
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló  

6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

1.§ (1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV.25.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) E rendelet alkalmazásában hivatkozott további fogalmak vonatkozásában a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: hulladéktörvény) 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) fogalom 

meghatározását kell alkalmazni.” 

 

2.§ (1) A Rendelet 11.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

/A települési hulladék gyűjtését belterületen a Közszolgáltató szabványos hulladékgyűjtő 

edénnyel és általa kibocsátott, cégnévvel ellátott műanyag zsákkal végzi (a továbbiakban: 

hulladékgyűjtő zsák) az alábbiak szerint:/ 

 

„a) az ingatlanon képződő fajlagos hulladékmennyiség figyelembe vételével 70, 80, 110, 

120, 240 és 1100 l-es szabványos hulladékgyűjtő edényben,” 

 

(2)  A Rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pontjában lévő, „70 vagy 80 literes” szövegrész 

helyébe a „60 literes” szöveg lép. 

 

(3)  A Rendelet 11. § (2) bekezdésében lévő „hitelt érdemlően” szövegrész helyébe a 

„Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint” szöveg lép. 

 

(4)  A Rendelet 11. §-a az alábbi (2/a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2/a) Amely ingatlan esetében az egyedülállóság ténye a 35.§-ban foglalt 

kedvezmény igénybe vételéhez megállapításra került, ott annak fennállásáig a 11. § 

(2) bekezdésben foglalt igazolási kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.” 

 

3.§ A rendelet 16. §-a az alábbi (2/a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2/a) Azon ingatlanok esetében, ahol az ingatlanhasználó az ingatlanban 

életvitelszerűen egyedül él, és azt a 11.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

igazolta, ott a közszolgáltatás minimális mértéke 30 liter/ürítés az adott ingatlanra 

vonatkozóan.” 

 

4.§ A Rendelet az alábbi 25/A. §-sal egészül ki: 

 

„25/A. § (1) A biológiailag lebomló hulladék begyűjtés a következő módon 

történhet: 

 

házhoz menő begyűjtéssel,  

hulladékudvar üzemeltetéssel. 



 

(2) A Közszolgáltató a biológiailag lebomló hulladékok házhoz menő gyűjtését az erre 

rendszeresített lebomló hulladékgyűjtő zsákban (továbbiakban: lebomló zsák) 

végzi. 

 

5.§ (1) A Rendelet 27. § (2) bekezdésében lévő „zsákban (a továbbiakban: szelektív 

hulladékgyűjtő zsák)” szövegrész helyébe „szabványos, sárga színű hulladékgyűjtő edényben, 

(továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtő edény)” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 27.§ (3) bekezdésében lévő „zsákot” szövegrész helyébe a 

„szabványos, sárga színű hulladékgyűjtő edényt” szöveg lép. 

 

6.§ A rendelet 36.§ (5) bekezdés a) pontjában lévő „70 l-es” szövegrész helyébe a „max. 70 l-

es” szöveg lép. 

 

7.§ Hatályát veszti a Rendelet 25. § első mondatában „és biológiailag lebomló” szövegrész.  

 

8.§  (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.  

 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2015. november 27.  

 

 

 

  Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára 

       polgármester     címzetes főjegyző 


