Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 6/2014. (IV.25.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) Az önkormányzat a rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez, a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.”

2. §
(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében lévő „az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
álló „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Cegléd, Pesti út 65” szövegrész helyébe
a „a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, 2700. Cegléd, Pesti u. 65.”. szöveg lép.
(2) A rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási
megállapodásban foglaltak szerint a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el.”
3. § A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Társasházi, szövetkezeti és többlakásos ingatlanok által használt hulladékgyűjtő
edény űrtartalma nem lehet kisebb, mint társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos
ingatlant alkotó albetétenként a 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti űrtartalom és
a társasházi, szövetkezeti, vagy többlakásos ingatlant alkotó albetétek számának
szorzata alapján számított űrmérték. Heti két alkalommal történő ürítés esetén a
gyűjtőedény mérete a számított érték 50 %-ában veendő figyelembe.”
4. § A Rendelet 36. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A mentesség mértéke:/
„b) többlakásos ingatlan esetén, ahol a hulladékszállítás közös edényzetben való
gyűjtéssel történik (pl.: társasház) hetente max 60 liter települési szilárd hulladék
ürítése mértékéig.”
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napját követő napon lép
hatályba.
(2) A 3-4. §-ok 2018. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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