RENDELET-TERVEZET
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII. 16.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról
Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) és a 32. cikk (1)
bekezdés a) és d) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában,
39.§ (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdésének 11. pontjában és a törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, figyelemmel a 8. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket
rendeli el:
1. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013 (XII. 16.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet) 1. §-a
a következő c) ponttal egészül ki:
„ c) területi meghatározását e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza”
2. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § -a a következő
f) ponttal egészül ki:
„f) ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékának gyűjtésére és e hulladék
hulladékkezelő létesítménybe való szállítására.”
3. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 15. § -a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás
díját az ingatlanhasználótól Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Koordináló Központ) szedi be.”
4. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 30. § (1) a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„30. § (1) 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.
Szolgáltató, azon ingatlanhasználók részére, akik esetében a keletkező hulladék mennyisége
meghaladja a négyhetenkénti gyűjtési gyakoriság mellett rendelkezésre álló edényzet
kapacitást, indokolt igény esetén plusz edényzetet köteles biztosítani.
5. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet a következő 12/A.
alcímmel egészül ki:
„12/A. Zöldhulladék gyűjtés”
„30/A §. (1) Szolgáltató az OKHT 2.4.1. pontjában részletezettek szerint házhoz menő
gyűjtőjárattal zöldhulladék gyűjtést végez a következők szerint: évente 10 alkalom, januárban
2 alkalom (fenyőfa), április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november
hónapokban 1 alkalom.
(2) A zöldhulladék az MSZ EN 840-1 szabványnak megfelelő szilárd falú edényzetben és/vagy
biológiailag lebomló zsákban helyezhető ki.
(3)Fás szárú növényi hulladék kötegelve is kihelyezhető. A kötegek mérete nem haladhatja
meg az 0.5 x 0.5 x 1 métert.
(4)Az (1) bekezdés szerinti szilárd falú edényzet, vagy biológiailag lebomló zsákot
ingatlanhasználó köteles biztosítani.
(5)Közszolgáltató köteles biztosítani a biológiailag lebomló zsákok megvásárlásának
lehetőségét az Abony, Buzgány dűlő 20. sz. alatt működtetett hulladékudvarában.
Záró rendelkezés
6.§
(1) E rendelet 2017. február 1 napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) számú önkormányzati
rendelet 16. §-a és a 23. § (1) (2) (3) (4) (5) (6) pontja hatályát veszti.
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013.
(XII.16.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szent Margit út

Vasvári P. út

Rózsa út

János út

Jázmin út

Tóth Á. Út

Klapka Gy. Út

Világszabadság út

Kossuth út

Alkotmány út

Bodócs Köz

Bólyai út

Október 6. út

Kőrösi Cs. S. út

Újvilág út

Piszke

Fadrusz út

Hársfa út

Szabolcska út

Vajda J. út

Szamóca út

Liget út

Móra F. út

Tompa M. út

Függetlenség út

Körte út

Gergely út

Balassi B. út

Petőfi S. út

Somogyi Béla út

Mogyoró út

Corvin út

Kosztolányi út

Nagykőrösi út

Jólét út

Szilva út

Bajza út

Wekerle S. út

Degré A. út

Hunor út

Homok út

Kossuth L. út

Kemény Zs. Út

Eötvös J. út

Csíky G. út

Méri I. út

Bezerédy út

Táborhegydűlő

Imre út

Juhász Gy. út

Szolnoki út

Szilágyi D. út

Kiss Mih. dűlő (tó)

Wesselényi M. út

Tamási Á. út

Viola út

Budai N. A. út

Garay J. út

Tabán út

Szövetkezet út

Illyés Gy. Út

Károly R. út

Világosság út.

Dózsa Gy. út

Kapisztrán J. út

Nyírfa út

Kasza út

Tinódi út

Ráday út

Móricz Zs. Út

Mária T. út

Lovassy S. út

Kaffka M. út

Mikszáth út

Néphadsereg út

Lázár V. út

Haladás út

Deák F. út

Irányi D. út

Sashalom dűlő

Kiss E. út

Esze T. út

Tavasz út

Cuczor G. út

4-es számú főút

Vécsey K. út

József út

Kossuth tér

Munkácsy út

Baross G. út

Aulich út

Magyar B. út

Forró E. út

Erkel F. út

Mátyás Kir. Út

Munkás út

Lukács út

Mária út

Madách I. út

Téglagyár út

Magtár út

Katona J. út

Ferenc út

Apponyi A. út

Kécskei út

Park út

Gaál Miklós út

András út

Báthori út

Vasút út

Béke út

Lenkei út

Csokonay M. út

Szilágyi E. út

Bartók B. út

Gárdonyi G. út

Kinizsi P. út

Török I. út

Arany J. út

Székely B. út

Temető út

Cserép út

Tomori P. út

Dorottya út

Reform út

Könyök út

Csillag Zs. Út

Bicskei út

Kálvin út

Tulipán út

Gábor Á. út

Thököly I. út

Simonfy út

Péter út

Alkotás út

Névtelen út

Dobó I. út

Lóherés dűlő

Márk út

Ady E.

Toldi M. út

Jósika út

Endre út

Hermann O. út

Dugovics T. út

Hóvirág út

Antal út

Mártírok út

Berzsenyi D. út

Bihari J. út

Fűzcser

Hold út

Egressy út

Somogyi I. út

Radnóti M. út

Pál út

Zoltán út

Bem J. út

Rózsás dűlő

Szabadság út

Füzéres dűlő

Árpád út
Zrínyi M. út
Szegfű út
Ibolya út
Koszta J. út
Szeretet út
Nagy L. út

Szolnoki út

Damjanich út

Jókai út

Nagykőrösi út

-

Gazdasági udv.

Abonyi L. út

Köztársaság út

Bicskei út

-

Nép út

Szt. László út

Szelei út

Bajcsy Zs. Út

-

Knézich G. út

Kazinczy F. út

Szemere B. út

Ceglédi út

-

Bajtárs út

Nagysándor út

Kölcsey F. út

Erzsébet Kirné. Út

-

Mónusz I. út

Honvéd út

Bercsényi M. út

Szapáry út

-

Nyári P. út

Prohászka út

Török I. út

Pázmány P. út

-

Vasút dűlő

Vörösmarty út

Dr. Hirn Márton út

Türr I. út

-

Tószegi út

Újszászi út

Szondi Gy. Út

Bocskai út

-

Hunyadi út

Attila út

Táncsics M. út

Széchenyi út

-

Kodály Z. út

Blaskovich út

BatthyányL. Út

Vasút út

-

Mikes K. út

Vak Bottyán út

Radák K. út

Bethlen út

József A. út

Kisfaludy K. út

Antos jános út

Luther Márton út

Dembinszky út

Darabos dűlő

Szabadságharcos út

Rákóczi F. út

Semmelweis út

Losonczy út

Harkányi F. út

(Ceglédi út)
Buzgány dűlő

Általános indoklás
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017 (I. 09.) számú Képviselő-testületi
határozatával döntött a jelenleg folyamatban lévő hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződés
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás visszavonásáról.
A visszavonás indoka, a közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény 9.§ (1) j.)
pontjában foglalt rendelkezés értelmében az önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül köthet közszolgáltatási szerződést a hulladékgazdálkodási feladatot ellátó szervezettel.
Jelenleg katasztrófavédelmi kijelölés által az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft
látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
A 3/2017 (I.09.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében Abony Város önkormányzata
megbízza az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 10. évre a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok ellátásával 2017. február 1. napjától.
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a megkötendő szerződésben vállalja a
közbeszerzési eljárás során meghatározott értékelési szempontokban leírtak teljesítését. A
szerződésben foglalt, szolgáltató által vállalt, kötelezettségek miatt szükséges a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 36/2013. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása.

A jelenleg hatályos rendelet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
1.A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása:
-

-

A hulladékkezelési közszolgáltatások igénybe vétele a település lakói számára
élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a
környezeti ártalmak mérséklődnek.
A közszolgáltatások kötelező jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor
összességében a hulladék elhelyezése gazdaságosabb, mintha arról a lakosságnak
magának kellene gondoskodnia a jogszabályokban előírt módon.

2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgy és pénzügyi feltételek:
-

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott
közszolgáltatónál adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.

3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
-

A jogszabály megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §
kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása
jogszabálysértést eredményezne.

Részletes Indoklás
1.§- hoz
A rendelet területi hatályának meghatározását tartalmazza.
2.§-hoz
A közszolgáltatási tevékenységek körének meghatározását tartalmazza, mely kiegészül a
zöldhulladék szállítással.
3.§-hoz
A hulladékgazdálkodási-szolgáltatási díj beszedőjének meghatározását tartalmazza, mely
Szolgáltatóról Koordináló Központra változott.
4.§-hoz
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek meghatározását tartalmazza, mely
kiegészül hulladék gyűjtésére szolgáló plusz edényzet biztosításával.
5.§-hoz
A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés feltételeinek meghatározását tartalmazza.
6.§-hoz
(1) A hatályba lépést tartalmazza.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 16 §-át a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény változása miatt szükséges hatályon kívül helyezni. A
személyes adatok kezelésének módját magasabb szintű jogszabály szabályoz.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 23. § (1)-(6)
pontjának hatályon kívül helyezését határozza meg. A rendelet 23.§ (1)-(6) pontjai a
szolgáltatásra vonatkozó önkormányzat általi számlázás módját, időtartamát tartalmazza. Ez
utóbbit magasabb szintű jogszabály szabályoz, ezért azt szükséges hatályon kívül helyezni.

