Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2003.(VII.14.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról1
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló32/2008. (XI.28.), 3/2010. (II.17.), 5/2011.
(II.16.) és a 12/2012. (III.29.) számú rendelettel)
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
1995. évi XLII. törvényben, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben
foglaltak alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek biztosítják a város területén
keletkezett települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával összefüggő
feladatok eredményes végrehajtását, a fenti közszolgáltatások ellátásának és igénybevételének
rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya Abony város közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosaira,
használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre (továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező települési
folyékony hulladék elszállítása és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján
nem megoldott.
Kötelező helyi közszolgáltatás
3. §
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének
1. §-a, Hatályos: 2011. április 01-től
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének
2. §-a, Hatályos: 2011. április 01-től;
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének
1. §-a, Hatályos: 2012. április 01-től
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(1) Abony Város Önkormányzata közigazgatási területén keletkező települési folyékony
hulladék elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján
biztosítja.
(2) A fenti közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa az ingatlanon
keletkező folyékony hulladék el-szállításáról és ártalmatlanításáról a jelen rendeletben
meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni, ha
jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.
(3) A szervezett közszolgáltatás jelen rendelet 1. számú mellékletében megállapított díját a
tulajdonos köteles a szállítást végzőnek megfizetni.

II fejezet
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
4. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, mely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll.
b) A települési folyékony hulladék szállítását végző szakvállalkozó(k):
Szállítást csak azok a vállalkozók végezhetnek, akik az ártalmatlanítást végző
szakvállalkozóval szerződést kötöttek, illetve a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkeznek.
A szakvállalkozók a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 1 éves időtartamra szerez
megbízást a közszolgáltatás elvégzésére.
c.)3 A települési folyékony hulladékártalmatlanító telepet üzemeltető szakvállalkozó:
- Abokom Nonprofit Kft.
Települési folyékony hulladékártalmatlanító telepet üzemeltető szakvállalkozó
2740 Abony, Kossuth tér 1.
A szakvállalkozó a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 1 éves időtartamra szerez
megbízást a közszolgáltatás elvégzésére.
d.) Települési folyékony hulladék:
A szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett
szennyvíz, amely:
- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi
közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
- a nem közüzemi csatorna és árokrendszerekből, valamint
- a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.17.) számú rendeletének 1.§ (1)
bekezdése
Hatályos: 2010. április 01-től
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e.) Település folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony
hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény közműpótló iszapterének kiürítése és a
folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítása, ártalmatlanító telepre.
f.) A folyékony hulladék ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás: a települési folyékony
hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását, ártalmatlanítását szolgáló elhelyező telep
üzemeltetése.
g.) Települési folyékony hulladék leürítő hely:
A közcsatornáknak az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep
kiegészítő műtárgya.

III. fejezet
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK GYŰJTÉSE
ÉS SZÁLLÍTÁSA
5.§
(1) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad. Az
ingatlan tulajdonosa amennyiben lakossági fogyasztó jelen rendelete hatályba lépését
követő 1 éven belül, illetve amennyiben közületi fogyasztó, 3 hónapon belül köteles arra
rácsatlakozni. A szennyvíz-csatorna-hálózatra való rácsatlakozás megtörténtéig az
ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező szennyvíz elszállításáról a jelen rendeletben
foglaltak szerint köteles gondoskodni.
(2) Közcsatorna hiányában az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlanán
keletkező települési folyékony hulladék gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és annak
szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szakvállalkozók
igénybevételével.
(3) A települési folyékony hulladék gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa
köteles oly módon végezni, hogy az közegészségügyi előírásokat ne sértsen, másoknak
kárt ne okozzon.
6.§
A települési folyékony hulladékszállítását, csak a közszolgáltatás ellátására szerződött,
szakvállalkozók végezhetik.
7.§
(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű,
hatósági engedéllyel rendelkező, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz-és
szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
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(2) A települési folyékony hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést,
elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott
szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni
a szennyezést okozó szakvállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget
tenni.
(3) A szállítóeszköz tartályának tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott
mosótéren szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes
tárolóba, vagy közcsatornába kerül. Helye: Abony szennyvíztisztító telep, hrsz: 089/2
Abony, Kécskei u. 1/NF. Nevezett szolgáltató a szennyvíztisztító telep üzemeltetője 0
(Víziközmű) díjat számol fel 1. számú melléklet.

8.§
(1) A települési folyékony hulladék szippantására és szállítására vonatkozó szerződés a
közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa és a szállítást végző
szakvállalkozó között jön létre, melynek keretében a szállítást végző szakvállalkozó
köteles a közszolgáltatásnak négy munkanapon belül eleget tenni, illetve erre a célra
hetente legalább egy napot megjelölni.
(2) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként e rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szolgáltatási díjat köteles a szállítást végző szakvállalkozónak megfizetni,
számla ellenében.
A tulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett a Polgármesteri
Hivatal képviselőjének bemutatni.
(3) A szállítást végző szakvállalkozó a települési folyékony hulladékot a szippantás napján
köteles a 4. §. g.) pontjában meghatározott elhelyező telepre beszállítani és a kiszállítás
tényét, mennyiségét a telephely üzemeltetőjével igazoltatni e rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott nyilvántartási lap 2 példányán, melyből az 1. példány az
ártalmatlanítást végző szakvállalkozó, a 2. példány a beszállítást végző szakvállalkozó
részére kerül átadásra.
(4) Amennyiben a szállítást végző szakvállalkozó Abony közigazgatási határán kívül vagy
belül illegális szennyvízleürítést végez, akkor a 4. §. b.) pontjában megjelölt szerződést,
az ártalmatlanítást végző szolgáltató megszünteti, s ellene szabálysértési eljárást
kezdeményezhet.
IV. fejezet
A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA
9.§4
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.17.) számú rendeletének 1.§ (2)
bekezdése
Hatályos: 2010. április 01-től
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A települési folyékony hulladék ártalmatlanítását célzó elhelyező telep üzemeltetését a
szakvállalkozó végezheti.
10.§
(1) Az elhelyező telep csak az illetékes hatóságok által a környezetvédelmi és
közegészségügyi szempontok alapján jóváhagyott üzemeltetési rend szerint fogadhatja a
folyékony hulladékot. Az elhelyező telep üzemeltetésénél valamint a folyékony hulladék
elhelyezésénél a 21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet és 213/2001.(XI. 14.) Korm. rendelet
az irányadó
(2) Az elhelyező telepre kizárólag a 4. §. d.) pontjában meghatározott kommunális jellegű
szennyvíz szállítható.
(3) Az ártalmatlanító telep üzemeltetője köteles a kiszállított szennyvizet a szakhatósági
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított települési folyékony
hulladék mennyiségéről, az elhelyezés helyéről, beszállítókról, 2. számú melléklet szerinti
nyilvántartási lap összesítéséből nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, a
szakhatóságok, illetve a Polgármesteri Hivatal képviselőjének ellenőrzés céljából
bemutatni, s azt megőrizni 5 évig.
(4) 5Az e rendeletben szabályzottakon kívül a szakvállalkozó a szennyvíz telep szippantott
szennyvíz leürítési kapacitása mértékéig vállalkozhat, a következő települések települési
folyékony hulladék kezelésére: Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel, Újszilvás.
11.§
Az elhelyező telep üzemeltetőjének a települési folyékony hulladék szállítását végző
szakvállalkozók kötelesek a 1.számú mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat
megfizetni, a díjfizetésről szóló bizonylatokat 5 évig megőrizni, ellenőrzés esetén azokat a
Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni.
12.§
A jegyző rendszeresen ellenőrizteti, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt
ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik és a szállítást a
4§ b.)-ban leírtaknak megfelelt szakvállalkozó végezheti, továbbá a szakvállalkozó a
szennyvizet a rendeletben kijelölt elhelyező telephelyre szállítja.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Szabálysértés
13.§
(1) Aki e rendelet 5. §. (1),(2),(3) bekezdésében, 7.§ (1),(2) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket megsérti, amennyiben súlyosabb, külön jogszabály szerint
szankcionálható cselekmény nem valósul meg, szabálysértést követ el és 30. 000.- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására Abony Város Jegyzője jogosult.
Hatályba lépés
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.17.) sz. rendeletének 1.§ (3)
bekezdése
Hatályos: 2010. április 01-től
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14.§
Jelen rendelet kihirdetését követő napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
Abony Város Önkörmányzatának 29/1995./XII. 29./ számú rendeletének 2.§/3/ b./ valamint
4.§/ a./ pontja.
Abony, 2003. július 14.
Dr. Gajdos István József
polgármester

Varga Sándorné
jegyző

Kihirdetve: 2003. július 14.
Varga Sándorné
Jegyző

Záradék:
Ezen rendelet a 1991. Brüsszelben kelt Európai megállapodásban foglaltak alapján
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
a.) a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvével

Varga Sándorné
jegyző
Záradék: Abony Város Önkormányzat a települési folyékony hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról szóló 10/2003.(VII.14.) számú rendeletének az alábbi rendelettel egységes
szerkezetbe foglalása megtörtént:
-

Abony Város Önkormányzat 32/2008. (XI.28.) számú rendelete
Abony Város Önkormányzat 3/2010.(II.17.) számú rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. ( II.16.) önkormányzati
rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( III.29.) önkormányzati
rendelete
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1. melléklet a 10/2003. (VII.14.) önkormányzati rendelethez6
1. Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
2012. 04. 01. - 2013.03.31.

A települési folyékony hulladék
egységnyi díja
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2012.04.01-2013.03.31. időszakra vonatkozó
javaslat
1.260,- Ft/m³ + Áfa
(m³ - számlázott vízköbméter)

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének
3. §-a, Hatályos: 2011. április 01-től;
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletének
2. §-a, Hatályos: 2012. április 01-től
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2. sz. melléklet7

Folyékony hulladék nyilvántartási lap
Folyékony hulladék eredete:
Település neve:_____________________________
Utca, házszám:_____________________________
Intézmény, üzem megnevezése:______________________________________
címe:____________________________________________
Folyékony hulladék mennyisége (m3):__________
Minőségi paraméterek: lakossági – egyéb kommunális*
megjegyzések: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Beszállítást végző:

ABOKOM Nonprofit Kft.
Szennyvíztelep részéről, mint átvevő:

Beszállítás időpontja………….év………………..hó………………nap.
(* megfelelő rész aláhúzandó)
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2008. (XI.28.) számú rendeletének 1.§-a
Hatályos: 2009. január 1.

