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Kőröstetétlen Község Önkormányzat 
10/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele családi-házas övezetben hetente egy 
alkalommal folyamatosan kötelező.” 

 
(2) Az Ör. 7. §-a a következő, (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó a 60 
literes űrmértékű gyűjtőedényt akkor választhatja, ha ennek tényét - azt, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja – az önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részre évente 
bizonyítja.” 

 
(3) Az Ör. 7. §-a a következő, (4b) bekezdéssel egészül ki: 
„(4b) Az (4) bekezdés szerinti választásnál a természetes személy ingatlanhasználók esetében a 

közszolgáltató az alábbi űrméretű gyűjtőedényeket ajánlhatja – figyelemmel a keletkező hulladék 
mennyiségére – heti egy alkalommal történő ürítési gyakoriság mellett: 

a) a legfeljebb négy fő által életvitelszerűen lakott ingatlan esetében 80 liter; 
b) a négy főnél több személy által lakott ingatlan esetében 120, vagy 240 liter.” 

 
2. § Az Ör. 20. §-a a következő, (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen lévő ingatlan 
ingatlanhasználója nem köti meg a közüzemi szerződés, vagy nem szolgáltat adatot a díjtétel 
megállapításához, a közszolgáltató jogosult 1 db 80 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díját 
kiszámlázni.” 

 
3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza 
(Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján. 

 
 

Dr. Diósgyőri Gitta     Pásztor Imre  
 jegyző polgármester 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015. (VII. 6.) önkormányzati 
rendelete - az 1. melléklettel együtt – a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hirdetőtábláján, 2015. június 30-ától július 6-ig történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2015. július 6.   
 
 

   Dr. Diósgyőri Gitta 
   jegyző  
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1. melléklet a 10/2015.(VII. 6.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 
 

A használható gyűjtőedények űrtartalma: 
 

 1.1. 60 literes maximális súlya: 15 kg 
 1.2. 80 literes maximális súlya: 20 kg 
 1.3. 120 literes maximális súlya: 45 kg 
 1.4. 240 literes maximális súlya: 90 kg” 
 

--------------- 
 


