
 

  Abony Városi Önkormányzat                                           

Polgármesterétől 
H-2740 Abony                                                                 Tel.,fax: (53) 360-010 

Kossuth tér 1. 
 

                                              

 

Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

     Településfejlesztési osztály 

     Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. 

 

     Az előterjesztést véleményezi: 

     Pénzügyi Bizottság 

     Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
  

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 6/2003. (V.16.) sz. rendelet módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. április 1 – 2011. március 31. 

díjfizetési időszakra vonatkozó települési szilárd hulladék nettó közszolgáltatási díjat a 

5/2010. (III.29.) sz. rendeletében határozta meg.  

 

2010. április 1. – 2011. március 31. díjfizetési időszakra vonatkozóan: 

 

 

- 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :    288,- Ft 

- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   424,- Ft 

- 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja :              3.883,- Ft 

- szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott 

  hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:    388,- Ft 

 

 

A közszolgáltatási díj összege az Áfa-t nem tartalmazzák. 

 

 

A 2011. április 01-től számítandó díjakra az Abokom Nonprofit Kft. két alternatívát dolgozott 

ki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

 

 



2011. április 1. – 2012. március 31. díjfizetési időszakra vonatkozóan 

 

A / alternatíva: 

 

- 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   302,- Ft 

- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   444,- Ft 

- 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja :            4.070,- Ft 

- szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott 

  hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:    407,- Ft 
       

A közszolgáltatási díjak összege az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

 

 

B / alternatíva: 

 

Szolnoki átrakó használata az A alternatíván felül 22%-os díjnövekményt jelent. 

 

- 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   366,- Ft 

- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja :   538,- Ft 

- 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja :            4.928,- Ft 

- szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott 

  hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:    493,- Ft 
 

A közszolgáltatási díjak összege az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

A költségelemzés alapjául szolgáló adatok, számítások az abban feltárt ellentmondások 

feloldása az előterjesztés készítése és a képviselő testületi ülésig folyamatosan történik. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) sz. rendelet módosítását 

valamelyik alternatíva szerint.  

 

 

 

Abony, 2011. február 02. 

 

 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2011. (…….) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 6/2003. (V.16.) számú rendelet módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2003. (V.16.) önkormányzati 

rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról (továbbiakban ÖR) 1. melléklete (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(2) Települési szilárd hulladék közszolgáltatás díja 

 

2011. április 1. – 2012. március 31. díjfizetési időszakra vonatkozóan 

 

- 60 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja:   …..,-Ft 

- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja:   …..,-Ft 

- 1100 literes konténer egyszeri ürítési díja:                 ….,-Ft 

- szolgáltató által biztosított 110 literes emblémával ellátott 

  hulladékgyűjtő zsák egyszeri elszállítási költsége:    …..,-Ft 

       

A közszolgáltatási díjak összege az Áfa-t nem tartalmazza. 

 

2. § 

 

Záró rendelkezés 

 

E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Abony Város Képviselő-testületének 2011. február 10.-i ülésén  

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Németh Mónika 

polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

        dr. Németh Mónika 

         jegyző 


