Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló
37/2004.(XI.30.), 6/2006.(IV.01.),7/2007.(III.10.), 25/2007.(VII.24.) számú, 7/2009.(III.30.), 5/2010.
(III.29.), 1/2011. (II.01.), 4/2011. (II. 16.) és 11/2012. (III.29.) számú önkormányzati rendeletekkel)

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvényben (Hgt.) 23. §-ban, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 (III.28.) Korm. rendeletben2, a
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001.
(XI. 14.) Korm. rendelet 19.§-ban kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:3
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1 ) Abony Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat ) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme.
A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Abony város (a
továbbiakban: település) mindenkori belső és külső közigazgatási területére terjed ki. A külső
közigazgatási terület a 0 számmal kezdődő helyrajzi számú ingatlanok összessége.
(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója ( a továbbiakban: ingatlantulajdonos ) az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni.
(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató (a továbbiakban:
Szolgáltató).
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(7) A rendelet nem terjed ki a veszélyes hulladékokra illetve a radioaktív hulladékokra
valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
2. §
(1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik
a település vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében jelöli ki az érintett települések igényeit
kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmények helyét.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. települési szilárd hulladék:
1.a) Háztartási hulladék: az emberek mindenapi élete során rendszeresen képződő a
lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös
használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező
1. b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöld területen keletkező,
1. c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem
minősülő szilárd hulladék.
2. Másodlatos, hasznosítható (Inert) hulladék: az a hulladék amely nem megy át jelentős
fizikai, kémiai, vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég,
illetve más fizikai vagy kémiai úton nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs
kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból
környezetszennyezés, vagy emberi egészség károsodása következne be, továbbá csurgalék a
és szennyezőanyag tartalma illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem
veszélyeztetheti a felszíni és felszín alatti vizeket (kibontott fém, műanyag, textil, stb).
3. Biológiailag lebontható hulladék (Biohulladék)
Minden szerves anyag tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon
(mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.(ág, nyesedék,
avar stb. szerves)
4. Szelektív hulladék: olyan települési szilárd hulladék amely továbbfelhasználásra, azonos
anyagúra válogatott újrahasznosításra alkalmas hulladék (komposztálható, műanyagok, fém,
papír, textilia, öblösüveg hulladékok)
5. Fajlagos hulladékmennyiség:
A háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező települési szilárd hulladék
mennyisége (Mértékegysége: kg/fő/év)
6. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
7. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által
rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;
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8. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, valamint tulajdonosi közösség (társasház, lakásszövetkezet, stb)
akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik;
9. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;
10. hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a
termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra
létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;
11. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;
12. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;
13. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését,
kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
14. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelő, aki érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik.
A helyi közszolgáltató neve: ABOKOM Nonprofit Kft. (Abony, Tamási Áron út 2.)4
15. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában megjelölt települési
szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő
rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék
kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;
16. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott díjfizetési
időszakra vonatkozóan megállapított díj.
17. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés
biztosítása (utak, terek) pihenő és emlékhelyek kialakítása, (parkok , köztéri szobrok,
játszóterek stb.), a közművek elhelyezése.
18. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más
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épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek,
valamint a közterületek tisztántartása.
19. zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti
burkolatok és az építmények területét is.
20. parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a
kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4.§
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,
c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról,
üzemeltetéséről,
megszüntetéséről,
illetve
rekultivációjáról,
utógondozásáról,
monitoringozásáról.
d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása;
f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati
feladat- és hatáskör megállapítása.
(2) A közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd
hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására illetve a települési hulladék
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetésére terjed ki.
(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása
során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében
együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, és a szolgáltatónak átadni. Alapvető
kötelessége e tekintetben, hogy:
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a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlan
megüresedését 15 napon belül be kell jelenteni a Szolgáltatónak.
(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő tevékenység kapcsán
keletkező nem háztartási szilárd hulladékot a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell
gyűjteni, tárolni, szállítani és kezelni.
II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt
a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy
a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének,
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek
figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat változás esetén is - értesíteni.
A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon  hagyja
jóvá.
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(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az
ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az
ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott
hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, ahogy
a hulladék kezeléséről gondoskodik.
(5) Amennyiben a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak
nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás,
illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának
kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély
megadását az Önkormányzat az általa szervezett települési szilárd hulladék kezelési
közszolgáltatás kötelező igénybevételéhez köti.
(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost – eseti illetve végleges jellegű változás bekövetkezte előtt –
írásban értesíteni köteles.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és
bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés
egyes tartalmi elemei
7. §
(1)5
(2)6 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételére létrejött szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a
Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.
(3) A szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,
b)7
c)8
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
e) azon edény/zsák típus meghatározását melyet a Szolgáltató elfogad és köteles minden
esetben a begyűjtés rendjének megfelelően elszállít
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e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló
gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint / és / vagy - a
Szolgáltató azonosító jelével ellátott műanyagzsákot köteles igénybe venni.
Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
(2)9 A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a
Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével, de mindenkori lehetőségei szerint állapítja meg
– a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével –
következők szerint:
Lakóövezetben rendszeresített gyűjtőedényzet:
családi házak esetében: 60 literes gyűjtőedény
120 literes gyűjtőedény
társasházak esetében (10 lakás alatt): 120 literes gyűjtőedény
társasházak esetében (10 lakás felett): 1100 literes konténer
A lakóövezetben a gyűjtőedényzeten felül rendszeresített gyűjtőeszköz az ingatlantulajdonos
által külön térítés ellenében igénybe vehető, a Szolgáltató azonosító jelével ellátott
műanyagzsák.
(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága
Társasházak, családi házak esetében: heti 1 alkalommal
Külterületi ingatlanok esetében: havi egy alkalommal
(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére
rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles
igazolni.
(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé nem jelzi, hogy az átadásra kerülő hulladék
mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az
ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edény vagy a szolgáltató emblémájával ellátott műanyag
Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2007. (VII.24.) sz. rendeletének 4.§-a
Hatályos: 2007. július 24.
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zsák (továbbiakban: műanyag zsák) beszerzésére kötelezni az ingatlantulajdonost, illetve
jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, külön térítés ellenében, amely
szerződésmódosítást eredményez.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles – a szolgáltató által rendszeresített edényzet űrtartalmát
alkalom szerűen meghaladó hulladék keletkezése esetén – a többlet hulladék mennyiségének
megfelelő darabszámú és űrtartalmú emblémás műanyag zsákot beszerezni a Szolgáltatótól és
a többlet hulladékot a műanyag zsákban átadni a Szolgáltatónak.
(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató jogosult az így átadott,
illetőleg a gyűjtőedényzet mellé műanyagzsákban kirakott hulladék elszállítására.
A műanyag zsák vétel ára tartalmazza a többlet szolgáltatás díját.
(9) A szolgáltatói szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos a
Szolgáltató hozzájárulásával írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni. Ennek
hiányában az ingatlantulajdonos köteles az gyűjtőedényzetet bérbe venni. Az
ingatlantulajdonos kötelme a rendszeresített gyűjtőedényzet felelős őrzésének betartása.
A Szolgáltató kötelessége a megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedények elhelyezése, pótlása
kicserélése, javítása.
(10) Az ingatlantulajdonos felelős őrzésének mulasztása esetén a Szolgáltató köteles a
gyűjtőedény pótlásáról, kicseréléséről, javításáról díj ellenében gondoskodni.
A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló
gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9.§
(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket, illetve az alaklom szerűen
alkalmazott műanyag zsákokat a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt
időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni.
A gyűjtőedényt illetve a műanyag zsákokat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18
órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A többlet hulladék elszállítása céljából
kihelyezett műanyag zsákok bekötött állapotban helyezhetők ki.
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A kihelyezett hulladékból guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény illetve műanyag zsák
nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról mindezeket
részletesen a 16/2002. (IV. 10) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló rendelet előírásai szerint.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató
köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése
miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény
bérleti jogát a 8. § (9) bekezdésében foglaltak szerint megszerezte.
(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon
belül köteles megtéríteni.
(6) A gyűjtőedény ürítése során történő megrongálódásért a Szolgáltató felel és gondoskodik
a kár megtérítéséről kijavítás vagy csere útján.
11. §
(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
b) 110 literes műanyagzsák esetében legfeljebb 15 kg,
c) 1100 literes hulladékgyűjtő konténer esetében legfeljebb 250 kg lehet.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt
megtéríteni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe illetve a műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz - és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét.
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A települési szilárd hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával
kapcsolatos rendelkezések
12. §
(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.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3)10 Az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító hely: Remondis Kétpó Kft. által
üzemeltetett Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ (46-os közlekedési út 13+400 km
szelvény).
13.§11
14. §12
Szelektív hulladékgyűjtés
(1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék hasznosításra alkalmas összetevőinek
szelektív gyűjtését, jelen rendeletben foglaltak szerint írja elő.
(2) A gyűjtési módhoz való csatlakozás kötelezettsége alól az Ingatlantulajdonosok csak
akkor mentesülhetnek, ha saját, hatóságilag engedélyezett berendezéssel rendelkeznek a
hulladék kezelésére, vagy bizonyítani tudják, hogy a hulladék a hulladékgazdálkodási
rendeletnek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül kezelésre.
(3) Alkalmazott gyűjtési mód:
- hulladékgyűjtő szigetek
- hulladékgyűjtő udvar
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott fajtájú szelektív hulladék gyűjtésének további
frakciókra való kiterjesztését mint lehetőséget az Önkormányzat jelen rendelet módosításával
vezetheti be a Szolgáltató javaslata alapján.
(5) A szelektív hulladék kezelése, hasznosítása mindenkor az Önkormányzat által
megnevezett, külön szerződésben rögzített Szolgáltató kötelezettsége.
15. § 13
Hulladékgyűjtő szigetek
(1) A hulladékgyűjtő sziget (továbbiakban: gyűjtősziget) a háztartásokban keletkező,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, települési szilárd hulladékok gyűjtésére szolgáló
közterületen lévő begyűjtőhely.
Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (III.10.) sz. rendeletének 2.§-a
Hatályos: 2007. április 1.
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(2) A gyűjtő szigetek kialakítása, felszerelése üzemeltetése kapcsán a települési szilárd
hulladék kezelésre szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes
műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) számú KvVM rendelet előírásai az irányadók.
(3) Gyűjtősziget közterület-használati engedély birtokában létesíthető.
(4) Gyűjtősziget akkor alakítható ki, ha az ott begyűjtött hulladékok további kezelésre történő
átvétele biztosított.
(5) A begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből
rendszeresen kell ürítenie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell
szállítani, valamint a külön jogszabály előírásai szerint nyilvántartásba kell venni.
(6) A gyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti
gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia.
(7) A gyűjtőszigetek üzemeltetése az önkormányzattal kötött szerződés alapján végezhető.
(8) A gyűjtő szigetek Abony város következő pontjain kerültek kialakításra:
1. Cserép út – Gaál M. út kereszteződése
2. Szilágyi E. út (volt Kerdorádó üzlet előtti parkoló)
3. Damjanich J. út – Kazinczy F. út kereszteződése
4. Nagykőrösi út – Bocskai út kereszteződése
5. Szelei út – Szemere B. út kereszteződése
6. Batthyány L. út – Móra F. út kereszteződése
7. Mikes K. út (volt játszótér előtti terület)
8. Tószegi út (Szivárvány Óvoda előtti parkoló)
9. Ceglédi út - Bicskei út kereszteződése
10. Baross G. út – Tamás Á. út kereszteződése
(9) A gyűjtő szigeten a speciális gyűjtőkonténerek mellé hulladékot elhelyezni TILOS!
(10) A gyűjtőszigeteken gyűjthető hulladékok felsorolását jelen rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
15/A.14
A hulladékgyűjtő udvar
(1) A hulladékgyűjtő udvar (továbbiakban: hulladékudvar), mely a Szolnok Térségi
hulladékgazdálkodási rendszer részét képezi a háztartásokban keletkező települési szilárd
hulladék hasznosítható összetevőinek, - és a külön jogszabályban megállapított veszélyes
hulladék átvételére, az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel
ellátott, önálló zárt átvevőhely.
(2) A hulladékudvar kialakításával, üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a települési
szilárd hulladék kezelésre szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) számú KvVM rendelet előírásai az
irányadók
(3) A hulladékudvar címe: Abony, Mátyás kir. u. HRSZ: 0160/22 (a régi szeméttelep mellett)
(4) A hulladékudvar nyitva tartásának rendjéről a hulladékudvar üzemeletetője tájékoztatja a
település lakosságát.
(5) A hulladékudvar üzemelésének kezdeti időpontja megegyezik a regionális
hulladékgazdálkodási rendszer üzemelésének kezdeti időpontjával.
Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006.(IV.1.) sz. rendeletének 3.§-a.
Hatályos: 2006. április 1.
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(6) A hulladékudvarban begyűjthető hulladékok felsorolását az 5/2002. (X. 29.) számú KvVM
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, mely jelen rendelet 1. számú függeléke.
A lomtalanítás a1á tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó
külön rendelkezések
16. §
(1) Jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról az Szolgáltató gondoskodik.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.
Évente egy alkalommal szállítható méretű ág, nyesedék elszállításáról a Szolgáltató
gondoskodik.
(4) Nem helyezhető ki a lomtalanítás alkalmával jármű, állati hulladék, illetve a vonatkozó
jogszabályok szerint veszélyesnek minősülő hulladék.
(5) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(6) A Szolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a
külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a
települési önkormányzatnak nyújtja be.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
17. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 1.
számú mellékletében állapítja meg; a díjak meghatározásában a Dr-ben foglalt előírásokat
köteles figyelembe venni. Egységnyi díj alatt 1 db 120 literes gyűjtőedény heti és/vagy zsák
heti illetve havi egy alkalommal történő ürítése, szállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása
értendő.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Dr. 6.§ (1)-(5) bekezdése alapján számított
díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában
köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.
Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény, díjmentesség esetén - a felmerülő
költségeket a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.
(3) A díj meghatározásakor az Önkormányzat köteles figyelemmel lenni arra, hogy a gyűjtő
edényzet az ingatlantulajdonos vagy a Szolgáltató kezelésében lévő-e. Ha a gyűjtőedényt
külön bérlettel a Szolgáltató biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál veendő
figyelembe.
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(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében - havi bontásban, köteles megfizetni.
(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül az ingatlan
tulajdonos köteles kiegyenlíteni készpénzfizetéssel vagy átutalással illetve a Szolgáltató
képviselőjének – mint díjbeszedőnek – készpénzben megfizetni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem illetve hibásan teljesíti, feltéve, akkor, ha
Szolgáltató az ingatlan tulajdonos számára a módosított közszolgáltatást felajánlja, illetve a
módosított közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(8) 15
(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak
teljesítésére.
(10) A felszólítás eredménytelensége esetén - a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően - a Szolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, a díjhátralékot az
Önkormányzattól igényelheti.
(11) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője haladéktalanul
intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot
az Önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a Szolgáltatónak. Amennyiben a köztartozás
behajthatatlan, az Önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon
belül a díjhátralékot köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.
(12) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
Ezen díjakat kell figyelemben venni a jelen rendelet 8.§ (7) és (8), (9) valamint a 16.§ (5)
bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is.
(13) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által
alkalmazott díj legmagasabb mértéke.
(14) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg a (12) bekezdésben
foglaltak alapján. Ennek során figyelemmel kell lennie arra, hogy a közszolgáltatási díj
nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok
csoportjai között.
(15)16 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
15
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nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(16)17 A kedvezmény kérelemre adható. Az eljárás, valamint a szociális rászorultság
vizsgálata Abony Város Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
rendelete figyelembevételével történik. A kérelmet Abony Város Polgármesteri Hivatala
Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztályán lehet előterjeszteni.
(17)18 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.
(18)19 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.
(19)20 A kedvezmény a tárgyéven belül, legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg, a
kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően.
(20)21 A tárgyév januárjában benyújtott kérelmek esetén a kedvezményt a hónap elejétől
visszamenőleg kell megállapítani.
17/A. §22
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
(1)Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat
(közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a
szolgáltató rendelkezésére bocsátani a közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
(2) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti – ÖR 6.§ (2) bekezdésében meghatározott –
jogviszony alapján a szolgáltató jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonos közszolgáltatással összefüggő (1) bekezdés szerinti adatait.
A szolgáltató ezen adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.
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(3) Az adatkezelés időtartama az ingatlantulajdonos közszolgáltatási igénybevételi
kötelezettségének megszűnéséig, illetve díjhátralék esetén a díjhátralék adók módjára történő
behajtásának a települési önkormányzat jegyzője részére történő kezdeményezésig áll fenn.
18. §
(1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat
részére díjkalkulációt készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység
mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú
elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
(2) A Szolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (19) bekezdésében meghatározottak szerint évente
november 15. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat
részére előterjeszteni.
(3) Az Önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó
rendeletének elfogadását megelőzően részletes költségelemzést készíteni.
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése
19. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

vagy

III. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások
19/A. §23
A hulladékgazdálkodásról szóló 200. évi XLIII. Tv. 23. §. H) pontjának rendelkezése
értelmében a gazdálkodó szervezet számára – a Hgt. 20 § (4) bekezdésében meghatározott
kivétellel – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten
gyűjtött és a Hgt. 13. §-a alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka
tekintetében a közszolgáltatás igénybe vétele – a Hgt. 21. § (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – kötelező.
20. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató
és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett
hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§
(1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok
szerint kell eljárnia.

Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (III.10.) sz. rendeletének 4.§-a
Hatályos: 2007. április 1.
23

15

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a
hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője,
birtokosa
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb,
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító
helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem
veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.
(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón
kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe
lehet venni.
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a
szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más
környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.
(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az
ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és
erről a hatóságoknak bejelentést tenni.
(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint
- mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely
tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.
(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre
szállítja, a nem veszélyes hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles
fizetni az üzemeltető részére.
21. §
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a
Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk
alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és
összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére
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bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen
történő elhelyezéséről. A vonatkozó díjtételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat a Szolgáltató
által kiállított számla alapján a Szolgáltató által meghatározott módon egyenlíti ki.
22. §
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője,
birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület
tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás,
illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló edényzet a
közterületen 48 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá
az edényzet környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak
haladéktalan elszállíttatásáról. A közterület foglalás díját köteles téríteni az engedélyt kiadó
szervezet, hatóság részére.
(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet az edényzetet közterületen a közúti és a gyalogos
forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet
ki:
a) főútvonalon edényzet kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul
megtörténhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben az edényzet kihelyezése csak a közúti forgalom
zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon az edényzetet, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett edényzeten el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó
szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és az edényzet azonosító számát.
IV. fejezet
Általános, jogi felelősség
23. §
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá
vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások
megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti
(büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.
A jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatás köre
24.§24
Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2004. (XI.30.) sz. rendeletének 2. §-a.
Hatályos: 2004. november 30.
24
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A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét a 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet
szabályozza.
Hulladékgazdálkodási bírság
25. §
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági
határozat előírásait megszegi, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget,
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti,
károsítja,
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó
külön jogszabályok szerint.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(4) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.
V. fejezet
Szabálysértések
26.§
(1) Jelen rendelet 3. § 11. pontjában meghatározott hulladék kezelési tevékenység – a Hgt.ben meghatározottak szerint – kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
(2)25 Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött
tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül végez vagy végeztet, illetve a környezet
elemeit a külön jogszabályokban meghatározott módon terheli illetve szennyezi, vagy az
egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, szabálysértést követ el és 30.000
Ft pénzbírsággal sújtható.

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2004. (XI.30.) sz. rendeletének 3. §-a.
Hatályos: 2004. november 30.
25
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(3)26 Aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó
tevékenységet jogosulatlanul végzi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft pénzbírsággal
sújtható.”
(4) Aki e rendelet 5. §-ban, 6. § (1); (3); (4); (6); (7); bekezdésben, 8. § (1); (5); (6); (7); (8);
(9); bekezdésben, 9. §-ban, 10. §-ban, 11. §-ban, 12. §-ban, 13. § (1); bekezdésben, 16. § (3);
(4);(5) bekezdésben, 20. § (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7);bekezdésben 21. §. (1); bekezdésben,
illetve a 22. §-ban foglaltakat megszegi vagy kijátssza – amennyiben cselekménye nem
minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek – szabálysértést követ el és 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(5) A pénzbírságot, a szabálysértési hatóság, a rá vonatkozó jogszabályok alapján szabja ki.
Záró rendelkezések
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezése
27. §
(1) A jelen rendelet 2003. június 1-jén lép hatályba.
(2) A Hgt. hatálybalépéséig létrejött hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló és az
l. § (6) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval kötött szerződés a rendelet hatályba lépésének
napján megszűnik, kivéve, ha azt a szerződő felek a Hgt-ben, illetőleg a Hgt. 59. § (1)
bekezdése szerinti végrehajtási jogszabályban meghatározott feltételeknek és tartalomnak
megfelelően módosították.
(3) A (2) bekezdésben módosítottak szerint létrejött szerződés - a Hgt. 56.§ (10) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel - az eredeti szerződésben meghatározott időtartamig, de legfeljebb a
módosítástól számított 10 évig marad érvényben.
28. §
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Abony Város Önkormányzatának a
köztisztaságról, illetve a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtéséről
elszállításáról és elhelyezéséről szóló 29/1995. (XII.) számú rendelet települési szilárd
hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló részei.
Abony, 2003. május 16.
Dr. Gajdos István József
polgármester

Varga Sándorné
jegyző

Kihirdetve:
Abony, 2003. május 16.
Varga Sándorné
jegyző
Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2004. (XI.30.) sz. rendeletének 3. §-a.
Hatályos: 2004. november 30.
26
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Záradék: Abony Város Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003.(V.16.) sz. rendeletének az alábbi
rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént:
-

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2004.(XI.30.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(IV.01.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(III.10.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2007.(VII.24.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (II. 15.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.30.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III.29.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 01.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelete

számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú

Abony, 2011. február 24.

Dr. Vörös Mária
aljegyző
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1. melléklet27 a 6/2003. (V.16.) sz. önkormányzati
rendelethez
(1) Abony város közigazgatási területén, Szolgáltató által rendszeresített települési
szilárd hulladékgyűjtő edényzetek
a)
b)
c)
d)

60 literes hulladékgyűjtő edény
120 literes hulladékgyűjtő edény
110 literes emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsák
1100 literes hulladékgyűjtő konténer

(2)28 Települési szilárd hulladék közszolgáltatás díja
2012. április 1. - 2013. március 31. díjfizetési időszakra vonatkozóan
- 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja:
- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja:
- 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja:
- szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott
hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:

302,-Ft
444,-Ft
4.070,-Ft
407,-Ft

A közszolgáltatási díjak összege az Áfa-t nem tartalmazza.
(3) Az ártalmatlanító helyre csak a rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglalt települési szilárd
hulladék helyezhető el.

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (III.10.) sz. rendeletének 5.§-a.
Hatályos: (1) bekezdés a) pontja: 2007. július 1.
(3) bekezdés: 2007. április 1.
A címet módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III.29.) sz. rendelete 2.§-a
Hatályos: 2010. április 1-től
28
Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete 1.§-a
Hatályos: 2011. április 1-től;
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete 1.§-a
Hatályos: 2012. április 1-től
27
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2. sz. melléklet
A szelektív gyűjtő szigeteken gyűjthető hulladékok
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEKEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK
PAPÍR
MŰANYAG
SZÍNES ÜVEG
NATÚR ÜVEG
GYŰJTŐKONTÉNER GYŰJTŐKONTÉNER GYŰJTŐKONTÉNER GYŰJTŐKONTÉNER
Újságok (napilap,
magazin)
szórólapok, rajzlapok,
régi telefonkönyvek,
tiszta papírzacskók,
tojástartó,
csomagolópapírok,
karton, hullámpapír,
leporelló,
iroda és géppapír

Ásványvizes, üdítős,
PET jelzésű palackok, Zöld, barna, sárga színű
Samponos, Öblítős,
befőttes, sörös, boros,
mosogatós flakonok
pezsgős, bébiételes,
kupak nélkül tisztára
lekváros, vissza nem
mosva, Joghurtos,
váltható italos üvegek
vajas, margarinos,
tiszta állapotban
tejfölös doboz kimosva

Natúr, víz színű
befőttes, sörös, boros,
pezsgős, bébiételes,
lekváros, vissza nem
váltható italos üvegek
tiszta állapotban

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐSZIGETEN NEM GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK
Zsíros, olajos étellel
szennyezett papír,
indigó, faxpapír,
törlőkendő,
alumíniummal, fóliával
borított csomagolópapír

Gyerekjáték,
mikrohullámú tálca,
hígítók, festékek,
tisztítószerek,
lefolyótisztítók
flakonjai

Tükör, villanykörte,
fénycső, ablaküveg
törmelék, szemüveg,
drótszövetes üveg

Tükör, villanykörte,
fénycső, ablaküveg
törmelék, szemüveg,
drótszövetes üveg
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1. számú függelék
A hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladékok azonosító száma,
megnevezése
02

02 01
02 01 04
02 01 08
02 01 09
03
03 02
03 02 99
07
07 03
07 03 99
07 06
07 06 99
07 07
07 07 99
08

08 01
08 01 11
08 01 12
08 01 17
08 01 18
08 01 21
08 03
08 03 17
08 03 18
08 04
08 04 09
08 04 10
09
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 11
09 01 12
13
13 02
13 02 05
13 02 06
13 02 07
15

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL,
VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok
mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍRÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
faanyagvédő szer hulladékok
közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11)
közelebbről nem meghatározott hulladékok
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS
NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek
eltávolításából származó hulladékok
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékok
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től
festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladékok
veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től
ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től
FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
egyszerhasználatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül
egyszerhasználatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú
tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak
áramforrást is tartalmazó, egyszerhasználatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től
OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat,
valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)
motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok
HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT
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15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
16
16 01 03
16 01 14
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 02
16 02 11
16 02 13
16 02 14
16 02 16
16 06
16 06 01
16 06 02
16 06 03
16 06 04
16 06 05
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 05
17 05 04
17 06
17 06 04
17 08
17 08 02
17 09
17 09 04

ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)
papír és karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok
fa csomagolási hulladékok
fém csomagolási hulladékok
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok
egyéb, kevert csomagolási hulladékok
üveg csomagolási hulladékok
textil csomagolási hulladékok
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok,
ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
termékként tovább nem használható gumiabroncsok
veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től
vasfémek
nem vasfémek
műanyagok
üveg
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések
veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től
16 02 12-ig felsorolt tételektől
használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól
használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 16 02 15-től
elemek és akkumulátorok
ólomakkumulátorok
nikkel-kadmium elemek
higanyt tartalmazó elemek
lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
egyéb elemek és akkumulátorok
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL
KITERMELT FÖLDET IS)
beton, tégla, cserép és kerámia
beton
téglák
cserép és kerámiák
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
fa, üveg és műanyag
fa
üveg
műanyag
fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
vörösréz, bronz, sárgaréz
alumínium
ólom
cink
vas és acél
ón
fémkeverékek
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok
szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól
gipsz alapú építőanyagok
gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
egyéb építkezési és bontási hulladékok
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól
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20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02
20 02 01
20 02 02
20 03
20 03 07

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ,
KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
papír és karton
üveg
ruhanemű
textíliák
oldószerek
savak
lúgok
fényképészeti vegyszerek
növényvédő szerek
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
étolaj és zsír
olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek
mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt
elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20
01 35 kódszámú hulladékoktól
veszélyes anyagokat tartalmazó fa
fa, amely különbözik a 20 01 37-től
műanyagok
fémek
kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
biológiailag lebomló hulladékok
talaj és kövek
egyéb települési hulladék
lom hulladék
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