
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egyetértésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az 
épített és természeti környezet védelme, Nagykőrös város közigazgatási területén a köztisztaság és 

települési tisztaság biztosítása Nagykőrös Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

feladata. 
 
2. §  A rendelet hatálya kiterjed a Nagykőrös város bel- és külterületén található valamennyi 
ingatlanra. 
 
3. § Az Önkormányzat a rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a 

települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására. A tevékenység 
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
4. § E rendelet alkalmazásában: 
 a) engedélyes: szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek, irodák engedéllyel rendelkező 
üzemeltetője; 
 b) hulladékgyűjtő pont: települési vegyes szilárd hulladék átvételére és az elszállításig tárolására 

szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely; 
 c) települési vegyes szilárd hulladék: háztartási, közterületi és háztartási hulladékhoz hasonló 

jellegű és összetételű hulladék, amennyiben nincs frakciónként elkülönítve; 
 d) szelektív hulladék: települési vegyes szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött hulladék, 
különösen papír, műanyag, fém és üveg. 
 

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatók 
 
5. § (1) A települési vegyes szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását Nagykőrös város területén az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, székhelye: Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3. (a továbbiakban: Települési Közszolgáltató) 
látja el.  
(2) A biológiai és szelektív hulladék lakosságtól történő begyűjtését a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 

székhelye: Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/B. (a továbbiakban: Ártalmatlanító Közszolgáltató) 
végzi, a Települési Közszolgáltatóval kötött szerződés alapján. 
(3) A Települési Közszolgáltató áll szerződéses kapcsolatban a közszolgáltatást igénybevevő 
ingatlantulajdonossal, az ingatlan birtokosával, használójával (a továbbiakban együtt: 

ingatlantulajdonos). 
(4) A Települési Közszolgáltató a közszolgáltatás során begyűjtött lakossági települési vegyes szilárd 
hulladékot a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer (a 

továbbiakban: Rendszer) keretében megvalósult hulladékkezelő létesítményekre köteles elszállítani. 
 
6. § (1) A Rendszer keretében a 0542/3. hrsz. ingatlanon hulladékudvar és hulladékgyűjtő pont 
üzemel, igénybevételének módjáról az üzemeltető rendelkezik. 
(2) Önkormányzati határozatban megjelölt szelektív hulladékgyűjtő szigetek működnek. 
 

3. A közterületek tisztaságának biztosítása 
 

7. § Az ingatlantulajdonos köteles különösen:  
a) a tulajdonában lévő beépített vagy beépítetlen ingatlan tisztántartásáról és 

gyommentesítéséről, 
b) határos közterületen: 

ba) az ingatlant övező járdaszakasz,  

bb) járda hiányában 2 m széles területsáv,  
bc) amennyiben a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület  
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tisztántartásáról, hó és síkosság-mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról gondoskodni. 
 
8. § Az engedélyes köteles különösen: 

a) a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek, irodák előtti járdaszakasz 

tisztántartásáról, e területekről a hulladék eltávolításáról, és a várható forgalomnak megfelelő 
mennyiségű közhasználatú hulladék- és cigarettavég gyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, 
pótlásáról, rendszeres kiürítéséről és tisztításáról, 

b) a közterület rendeltetetésétől eltérő célra történő használata esetén, a használattal érintett 
terület közvetlen környezetének, de legalább az azt körülvevő 2 méteres területsávnak a 
tisztántartásáról, 

c) az általa rendezett kulturális, sport és egyéb rendezvények megtartására használatba vett 

közterület tisztántartásáról keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes 
elhelyezéséről, és a rendezvény várható forgalmának megfelelő számú illemhely biztosításáról 
gondoskodni. 
 

4. A települési vegyes szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 
elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatás 

 
9. § A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötött szerződés a Települési 
Közszolgáltató, és az ingatlantulajdonos között az alábbi módon jöhet létre: 

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, vagy 
b) a szerződés írásba foglalásával, vagy 
c) ha a Települési Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 
készséget bizonyítja. 

 
10. § (1) A Települési Közszolgáltató a települési vegyes szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
feladatokat teljes körűen, annak minden részfeladatára kiterjedően, a rendelet alapján köteles ellátni. 
(2) A települési vegyes szilárd hulladék elszállításának gyakorisága a rendelet 1. mellékletében 
szereplő utcanév jegyzék, és ütemterv szerint történik, melyről a Települési Közszolgáltató köteles a 
lakosságot tájékoztatni. 

(3) A települési vegyes szilárd hulladék gyűjtését belterületen a Települési Közszolgáltató szabványos 

hulladékgyűjtő edénnyel és általa kibocsátott, cégnévvel ellátott műanyag zsákkal végzi (a 
továbbiakban: vegyes hulladékgyűjtő zsák) az alábbiak szerint: 

a)    70, 80, 110, 120, 240 és 1100 l-es szabványos hulladékgyűjtő edényben, 
b) eseti kiegészítésként a hulladékgyűjtő edény űrtartalmán felüli települési szilárd 
hulladékmennyiséget az ingatlantulajdonos vegyes hulladékgyűjtő zsákban köteles kihelyezni. 

(4) A Települési Közszolgáltató a külterületi települési vegyes szilárd hulladékot vegyes hulladékgyűjtő 

zsákban veszi át a hulladékgyűjtő ponton. 
(5) Az ingatlantulajdonos részére a települési vegyes szilárd hulladék gyűjtéséhez a Települési 
Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás keretében   

a) díjmentesen a hulladékgyűjtő edényt, 
b) térítés ellenében a hulladékgyűjtő zsákot, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés 
költségét a zsák önköltségi árával növelten. 

(6) A Települési Közszolgáltató biztosítja külön díj fizetése ellenében, az ingatlantulajdonosnál 

keletkező, a hulladékgyűjtő edényben el nem helyezhető többlethulladék elszállítását. 
(7) A megrongálódott, vagy elveszett hulladékgyűjtő edényt a Települési Közszolgáltató köteles térítés 
ellenében kicserélni, pótolni. 
 
11. § A Települési Közszolgáltató akadályoztatása esetén köteles a hulladékszállítási napon maga 
helyett más közszolgáltatóról gondoskodni saját költségére. Ennek elmulasztása esetén az 
Önkormányzat jogosult a Települési Közszolgáltató költségére az elmaradt szolgáltatást más szállítóval 

elvégeztetni, amennyiben a Települési Közszolgáltató az esedékes szállítást követő 3. nap reggel 7:00 
óráig nem gondoskodott a közszolgáltatás ellátásáról. 
 
12. § (1) Új közszolgáltatást igénybevevőről az Önkormányzat a használatbavételi engedély 
megadása, vagy a vállalkozás engedélyezésével egy időben értesíti a Települési Közszolgáltatót.  
(2) Az új közszolgáltatást igénybevevőnél a közszolgáltatás megkezdése az értesítés átvétele utáni 

első szolgáltatási napon történik. 
 

13. § (1) Azon többlakásos ingatlanok esetén, ahol a települési szilárd hulladék lakásonkénti külön 
hulladékgyűjtő edényben történő gyűjtésének műszaki lehetősége nem megoldható (a továbbiakban: 
többlakásos ingatlan), közszolgáltatás kötelező igénybevételének minimális mértéke lakásonként 35 
liter/ürítés az adott ingatlanra vonatkozóan. 
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(2) Amennyiben a többlakásos ingatlan képviseletére jogosult személy a Települési Közszolgáltatótól 

írásban kéri az ingatlantulajdonosok felé történő számlázást és a Települési Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra történő tételes felosztását 
tartalmazó határozatot, és az ingatlantulajdonosok személyes adatait, akkor a Települési 
Közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az ingatlantulajdonosok nevére kiállítani. 

(3) A felosztást tartalmazó határozatnak, és az ingatlantulajdonosok adatainak a megváltoztatását a 
Települési Közszolgáltató a bejelentés benyújtását követő negyedéves számlázási időszaktól köteles 
figyelembe venni. 
(4) A közszolgáltatáson felüli hulladékszállítást a Települési Közszolgáltató a megrendelővel kötött 
szerződés szerint végzi. 
 
14. § (1)Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett, a kötelező közszolgáltatáson felül 

alkalomszerűen képződött települési szilárd hulladékot - a közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
változatlanul hagyása mellett - a hulladékgyűjtő pontra kiszállíthatja díjfizetés ellenében. 
(2) A szállító jármű vezetője köteles a hulladékgyűjtő pontot üzemeltető részére lehetővé tenni a 
hulladék összetételének ellenőrzését. 

  
5. A biológiai és szelektív hulladék összegyűjtését, elszállítását és kezelését biztosító 

helyi közszolgáltatás 
 
15. § (1) Az Ártalmatlanító Közszolgáltató köteles a biológiai és szelektív hulladék begyűjtésére és 
ártalmatlanítására, különösen a papír, műanyag, fém és üveg szelektív begyűjtését megszervezni, és 
a közszolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani. 
(2) Az Ártalmatlanító Közszolgáltató a begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységet 
konzorciumi szerződés alapján végzi. 

 
16. § (1) A szelektív begyűjtés a következő módon történhet: 

a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, 
b) házhoz menő begyűjtéssel, 
c) hulladékudvar üzemeltetéssel. 

(2) A szigetek környezetének tisztántartásáról és az edények karbantartásáról – a konzorciumi 

szerződésnek megfelelően – a Települési Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) A szelektív hulladékgyűjtés módjáról az Ártalmatlanító Közszolgáltató köteles a lakosságot 
tájékoztatni. 
(4) A biológiai és szelektív hulladék házhoz menő gyűjtését az Ártalmatlanító Közszolgáltató külön 
értesítésben megjelölt napokon végzi.  
(5) Az Ártalmatlanító Közszolgáltató a biológiai és szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtését, erre 
rendszeresített zsákban (a továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtő zsák), vagy az általa előírt módon 

előkészítve végzi. 
(6) A szelektív hulladékgyűjtő zsákot az Ártalmatlanító Közszolgáltató térítésmentesen biztosítja az 
ingatlantulajdonosok részére. 
 

6. Háztartásokban felhalmozott egyéb darabos szilárd hulladékra vonatkozó 
közszolgáltatás rendje 

 

17. § (1) Háztartásokban felhalmozott darabos szilárd hulladék: nagyobb méretű berendezési tárgy, 
bútor, háztartási berendezés, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom - kivéve 
építési törmelék, háztartási hulladék, akkumulátor, veszélyes hulladék - összegyűjtése és elszállítása 
lomtalanítási akció keretében évente legalább egy alkalommal történik. 
(2) A lomtalanításról a lakosság tájékoztatása helyben szokásos módon történik. 
(3) A lomtalanítást díjfelszámítás nélkül kizárólag a közszolgáltatónál ügyfélszámmal rendelkező 
ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni. A közületeknek költségalapon meghatározott díjat kell 

fizetni.  
 

7. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 
18. § Az ingatlantulajdonos által a hulladékgyűjtő edénybe helyezethető hulladék maximális nettó 
tömege a hulladékgyűjtő edény térfogatának (liter) és a 0,14 kg/l szorzata. 

 
19. § Gyűjtőedényt csak lecsukott fedővel szabad közterületre kihelyezni. 

 
20. § Mindazon ingatlanok esetében, ahol a Települési Közszolgáltató a rendszeresített űrtartalom 
elégtelenségét regisztrálja, köteles felszólítani az ingatlantulajdonost a megfelelő – a keletkező 
hulladék tényleges mennyiségének befogadására alkalmas – űrtartalom igénybevételére. 
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21. § Az ingatlantulajdonos köteles a kötelező közszolgáltatásért Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 23/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelete szerinti díjat megfizetni. 
 

22. § Az ingatlantulajdonos köteles kizárólag a megjelölt napon a hulladékgyűjtő edényeket és 
zsákokat kihelyezni úgy, hogy se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza. 
 
23. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a részére átadott hulladékgyűjtő edényt rendeltetésszerűen 
használni.  
(2) Amennyiben az edény műszaki állapota nem kielégítő, és ezt az ingatlantulajdonos okozta, a 
hulladékgyűjtő edény javításának vagy cseréjének költségét köteles a Települési Közszolgáltató felé 

megtéríteni. 
 

8. Díjfizetés rendje 
 

24. § (1) A közszolgáltatás díját a Települési Közszolgáltató teljesítést követően szedi be az általa 
havonta megküldött számla alapján.  

(2) A Települési Közszolgáltató a díjfizetés rendszerességével és formájával kapcsolatban egyéb 
megállapodást is köthet. 
(3) A megállapított díj tartalmazza a szabványos gyűjtőedény használati díját, a biológiai és szelektív 
hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok árát és elszállítását. 
 
25. § (1) A Települési Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan az 
ingatlantulajdonostól az alábbi adatokat kérheti:  

a) ha természetes személy: neve, lakcíme, tartózkodási helye, születési helye, ideje  és anyja 
leánykori neve. 

b) ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: székhelye, képviselője 
és cégjegyzékszáma. 
(2) A Települési Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelése során a hatályos adatvédelmi 
jogszabályok betartására. 

 

9. Díjfizetésre vonatkozó kedvezmények és mentesség 
 
26. § Amennyiben az ingatlantulajdonos szociális helyzete indokolja – kérelemre –a pénzben és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 27/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 30-34. § 
szerint lakásfenntartási támogatás állapítható meg, melyet az önkormányzat a Települési 
Közszolgáltatónak folyósít. 

 
27. § (1) A Települési Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladék 
begyűjtését az alábbi esetekben szüneteltetheti: 

a) az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik, 
b) az ingatlantulajdonos tartósan, legalább 60 napig távol van, amit legkésőbb 15 nappal a 

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

(2) Az ingatlantulajdonosok, akik szüneteltetik a közszolgáltatást, kötelesek a Települési 
Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő edényt a Települési Közszolgáltató részére a 
szüneteltetés idejére visszaadni. 
 

10. Szabálysértések 
 

28. § (1) Szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX tv. 16. § (2) bekezdése 

értelmében 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki  
a) hulladékot a komposztálható szerves hulladék kivételével jogosultság nélkül – házilag – 

feldolgoz; 
b) a papírhulladékot bármilyen módon megsemmisíti, kivéve a hagyományos tüzelésű 

berendezésben történő elégetést; 
c) bármilyen háztartási, termelési vagy egyéb hulladékot a 6. § (1)-(2) bekezdésben 

meghatározott helyen kívül elhelyez; 
d) a 18. §-ban meghatározottakat túllépi; 

e) a hulladékgyűjtő edényeket úgy helyezi ki, hogy a gyalogos vagy a közúti forgalmat 
zavarja; 

f) a hulladékgyűjtő edénybe nem a jelölésnek megfelelő hulladékot helyez; 
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g) hulladékgyűjtő szigetre a szelektíven gyűjtött hulladékon kívül egyéb települési szilárd 

hulladékot helyez el; 
h) a 20. §-ban meghatározottakat megsérti, és a Települési Közszolgáltató felszólítása ellenére 

nem köt szükséges méretű hulladékgyűjtő edényre szerződést; 
i) a lakossági hulladék elszállítására szolgáló gyűjtőedények űrtartalmának egy részét, vagy 

egészét gazdasági vállalkozás - magánszemély, vagy társaság - tevékenységi körében keletkező 
hulladék elhelyezésére átengedni. 
(2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el. 
(3) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a rendőrhatóság és Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal helyszíni bírságolási jogkörrel felruházott köztisztviselője helyszíni bírsággal 
sújthatja. 
 

11. Záró rendelkezések 
 

29. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 

30. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 
Köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) ÖT. sz. rendelete. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) 
ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 17/2004. (X.1.) ÖT. sz. rendelet.  
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) 
ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 29/2005. (XII.16.) ÖT. sz. rendelet. 
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) 
ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 27/2006. (XI.17.) ÖT. sz. rendelet. 
(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) 

ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 8/2007. (III.30.) ÖT. sz. rendelet. 
(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) 
ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 53/2008. (XII.19.) ÖT. sz. rendelet. 
(7) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 27/2001. (XI.30.) 
ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 32/2009. (XII.18.) ÖT. sz. rendelet. 
 

31. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Nagykőrös, 2011. június 30. 
 
 
 

Dr. Czira Szabolcs     Dr. Nyíkos Sára 
    polgármester              jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


