
 

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

(egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.) és a 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendelettel) 

 

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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1. § E rendelet hatálya:  

a) Abony Város közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra, valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a 

városban gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére,  

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) igénybe 

venni köteles ingatlanhasználó1 terjed ki.  

 

2. § A közszolgáltatás végzésére kizárólag az NHSZ. Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

(a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.2 

 

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:  

1. kerti biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, 

beleértve az avarhulladékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és faágat is;  

2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott közfeladat 

ellátására létrejött jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) 

meghatározottak szerint ingatlantulajdonosnak minősül;  

3. közterület-használati hozzájárulás jogosultja: a közterület rendeltetéstől eltérő 

használatára engedély vagy hozzájárulás birtokában jogosult személy vagy szerv, aki 

vagy amely a közterületi ingatlan, ingatlanrész használójaként a Ht.-ben 

meghatározottak szerint ingatlantulajdonosnak minősül;  

4. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a közszolgáltatási szerződés részét 

képező azon közszolgáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek közszolgáltatóra és a 

szolgáltatás igénybevevőjére vonatkozó szabályait.  

                                                           
1 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 

 
2 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 



2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet 

 

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek 

 

1. Abony Város Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai  

 

 

4. § Abony Város Önkormányzat - a Ht.-ben meghatározottakon túl - a települési hulladékkal 

kapcsolatos feladatai körében:  

a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt; 
b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről 

a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;  

c) a közszolgáltatási szerződés Abony Város honlapján történő közzétételéről 

gondoskodik;  

d) hulladékgazdálkodási koncepciót készít. 

 

2. Az ingatlanhasználó3 települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 

 

5. § (1) A Ht. szerinti ingatlantulajdonos (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) a hulladék 

gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, 

testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet 

ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 

zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.  

 

(2)4 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)5 A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az ingatlanhasználó a 

települési hulladék részét képező papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékokat a vegyes 

hulladéktól elkülönítve gyűjti és 

                                                           
3 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
4 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 

 
5 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 
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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)6 Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladéktól elkülönítve 

gyűjti. 

 

III. Fejezet 

 

A közszolgáltatás 

 

3. A közszolgáltatás tartalma 

 

6. §7 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, műanyag és fém 

csomagolási hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 

létesítménybe való szállítására 

d) a ingatlanhasználó lom hulladékának gyűjtésére és e hulladékok 

hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;  

e) az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti válogatására. 

 

 

4. A közszolgáltatási szerződés 
 

7. § A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, valamint az 

Abony portálon közzé teszi.  

 

8. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatározottakon túl az alábbiakat kell 

tartalmaznia:  

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;  

b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igénybevételének módját, mértékét és az 

alvállalkozó(k) által végezhető tevékenységeket;  

c) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;  

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot;  

e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási rendszer működtetésének módját;  

                                                           
6 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 

 
7 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 2. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 



4 

4 

 

f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb tevékenységei a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem veszélyeztetheti;  

g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékkezelő létesítmények 

működtetésének hatósági engedélyben vagy más jogszabályban nem szabályozott 

szabályait.  

 

9. § A Közszolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, hulladékkezelés területén 100 %-ban a 

Kétpói Hulladéklerakó üzemeltetőjét. 

 

5. Abony Város Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei  
 

10. § (1) Abony Város Önkormányzat a közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés 

során a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek 

teljesítésére vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek 

betekintést biztosítani, továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, 

elemzést szolgáltatni.  

 

(2) A közszolgáltatás teljesítését érintő gazdálkodási és fejlesztési információkról a 

Közszolgáltató Abony Város Önkormányzat részére nyújt tájékoztatást.  

 

11. § Abony Város Önkormányzat:  

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a 

Közszolgáltató számára átadja;  

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 

közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti;  

c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, 

valamint kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli.  

 

6. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei  

 

12. § (1)8 Az ingatlanhasználó bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező 

vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, az Önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedényt 15 

napon belül rendelkezésre bocsátja. 

 

(2)9 A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás 

jogosultja kivételével az ingatlanhasználó bejelentését követően a Közszolgáltató az 

ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített 

gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.  

 

(3) 10 

(4) 11 

                                                           
8 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 3. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 

 
9 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
10 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú 

önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. január 1-jétől. 
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(5) 12 

(6) Ha az ingatlanhasználó13 természetes személy, lakásszövetkezet, társasház az e rendelet 

szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó 

egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 

110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek 

megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, 

addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.  

 

(7)14 Ha az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati 

hozzájárulás jogosultja e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a 

Közszolgáltató - az ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának 

egyidejű írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által 

ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését 

vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó, 

a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.  

 

13. § (1)15 A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és 

rendeltetésszerűen használt az Önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények szükség 

szerinti, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történt 

egyeztetést követően (szín, mértet, típus) gondoskodik  

 

(2) 16 

 

(3) Abony Város közigazgatási területén, Szolgáltató által rendszeresített települési szilárd 

hulladékgyűjtő edényzetek 

 

a) 60 literes hulladékgyűjtő edény 

b) 120 literes hulladékgyűjtő edény 

c) 110 literes emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák 

d) 1100 literes hulladékgyűjtő konténer 

 

14. § 17 
 

                                                                                                                                                                                     
11 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú 

önkormányzati rendeletének 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2015. július 1-jétől. 

 
12 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú 

önkormányzati rendeletének 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2015. július 1-jétől. 

 
13 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
14 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
15 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 4. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 

 
16 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú 

önkormányzati rendeletének 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2015. július 1-jétől. 

 
17 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú 

önkormányzati rendeletének 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2015. július 1-jétől. 
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15. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett, vagy 

felajánlott közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonostól e rendeletben meghatározottak szerint 

beszedi.  

 

16. § A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a 

kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e 

jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség 

időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht.-ben 

meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A 

Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai 

tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése 

érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások 

lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.  

 

7. Az ingatlanhasználó18 közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei  

 

17. § Az ingatlanhasználó19 az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást - ha a 

fogyasztó kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg - az e rendeletben 

meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a 

Közszolgáltató részére rendszeresen átadja.  

 

18. § (1) Az ingatlanhasználó20 a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.  

 

(2) Az ingatlanhasználó nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az 

olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési 

vegyes hulladék nem keletkezik.  

 

19. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az 

ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számának az ingatlanon várhatóan 

keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén, e rendelet 1. 

melléklete szerinti tartalommal.  

(2) A nem természetes személy ingatlanhasználó21, valamint az egyéni vállakozó a 

közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére, 

e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal.  

 

(3) Az ingatlanhasználó22 a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás 

vagy egyéb ok - különösen a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás - folytán a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  

 

(4) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a Közszolgáltatóval egyedi szerződést köt 

a közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési hulladékának elszállítására és kezelésére.  

                                                           
18 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
19 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
20 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
21 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
22 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
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20. § (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken 

előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik.  

 

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a 

Közszolgáltatónak, a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal 

megelőzően.  

 

(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 

ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.  

 

(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül 

kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a 

hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti.  

 

21. §23 (1) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató által rendelkezésére 

bocsátott és a Közszolgáltató vagy az Önkormányzat tulajdonát képező hulladékgyűjtő edényt 

átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja.  

 

(2) Az ingatlanhasználó gondoskodik az általa birtokba vett hulladékgyűjtő edények 

rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, 

valamint környezetük tisztán tartásáról.  

 

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt 

keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a Közszolgáltató a 

kár észlelését követő 40 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár 

megtérítésére.  

 

 

 

 

 

8. A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával megkötendő egyedi szerződés 

 

22. § (1) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával megkötendő, közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó egyedi szerződésnek (a továbbiakban: egyedi szerződés) legalább 

az alábbiakat kell tartalmaznia:  

a) a szerződő felek azonosító adatait;  

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő és befejező napját;  

c) a teljesítés helyét és módját;  

d) a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának rendelkezésére bocsátott 

hulladékgyűjtő edényt űrtartalom és darabszám szerint;  

e) a gyűjtőedények használatának módját;  

f) a hulladékgyűjtő edény ürítési gyakoriságát és az ürítés idejét napok szerint;  

g) az előre nem meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítésről szóló értesítés 

módját;  

h) a közterület-használati hozzájárulás jogosultja által meghatározott, az ingatlanon 

előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe 

veszi,  

                                                           
23 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 



8 

8 

 

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;  

j) az egyedi szerződés módosítására, megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket;  

k) az irányadó jogszabályok meghatározását.  

 

(2) Az egyedi szerződést a Közszolgáltató nem mondhatja fel.  

 

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja az egyedi szerződést írásban, 15 napos 

határidővel akkor mondhatja fel, ha Abony város közterületén megszűnt a közterület-

használattal összefüggő tevékenysége.  

 

IV. Fejezet 

 

A közszolgáltatás díjmegfizetésének módja 

 

9. A közszolgáltatási díj megfizetése 

 

23. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján az alábbiak szerint fizet: 

 A Szolgáltató negyedévente a tárgynegyedév vonatkozásában 3 számlát állít ki havi 

bontásban az ingatlanhasználó felé, oly módon, hogy a számlákon a fizetési határidő a 

szolgáltatás teljesítését követő hónap 30. napja. A díjbeszedés készpénz átutalási 

megbízással (sárga csekk), vagy csoportos beszedéssel történhet. 24 

 

 

(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az 

ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és 

egyidejűleg honlapján tájékoztatja.  

 

(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 

érvényesíthet a Ptk. 6:48.§ (késedelmi kamat) (2) bekezdése alapján.25 

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásra, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.  

 

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 

visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 

díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.  

 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 

felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az 

ingatlanhasználó - e rendeletben meghatározott kivételekkel - akkor is köteles közszolgáltatási 

díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a 

szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.  

 

                                                           
24 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 2. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 

 
25 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 3. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 
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(7) Az éves szemétszállítási díj összege 50 %-ának elengedését kérheti az a 70 év feletti 

egyedül élő magánszemély, illetve olyan közös háztartásban élő házaspár, élettárs ahol 

mindkét fél 70 éven feletti, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 

 

(8) A kedvezmény kérelemre adható. Az eljárás, valamint a szociális rászorultság vizsgálata 

Abony Város Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet 

figyelembevételével történik. A kérelmet Abonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 

Ügyek Osztályán lehet előterjeszteni.  

 

(9) A kedvezmények iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogosultság 

elbírálásához szükséges igazolásokat, dokumentumokat (nyugdíjszelvény, nyilatkozat a 

háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelméről). A kérelemről a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) rendelkezései szerint a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester 

dönt. A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, amennyiben nincs 

ellenérdekű ügyfél, a határozatból mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás. A határozat egy példányának megküldésével a díjkedvezmény engedélyezéséről 

a szolgáltatót értesíteni kell. 

  

(10) A kedvezményre okot adó körülmény megváltozását az igénybevevő köteles 15 napon 

belül a Polgármesteri Hivatalnak vagy a szolgáltatónak bejelenteni. A jogosultsági feltételek 

megváltozása miatt a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Ket. 

szabályai szerint dönt a díjfizetési kedvezmény fenntartásáról vagy megszüntetéséről.  

 

(11) A kedvezmény a tárgyéven belül, legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg, a 

kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően. 

 

(12) A tárgyév januárjában benyújtott kérelmek esetén a kedvezményt a hónap elejétől 

visszamenőleg kell megállapítani. 

 

 

 

 

 

 

V. Fejezet 

 

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés 

 

10. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 

 

24. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó26 a Közszolgáltató felhívására az 

edényt üríthetővé és használhatóvá teszi.  

 

                                                           
26 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
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 (2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes 

anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy 

mások életét, testi épségét, egészségét.  

 

(3) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő 

hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron 

gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.  

 

(4)27 Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz 

menő szelektív gyűjtéssel érintett alábbi újrahasznosítható hulladékok: 

a) papír, 

b) műanyag, 

c) csomagolási fém (fém italos dobozok, konzerves dobozok stb.) 

 

 

25. § (1) Az ingatlanhasználó28 a Közszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása mellett a 

gyűjtőedényhez tömörítő berendezést a gyűjtőedény sérelme nélkül alkalmazhat.  

 

(2) A műanyag hulladék tömörítéséhez kézi tömörítő külön hozzájárulás nélkül alkalmazható.  

 

26. §29 (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, 

vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek 

vagy állatok ne férjenek hozzá.  

 

(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-

használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy 

közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.  

 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a 

konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.  

 

(4) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.  

 

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától 

helyezheti ki közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.30 

 

                                                           
27 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 5. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 

 

 
28 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
29 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
30 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 4. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 
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(6) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való 

átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja 

igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek 

külön megállapodást kötnek.  

 

(7) Az ingatlanhasználó – a közszolgáltatás körébe tartozó – települési hulladékát kizárólag a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben helyezi el.31 

 

(8) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben, úgy helyezi el, hogy az, az edény 

mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne 

akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény 

fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.32 

 

(9) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és összekötözött faág, lomtalanításkor 

kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése 

egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 

(10) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 

elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a 

Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.  

 

(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület 

szennyezése.  

 

27. §33 (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását 

megtagadhatja, ha:  

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a Közszolgáltatótól 

átvett gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;  

b) 34 

c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel 

az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;  

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 

szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 

továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, 

ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;  

e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, 

robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 

hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem 

minősül települési hulladéknak;  

f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget 

meghaladó hulladékot tartalmaz;  

                                                           
31 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 5. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 

 
32 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 6. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 

 
33 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
34 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú 

önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2015. január 1-jétől. 
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g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet 

szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az i ingatlanhasználót 

írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és 

felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.  

 

 

11. A vegyes hulladék gyűjtése 

 

28. §35 (1) Vegyes hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának 

meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de 

legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.  

 

(2) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények 

típusát, minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakra 

figyelemmel állapítja meg az ingatlantulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiség 

és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az 

ingatlantulajdonos igényeit is.  

 

(3) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti egyéb (kertvárosi és falusias) 

lakóterületen heti egy alkalom. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a 

fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az 

ingatlanhasználó indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú 

ürítést kérhet.  

 

(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege:  

 

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb  12,5 kg 

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,  

c) b) 110 literes műanyagzsák esetében legfeljebb 15 kg, 

d) c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,  

 

(5) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett 

gyűjtőedények űrtartalmát, vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömegét, akkor a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult  

a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az 

eredeti gyűjtőedényt;  

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát;  

c) megnövelni az ürítési gyakoriságot.  

 

(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített 

tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tömegét akkor is, ha 

azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül 

kerül sor.  

 

(7) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék tömege a (6) bekezdésben 

meghatározott ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal vagy annál nagyobb mértékben 

                                                           
35 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
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meghaladja a (4) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy az előtömörített hulladéknak 

minősül.  

 

(8)36 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.  

 

(9) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg az átadott 

gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (8) bekezdésben írt 

bejelentési kötelezettségét, vagy a hulladékot nem a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben 

gyűjti, akkor a Közszolgáltató az így átadott, vagy a gyűjtőedény mellé kirakott hulladék 

elszállítását díjfizetés ellenében végzi, feltéve, hogy erre az adott területen alkalmazott 

technológia lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről annak megfelelő dokumentálása 

mellett és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót 

egyidejűleg értesíti. A többletdíjat a számlán külön kell feltüntetni.  

 

29. §37 (1) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő vegyes hulladék került 

elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését 

megfelelően dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az e rendeletben meghatározott 

szabályok betartására.  

 

(2) Ha a Közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az 

ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék gyűjtésének szabályait 

sérti oly módon, hogy a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes 

hulladékot helyez el, a Közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsértését 

dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg megküldi a jegyző részére, és kezdeményezi 

hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.  

 

 

12. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés38 

 

30. §39 Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém 

csomagolási hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtésre rendelkezésre bocsátott 

hulladékgyűjtő edényekbe az alábbiak szerint külön gyűjti úgy, hogy a papír, műanyag és fém 

csomagolási hulladékot a sárga színű, vagy sárga fedéllel ellátott gyűjtőedénybe helyezi. 

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém csomagolási hulladékokat tartalmazó 

gyűjtőedények ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom. A Közszolgáltató az 

ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti. 

                                                           
36 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 6. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől. 
37 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
38 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 7. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
39 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 8. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
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(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. 

 

13. Lom hulladék gyűjtése 

 

31. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a 

Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - 

külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.  

 

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 

képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 

helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.  

 

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:  

a) építési és bontási hulladék;  

b) gumiabroncs hulladék;  

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;  

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;  

e) veszélyes hulladék;  

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;  

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;  

h) kerti biohulladék.  

 

(4) A lom hulladékot az ingatlanhasználó40 elszállítás céljából a Közszolgáltató által 

hirdetmény útján, továbbá honlapján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki.  

 

(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a 

zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével.  

 

 

14. Elhagyott hulladék elszállítása 

 

32. §41 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. 

V. Fejezet 

                                                           
40 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
41 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 9. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
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A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás és –kezelés 

 

15. Hulladékok szállítása 

 

33. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes 

hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ. 

 

(2) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a 

változás bekövetkeztét megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti.  

 

(3) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján és elektronikus média útján haladéktalanul 

értesíti.  

 

(4) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól 

elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el az előkezelő, 

hasznosító telephelyre.  

 

 

16. Hulladékok ártalmatlanítása 

 

 

34. §  (1)42 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. 

 

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 

(3)43 Az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító hely: NHSZ Kétpó Kft. által üzemeltetett 

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

 

 

 

 

 

 

VII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.  

  

                                                           
42 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 10. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
43 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 11. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől 
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36. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Abony, 2013. december 12. 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    dr. Balogh Pál  

           polgármester                     jegyző   

 

 

Kihirdetve: 2013. december 16. 
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a 36/2013. (XII.16.) számú rendelet 1. számú melléklete 

 

A természetes személy ingatlantulajdonos Közszolgáltató részére történő bejelentése 

tartalmazza:  
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1. NHSZ Szolnok azonosító (meglévő ügyfél esetén)44 

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e –  

mail címe; telefonszáma)  

3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; 

közterület 

megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet , ajtó, hrsz.)  

4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület 

megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)  

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület 

megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)  

6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)  

7. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 120 literes/db 1110 literes/db)  

8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)  

9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok 

beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)  

10. Csatolandó dokumentumok (Adásvételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti szerződés 

másolata)  

 

 

  

                                                           
44 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII.16.) számú önkormányzati 

rendeletének 8. §-a. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 
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a 36/2013. (XII.16.) számú rendelet 2. számú melléklete 

 

 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos és egyéni vállalkozó Közszolgáltató 

részére történő bejelentése tartalmazza:  

 

1.45. NHSZ Szolnok azonosító (meglévő Ügyfél esetén)  

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; 

bankszámlaszáma)  

3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; email címe; telefonszáma)  

4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; 

közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)  

5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület 

megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)  

6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület 

megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)  

7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)  

8. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 120 literes/db 1110 literes/db) Gazdálkodó 

szervezeteknek a Közszolgáltató közszolgáltatás keretében szelektív hulladékgyűjtő tartályt 

nem biztosít.)  

9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)  

10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok 

beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)  

11. Csatolandó dokumentumok (Adásvételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti 

szerződés/cégkivonat/vállalkozói igazolvány/aláírási címpéldány másolata) 
 

                                                           
45 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI.29.) számú önkormányzati 

rendeletének 12. §-a. Hatályos: 2015. július 1-jétől 

 


