöveg helyébe az alábbi lép: 
„(1) Nagykőrös város közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos az ingatlanán 

keletkező a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék gyűjtéséről 
és annak a Közszolgáltatónak történő átadásáról a hulladékgazdálkodásról szóló 
jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.” 

 
(2)        A rendelet IV. fejezet 13.§ (3) bekezdésében lévő szöveg helyébe az alábbi lép: 

„(3) Az ingatlantulajdonos köteles kizárólag a megjelölt napon a gyűjtőedényeket kihelyezni úgy, 
hogy se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza.” 

 
10.§ 

 
(1) Hatályát veszti a rendelet IV. fejezet 14.§ (2) bekezdése. 
(2) A rendelet IV. fejezet 14. § (3) bekezdésében szereplő „hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv.” 

szövegrész helyébe a „Hgt.” szövegrész lép. 
(3)      A rendelet IV. fejezet 14. § (4) bekezdésében szereplő szöveg helyébe az alábbi lép: 
           „(4)  Az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fiókhelyéül is szolgál - és a Hgt. szerint kötelezett -, köteles a települési 
szilárd hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 
tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra 
a közszolgáltatást igénybe venni.” 

 
11.§ 

 
(1)   A rendelet V. fejezet 15.§ (1) bekezdésében szereplő „háztartási hulladékgyűjtés és elszállítás” szövegrész 

helyébe a „települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás” szövegrész lép. 
(2)      A rendelet V. fejezet 15.§ (1) bekezdésében szereplő „1” helyébe „egy” szövegrész lép. 
(3)      A rendelet V. fejezet 15.§ (2) bekezdésében szereplő szöveg helyébe az alábbi lép: 
           „(2) A közszolgáltatás díját, a Közszolgáltató teljesítést követően szedi be az általa havonta  

megküldött számla alapján.  
A Közszolgáltató a díjfizetés rendszerességével és formájával kapcsolatban egyéb 
megállapodást is köthet.” 

(4)       A rendelet V. fejezet 15.§ (3) bekezdésében szereplő felsorolás kiegészül „anyja neve” . 
(5)      Hatályát veszti a rendelet V. fejezet 15.§ (4) bekezdése. 
 

12.§ 
 

A rendelet V. fejezet 17. §-ában szereplő szöveg helyébe az alábbi (1), (2) bekezdés lép: 
        „(1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladék begyűjtését csak 

az alábbi esetekben szüneteltetheti: 
• az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik,  
• az ingatlantulajdonos tartósan (minimum 60 napig) távol van, amit legalább 15 nappal a 

távollét kezdete előtt – a távollét időtartamának pontos megjelölésével – előre írásban 
bejelent a Közszolgáltatónak, és az ingatlant a jelzett időszak alatt más sem használja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlantulajdonosok, akik szüneteltetik a közszolgáltatást, 
kötelesek a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt a Közszolgáltató részére a 
szüneteltetés idejére visszaadni.” 
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13.§ 
 

(1)      A rendelet VI. fejezet 18.§ (2) bekezdésében szereplő „hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
Tv.” szövegrész helyébe a „Hgt.” szövegrész lép. 

(2)      Hatályát veszti a rendelet VI. fejezet 18.§ (3), valamint (4) bekezdése. 
(3)      A rendelet VI. fejezet 18.§ (5) bekezdésében szereplő „a jegyzőnek” szövegrész törlésre kerül. 
 

 
14.§ 

 
(1)      A rendelet VI. fejezet 19. § (1) bekezdésében szereplő „8.§ (2)” szövegrész hatályát veszti. 
(2)  A rendelet VI. fejezet 19. § (1) bekezdésében szereplő felsorolás kiegészül a „12/A. § (7), (8)” 

hivatkozással. 
(3)     Hatályát veszti a rendelet VI. fejezet 19. § (2) bekezdése. 
 

15.§ 
A rendelet VI. fejezet 20.§-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 
 „(3) Jogharmonizációs záradék:  

E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.” 

 
16.§ 

(2)       E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 
 
 
Nagykőrös, 2008. december 19. 
 
 
 
Dr. Czira Szabolcs sk.       Dr. Nyíkos Sára sk. 
   polgármester    jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
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1. sz. függeléke a köztisztaságról szóló többször módosított 27/2001. (XI.30.) ÖT. sz. rendeletnek  
 
Többlakásos ingatlan (heti kétszeri ürítés) 
Platán; társasház (Ceglédi út 14, 14/A; Lőrinc pap 1, 1/A) 
Farkas u. 1-3-5   páratlan oldal 
Bálvány u. 2-18   páros oldal 
Okt. 23 téri lakások 
Ceglédi út 9-13   páratlan oldal 
Gát u. 1-4   mindkét oldal 
Ceglédi út 15-17   páratlan oldal 
Gyopár u. 1-5    páratlan oldal 
Dózsa György út 3-9   páratlan oldal 
Ceglédi út 18-22   páros oldal 
Szabadság tér 1-8-5 
Derkovits u. 1 
Kecskeméti út 1-5   páratlan oldal 
Rákóczi u. 1 
Tabán u. 2, 2/A 
Bárány u. 1-15    mindkét oldal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Családi házas övezet (hetente egyszeri ürítés) 
Abonyi út 
Achim András utca 
Ádám László utca 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Alkotmány utca 
Álmos utca 
Alpáry Gyula utca 
Alsónyomási sor 
Aradi utca 
Arany János utca 
Árboz utca 
Árpád utca 
Attila utca 
Aulich utca 
B. Tóth utca 
Bajcsy Zsilinszky Endre utca 
Bajza utca 
Bakos A. utca 
Balassa utca 
Balaton utca 
Balla Gergely utca 
Balla Károly utca  
Bálvány utca 
Baracsi utca 
Barát utca 
Barcsai utca 
Baross Gábor utca 
Bartók Béla utca 
Bástya utca 
Báthori utca 
Batthyány utca 
Béke utca 
Bem József utca 
Beniczky utca 
Berzsenyi utca 
Bethlen Gábor utca 
Biczó Géza utca 
Bíbor utca 
Bocskai utca 
Bokros utca 
Bolgár utca 
Bólyai utca 
Bolygó utca 
Botond utca 
Brassói utca 
Bulcsu utca 
Búvár utca 
Ceglédi út 
Cifrakert utca 
Cinege utca 
Czira Kovács Lajos utca 
Csalogány utca 

Csiga utca 
Csillag utca 
Csípvári utca 
Csóka utca 
Csokonai utca 
Csongrádi út 
Csonka utca 
Dalmady Győző utca 
Damjanich utca 
Dankó Pista utca 
Deák tér 
Délibáb utca 
Dembinszky utca 
Derkovits utca 
Dévai utca 
Dezső Kázmér utca 
Dobai utca 
Dobó u. 
Dohány utca 
Dózsa György utca 
Dr Kiss Sándorné u. 
Dugonics utca 
Duna utca 
Előd utca 
Encsi utca 
Enyedi utca 
Eötvös Károly utca 
Eper utca 
Eperjes utca 
Erdei Ferenc utca 
Erkel utca 
Esedi utca 
Esze Tamás utca 
Eszperantó utca 
Fácán utca 
Farkas utca 
Fáskert utca 
Fecske utca 
Fény utca 
Filó Lajos utca 
Fogarasi utca 
Fokos utca 
Földvári utca 
Futár utca 
Fülemüle utca 
Fürj utca 
Fűzfa utca 
Gábor Áron utca 
Galamb utca 
Galgóczy utca 
Gárdonyi Géza utca 
Gerle utca 
Gólya utca 

Gombai utca 
Gödrös utca 
Gubody utca 
Gulyás utca 
Gyár utca 
Gyep utca 
Gyimes utca 
Gyopár utca 
Gyöngyvirág utca 
Hajnal utca 
Hangácsi utca 
Hargita utca 
Haris utca 
Háromszék utca 
Hársfa  utca 
Határ utca 
Hattyú utca 
Helmeczi utca 
Hétvezér utca 
Hold utca 
Honvéd utca 
Hosszúhát utca 
Hóvirág utca 
Hősök tere 
Huba utca 
Hungária utca 
Hunyadi utca 
Huszár  utca 
Ibolya utca 
Ifjúság utca 
Ilosvay utca 
Irínyi János utca 
Jázmin utca 
Jókai Mór utca 
Jósika utca 
József Attila utca 
Juhász utca 
Kádár Kata utca 
Kalocsa Balázs u. 
Kálvin tér 
Kárász utca 
Kárpát utca 
Kassai utca 
Kasza utca 
Katona József utca 
Kazinczy utca 
Kecskeméti út 
Kikelet utca 
Kinizsi utca 
Kisfaludy utca 
Kiss Ernő utca 
Klapka utca 
Knézich utca 
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Kodály Zoltán utca 
Kolozsvári utca 
Kórház utca 
Kossuth Lajos út 
Koszorú utca 
Kosztolányi utca 
Kovács Sándor utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kőrisfa utca 
Kőrösi Csoma Sándor utca 
Krúdy Gyula utca 
Kun utca 
Kund utca 
Kuruc utca 
Kustár utca 
Küküllő utca 
Lahner utca 
Lantos utca 
Lázár Vilmos utca 
Lehel utca 
Leiningen utca 
Lengyel utca 
Liszt Ferenc utca 
Losonczy utca 
Lőcsei utca 
Lőrinc pap utca 
Luther utca 
Madách utca 
Magas utca 
Magyar utca 
Május 1. utca 
Március 15.-e utca 
Maros utca 
Mátyás utca 
Ménesi utca 
Mentovich utca 
Mikes Kelemen utca 
Mintakert utca  
Munkácsy Mihály utca 
Muskátli utca 
Nádasdy utca  
Nádor utca 
Nagysándor József utca 
Nagyszalontai utca 
Napkelet utca 
Németh Irén utca 
Nyár utca 
Nyárfa utca 
Nyereg utca 
Orgona utca 
Örkényi út 
Pacsirta utca 
Pásztor utca 
Patay utca 

Petőfi Sándor utca 
Pipa utca 
Pótharaszti út 
Pozsonyi utca 
Pöltenberg  
Puskás Tivadar utca 
Radnóti Miklós utca 
Rák utca 
Rákóczi út 
Regős utca 
Reviczky 
Rigó utca 
Rózsa utca 
Rövid utca 
Sajó utca 
Salamon Ferenc utca 
Sarkantyú utca 
Sas utca 
Schweidel utca 
Sirató utca 
Sólyom utca 
Szabadság tér 
Szabadszállási út 
Szabó Ervin utca 
Szabolcs utca 
Szalag utca 
Szamos utca 
Szász Károly utca 
Széchenyi tér 
Szegfű utca 
Szeglet utca 
Székely utca 
Sziget utca 
Szigligeti utca 
Szilágyi utca 
Szilfa utca 
Szív utca 
Szivárvány utca 
Szolnoki út 
Szoros utca 
Szőlő utca 
Szultán utca 
Tabán utca 
Taksony utca 
Tanárky Béla utca 
Táncsics Mihály utca 
Tárogató utca 
Tas utca 
Tátra utca 
Tavasz utca 
Tázerdei utca 
Téglagyári út 
Teleki utca 
Temesvári utca 

Tenkes utca 
Tetétlen utca 
Thököly utca 
Tiborc utca 
Tihany utca 
Timár utca 
Tinódi utca 
Tisza utca 
Toldi utca 
Tomori utca 
Tompa Mihály utca 
Tormás utca 
Tóth József utca 
Töhötöm utca 
Török Ignác utca 
Turán utca 
Tusnád utca 
Tündér utca 
Tüzér utca 
Újvilág utca 
Váci Ferenc utca 
Vadas utca 
Vágóhíd utca 
Vajda János utca 
Vak Bottyán utca 
Váncsodi utca 
Varga János utca 
Várkonyi utca 
Vásárszél utca 
Vasvári utca 
Vihar utca 
Világos utca 
Villám utca 
Virág utca 
Vitéz utca 
Vörösmarty utca 
Zalán utca 
Zápor utca 
Zátony utca 
Zentai utca 
Zöldfa utca 
Zöldmező utca 
Zrínyi utca 
Zsolt utca 

 
 
 
 
 
 
 


