
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2008. (X. 31.) ÖT. sz. rendelete a 
30/2006. (XI. 17.) ÖT. sz., 32/2005. (XII.16.) ÖT. sz., 4/2005. (IV.1.) ÖT. sz. rendeletével, valamint 
a 18/2004. (X. 1.) ÖT. sz. rendeletével módosított 31/2001. (XII.14.) ÖT. sz. a települési folyékony 

hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

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

(2)  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 II. fejezet 3.§ (2) bekezdésében a „megfelelő (kiadott építési engedély szerinti)” 

szövegrész helyébe „a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelő” szövegrész lép. 
(2) A rendelet II. fejezet 3.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4)  Kizárólagosan a város külterületére adható ki hatósági engedély a települési 
folyékony hulladék elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírások megtartása mellett.” 

 
3.§ 

 
(1)  A rendelet 4.§ (2) bekezdésében lévő hivatkozás a „3.§ (4)” egészül ki. 
(2) A rendelet 4. § (2) bekezdésében lévő „(továbbiakban: tulajdonos)” szövegrész törlésre 
kerül. 

4.§ 
 

A rendelet III. fejezet 5.§ (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

   5.§  
 

(1) A rendelet V. fejezet 7.§ (4) bekezdésében lévő „(A csatornabírságról szóló 204/2001. 
(X.26.)Korm. rendelet szerint.)” szövegrész helyébe „(A felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint.)” szövegrész lép. 

 
(2)        A rendelet V. fejezet 7.§ (6) bekezdésében lévő felsorolás az alábbival egészül ki: 
            „- anyja neve” 
(3) A rendelet V. fejezet 7.§ (7) bekezdésébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„ (7)  A Szolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtésre és szállításra használt eszközökön, 
az   üzemeltető cégjelzésének, illetőleg nevének, címének az alapszíntől eltérő 
színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal történő feltüntetéséről.” 

   
(4)         A rendelet V. fejezet 7.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„ (8) A Szolgáltató minden év szeptember 15-ig köteles beszámolót készíteni a tárgy 
évben történő kötelező közszolgáltatás ellátásáról.” 
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(5) A rendelet V. fejezet 7.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) A Szolgáltató minden év szeptember 20-ig a következő évre vonatkozóan 

kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos 
költségeinek- önköltségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő- testület által elismert 
és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó- változása mértékének 
függvényében, melyet jóváhagyásra benyújt Nagykőrös Város 
Önkormányzatának.” 

 
(6) A rendelet V. fejezet 7.§-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 

„ (10) Az e rendelet szerinti kötelező közszolgáltatás végzésével megbízott Szolgáltató 
köteles a jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet szabályainak 
megsértését tapasztalja.” 

 
6.§ 

 
A rendelet VIII. fejezet 10.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki 

„ (6) Új szolgáltatást igénybe vevőről az önkormányzat a használatbavételi engedély 
megadása, illetve a vállalkozás engedélyezésével egyidőben értesíti a Szolgáltatót. 
Az új igénybevevőnél a szolgáltatás megkezdése az értesítés átvétele utáni első 
szolgáltatási napon történik.” 

 
7.§ 

 
A rendelet IX. fejezet 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(2) Az ingatlantulajdonosa, használója mentesül a 8.§ (4) bekezdésében meghatározott 
kötelezettség alól, amennyiben a szolgáltatónál legalább 15 nappal korábban -a 
rendelet 1. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével- bejelenti, hogy a 
tulajdonában lévő ingatlant egy naptári  éven belül legalább 180 nap időtartamra 
életvitelszerűen sem ő, sem rajta kívül más személy nem használja.” 

 
8.§ 

 
A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Nagykőrös, 2008. október 31. 
 
  
 
Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
    polgármester          jegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 


