
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII. 16.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról  

 

Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1) 

bekezdés a) és d) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 

39.§ (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 

bekezdésének 11. pontjában és a törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva, figyelemmel a 8. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013 (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet) 5. § 

(2) (3) (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„ (2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot és a szelektíven gyűjtendő frakciókat a többi 

települési hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 

gyűjtőedényekben gyűjti, és azokat a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak 

szerint átadja. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az ingatlanhasználó a 

települési hulladék részét képező papír, műanyag hulladékokat a vegyes hulladéktól 

elkülönítve gyűjti és 

a) a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó a Közszolgáltató által 

rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a 

közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja; 

b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak 

kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató 

részére is átadhatja. 

(4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladéktól elkülönítve 

gyűjti.” 

 

2. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § -a helyébe az 

alábbi lép: 

 

„6. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:  



a) a közterületen az Önkormányzat által kihelyezett, általa rendszeresített utcai 

hulladékgyűjtő edényből összegyűjtött és Tamási Áron u. 2. alatt telephelyre 

beszállított települési hulladék gyűjtésére;  

b) az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött 

vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe 

való szállítására;  

c) az ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött papír és műanyag 

hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe való 

szállítására 

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati 

hozzájárulás a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán 

keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának 

gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;  

e) az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti válogatására. 

 

 

3. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi lép: 

 

„(1) Az ingatlanhasználó bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező 

vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, az Önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedényt 15 

napon belül rendelkezésre bocsátja.” 

 

4. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi lép: 

 

„(1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen 

használt az Önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények szükség szerinti, cseréjéről és 

esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján az Önkormányzat tulajdonát 

képező hulladékgyűjtő edényzettel gondoskodik.. „ 

 

 

5. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 24. § -a az alábbi 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő 

szelektív gyűjtéssel érintett alábbi újrahasznosítható hulladékok: 

a) papír, 

b) műanyag, „ 



 

6. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 28. § (8) bekezdése 

helyébe az alábbi lép: 

 

„(8) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál három nappal korábban 

bejelenti a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget 

jelentősen meghaladó mennyiségű vegyes hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék 

adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas emblémával ellátott 

hulladékgyűjtő zsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, valamint a 

többletszolgáltatást teljesíti, az ingatlanhasználó pedig a többletszolgáltatás díját megfizeti. „ 

 

 

7. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 12. hulladékgyűjtő 

szigetek alcím helyébe a következő lép: 

 

„12. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” 

 

 

 

8. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe az 

alábbi rendelkezés  lép: 

 

„ 30. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír és műanyag  

hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtésre rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő 

edényekbe az alábbiak szerint külön gyűjti úgy, hogy a papír és műanyag hulladékot a sárga 

színű, vagy sárga fedéllel ellátott gyűjtőedénybe helyezi. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír és műanyag hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények 

ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom. A Közszolgáltató az ürítések 

gyakoriságát igény szerint növelheti. 

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát akkor is, ha azok 

ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül 

kerül sor. 

(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került 

elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató nem szállítja el a gyűjtőedényzetben található 

hulladékot. 

 

 

9. § 

 



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe az 

alábbi rendelkezés  lép: 

 

„32. § Ha Abony Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, vagy azon 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a 

hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, 

a hulladék elszállításáról és kezeléséről az önkormányzat a közszolgáltatási szerződés 

keretein kívül gondoskodik.” 

 

 

 

 

 

 

 

10. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a 

Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt területen vagy 

létesítményben végezheti. A közszolgáltatás keretében átvett elkülönítetten gyűjtött 

hulladékokat szükség szerint válogatja. Válogatási technológia, vagy kapacitás hiányában a 

hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is 

átadhatja.” 

 

 

11. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) Az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító hely: NHSZ Kétpó Kft. által üzemeltetett 

Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ (46-os közlekedési út 13+400 km szelvény).” 

 

 

 

12.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 

jelen rendelet melléklete szerint módosul. 

 

 

 

 

Záró rendelkezés 

 

 

13.§ 



 

(1) E rendelet  2015. július 1. napján lép hatályba. 

(2)  Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendelet 1. § (b) bekezdése, 2. pontja, 6. § (b) (d) (e) bekezdése, a 12. § (1) (2) (5) (6) (7) 

bekezdése, 13. § (1) bekezdése,  7. pontja és a 17. §-a, 18. § (1)  (2) bekezdése, 19. § (1) 

(2) (3) bekezdése, a 21.§ (1) (2) (3) bekezdése, 23.§ (1) (2) (4) (5) (6) bekezdése, 24.§ (1), 

25. § (1) bekezdése, 26.§ (1) (4) (5) (6) (7) (8) bekezdése, 27.§ (1) (2) bekezdése, 28. § (3) 

(5) (6) (8) (9) bekezdése, 29. (1) (2) bekezdése, 31.§ (4) és 33.§ (2) (3) bekezdésében az 

„ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.  

(3) Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendelet 12. § (4) (5) bekezdései, 13. § (2) bekezdése, 14. §-a, hatályát veszti. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 7/2014. (II.05.) 

önkormányzati rendelet 8. § (d) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június  -i ülésén. 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Balogh Pál 

                                       polgármester                                                      jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

  dr. Balogh Pál 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a ……/2015. (VI. 25.) számú rendelet  melléklete 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 

1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„1. NHSZ Szolnok azonosító (meglévő Ügyfél esetén) „ 

 

 


