Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete
a köztisztaságról szóló többször módosított 27/2001. (XI. 30.) ÖT. sz. rendelet módosítására
1. §
(1) A rendelet I. fejezet 3. § (2) bekezdésében szereplő rész kiegészül az alábbi szöveggel:
„ …és az évente legalább kétszer elszállításra kerülő zöldhulladékot is…”
(2) A rendelet I. fejezet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(3) A Közszolgáltató a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Szilárd hulladék
Gazdálkodási Rendszerben megvalósult hulladéklerakó helyre köteles a
közszolgáltatás során begyűjtött települési szilárd hulladékot elszállítani.”
(3) A rendelet I. fejezet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„ (4) A rendelet 3. § (3) bekezdésében szereplő szabályozás nem vonatkozik a
közszolgáltatás keretében, szelektíven gyűjtött hulladékra.”
2. §
(1) A rendelet I. fejezet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(1) A Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Szilárd hulladék Gazdálkodási
Rendszer keretében Nagykőrös Város Önkormányzat közigazgatási területén
hulladékudvar üzemel a 0542/3. hrsz. ingatlanon.”
(2) A rendelet I. fejezet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) Bármilyen háztartási, termelési vagy egyéb hulladék elhelyezése-az 0542/3.
hrsz. ingatlanon kialakított hulladékgyűjtő pont (továbbiakban: hulladékgyűjtő
pont) kivételével- Nagykőrös város közigazgatási területén tilos.
(3) A rendelet I. fejezet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„A hulladékgyűjtő ponton veszélyes hulladék nem gyűjthető.”
(4) A rendelet I. fejezet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„ (4) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkezett, a kötelező igénybevétel
mennyiséget meghaladó, alkalomszerűen képződött települési szilárd hulladékota közszolgáltatás kötelező igénybevételének változatlanul hagyása mellett- a
hulladékgyűjtő pontra kiszállíthatja az alábbi feltételek betartása mellett:
a) havonta legfeljebb egy m³ térfogatú mennyiség helyezhető el,
b) a szállító jármű vezetője köteles a hulladékgyűjtő pontot üzemeltető
alkalmazottainak lehetővé tenni a hulladék összetételének ellenőrzését, valamint a
hulladék lerakásának helyére és módjára vonatkozó utasításait betartani.”
3. §
(1) A rendelet IV. fejezet 12. § (6) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„(6) A szabványos hulladékgyűjtő edényzetet a Közszolgáltató biztosítja az
ingatlantulajdonos részére e rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerint. A hulladékgyűjtő zsákot a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítja az
ingatlantulajdonos részére, mely egyben tartalmazza a hulladékkezelés költségét a
zsák önköltségi árával növelten.”
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(2) A rendelet IV. fejezet 12. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Amennyiben a többlakásos ingatlan képviseletére jogosult a
Közszolgáltatótól írásban kéri az ingatlantulajdonosok felé történő számlázást és a
Közszolgáltató
rendelkezésére
bocsátja
a
közszolgáltatási
díj
ingatlantulajdonosokra történő tételes felosztását tartalmazó határozatot, valamint
az ingatlantulajdonosok nevét és személyi- illetve azonosító adatait, akkor a
Közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az ingatlantulajdonosok nevére
kiállítani.”
(3) A rendelet IV. fejezet 12. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A felosztást tartalmazó határozatnak, illetve az ingatlantulajdonosok
adatainak a megváltoztatását a Közszolgáltató a bejelentést követő számlázási
időszaktól köteles figyelembe venni.
4. §
(1) A rendelet IV. fejezet 14.§ (5) bekezdésében hatályát veszti az alábbi szövegrész:
„háztartási berendezés és készülék”
(2) A rendelet IV. fejezet 14. § (6) bekezdésében lévő szöveg az alábbival egészül ki:
„…A zöldhulladék (levél, fű, növényi szár) összegyűjtése és elszállítása
lombtalanítási akció keretében évente legalább kettő alkalommal történik….”
(3) A rendelet V. fejezet 15.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjának legmagasabb
mértékét a Közszolgáltató által készített részletes költségkimutatás és javaslat
alapján- Nagykőrös Város Képviselő-testülete évente egy alkalommal rendeletben
állapítja meg. A megállapított díj tartalmazza az évente kétszeri (tavaszi és őszi)
lomtalanítás, az évente legalább kétszeri zöldhulladék elszállítás díját, a
hulladékgyűjtő pont e rendelet 4.§ (4) bekezdésében lévő használatát, a
szabványos gyűjtőedény használati díját.”
5. §
(1) A rendelet VI. fejezet 19. § (1) bekezdésében a „4. § (1), (3)” szövegrész helyébe a „4. § (2)”
szövegrész lép.
6.§
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
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