
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (VI.24) önkormányzati rendelete  

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló  

4/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a., pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  A 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 12.§. (3) bekezdése az alábbi rendelkezésre 
változik: 

 „A közszolgáltatási díj kiszámlázására és beszedésére 2016.04.01. napját követően a 
2012. évi CLXXXV. törvény 38. §.(2) bekezdése és a 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet 
10§-12.§ értelmében a Nemzeti  Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t 
(továbbiakban: Koordináló Szerv) jogosult.” 

2.§  A 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 12.§. (4) bekezdése az alábbi rendelkezésre 
változik:  

„Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv által negyedévente 
kiállított számla alapján átutalással köteles megfizetni a Koordináló Szervnek az MNB 
Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10654068-49020744 számú számlára.” 

3.§  A 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 12.§. (5) bekezdése az alábbi rendelkezésre 
változik:  

„Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a 
Koordináló Szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig 
egyenlíti ki.” 

4.§  A 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 12.§- a az alábbi 6. és 7. bekezdéssel 
egészül ki:  

„(6) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi 
kamatot és hátralékkezelési költséget érvényesíthet. 

(7) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 
ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél erre rendszeresített  ügyfélszolgálati lehetőségén 
keresztül, írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére 
vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.” 



5.§ A 4/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet 8. fejezete /Személyes adatok kezelése/ 
hatályon kívül helyezésre kerül.  

6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

7.§ A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

________________________________                    ______________________________                               
  dr. Bán János                                           Nagy Csaba  

                aljegyző                      polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2016. június 24-én 09:00 órakor 

                  
                       ______________________________ 
                                            dr. Bán János  
                             aljegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n d o k o l á s 

A 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-a, mely az önkormányzati rendelet egyes tartalmi 
elemeit határozza meg, 2016. április 1. napjával módosult. Az önkormányzati rendelet már 
nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket. A számlázási adatok megváltozása miatt pedig egyes rendelkezések 
módosítása indokolt. 


