
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.(I. 31.) rendelete 

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19.) rendelet 
módosításáról 

 
 

 
1.§ Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000(XII.19.) 
rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
2.§ Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19. 
rendelet kiegészül e rendelet 1. számú függeléke szerint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok jegyzékével. 
 
3. § Jelen rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Tura Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 23/2000 (XII.19.) rendelet 1. sz. mellékletét módosító 22/2012. 
(VI.28.) számú rendelet hatályát veszti.  
 
 
 
 
                        Szendrei Ferenc                                                Dolányi Róbertné 
                         polgármester                                                             jegyző 
 
 
 
 
Jelen rendelet Tura városában 2013. január 31. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
 
                                                                                                  Dolányi Róbertné 
                                                                                                          jegyző  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.számú melléklet: 
 
1. Az egytényezős közszolgáltatási díj: 
 
a/ A közszolgáltatási díj mértéke: 
- 1 db. 110 l-es nedves és intim hulladékgyűjtő edényzet  
      1 db. 110 l-es száraz hulladékgyűjtő edényzet 
      1 db. 110 l-es komposztálható hulladékgyűjtő edényzet esetén, mely egy garnitúrát 
       jelent 
 
nettó: 16.244 Ft +ÁFA (27%) /év/ingatlan; bruttó 20.630-Ft/év/ingatlan, 
 
-     1 db. 120 l-es nedves és intim hulladékgyűjtő edényzet  
       1 db. 110 l-es száraz hulladékgyűjtő edényzet 
       1 db. 110 l-es komposztálható hulladékgyűjtő edényzet esetén, mely egy garnitúrát    
       jelent 
 
nettó: 16.787,4 Ft +ÁFA (27%) /év/ingatlan; bruttó 21.320-Ft/év/ingatlan 
 
A díj kiszámításának alapjául szolgáló módszer az alábbi: 
 
Fizetendő díj = egységnyi díjtétel x szolgáltatási mennyiség (alkalom) 
 
Egységnyi díjtétel: 
             - A 110 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja ( bruttó: 198,36-Ft). Szolgáltatási 
mennyiség: a gyakoriság szerinti alkalom ( az év 52 hete, heti 2 db. 110 l-es hulladékgyűjtő 
edényzet) 
  - bruttó 20.630 Ft/év/3 db. 110 l-es gyűjtőedény = 20.630/52/heti 2 db. 110 l-es 
edényzet = 
             =198,36 FtX 52 X 2 
 
 - A 120 l-es gyűjtőedény egyszeri ürítési díja (bruttó: 205 –Ft). Szolgáltatási mennyiség: a 
gyakoriság szerinti alkalom (az év 52 hete, heti 2 db. 120 l-es hulladékgyűjtő edényzet) 
     - bruttó 21.320 Ft/év/1 db. 120 l-es ill. 2 db. 110 l-es gyűjtőedény = 21.320/52/heti 2 
db.  
             120 ill. 110 l-es edényzet =205Ft X 52 X 2 
 
Az egységnyi díjtétel tartalmazza: 
                    1. a hulladék begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást 
                    2. a szelektív gyűjtést, válogatást, komposztálást 
                    3. az utógondozásra is kiterjedő ártalmatlanítási költséget 
                    4. a számlázási költséget 
                    5. lomtalanítás költségét 
 
 b/ A külterületi lakó ingatlanok tulajdonosai a 110 l-es hulladékgyűjtő edényzetet alapul véve 
bruttó: 20.630 Ft/ingatlan éves hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjat kötelesek fizetni, ha 
az ingatlan egész évben lakott.  
Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen 
használt ingatlan) esetében az év 2-3 negyedév használati szezont figyelembe véve, a fele 
díjat kell fizetni azaz bruttó: 10.315 Ft/év/ingatlan 



 
2 A többlet nedves és intim hulladékok elszállítására hulladékgyűjtő zsák kerül bevezetésre, 
melynek díja: 
- 1 db. 50 l-es műanyag zsák ára: 394 Ft/db+Áfa, mely tartalmazza a hulladék  
elszállításának, ill. ártalmatlanításának a díját. 
 
A zsák megvásárlása nem mentesíti az ingatlan használóját a rendszeresített 
hulladékgyűjtő edényzetek (1 a,b bekezdés) elszállításának és ártalmatlanításának 
díjának fizetése alól, kifejezetten a többlet hulladékok tekintetében alkalmazható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú függelék 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok jegyzéke: 
 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 
02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 
02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 
03 01 01 fakéreg és parafahulladék 

03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, 
amelyek különböznek a 03 01 04-től 

19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 
10 10 03 kemencesalak 

10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek 
a 10 10 05-től 

10 10 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 
10 07-től 

10 10 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól 

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 
20-tól 

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 
01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 

19 08 01 rácsszemét 
19 08 02 homokfogóból származó hulladékok 

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hullad.-tól 

20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékok 
20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 
20 02 02 talaj és kövek 
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 
20 03 02 piacokon keletkező hulladék 
20 03 03 úttisztításból származó hulladék 
02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 
10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 
12 01 02 Vasfém reszelék és esztergaforgács 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 
15 01 07 üveg csomagolási hulladékok 
15 01 09 textil csomagolási hulladékok 
16 01 19 Műanyagok 
17 02 03 Műanyag 
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 
17 04 02 Alumínium 
17 04 03 Ólom 
17 04 04 Cink 
17 04 05 vas és acél 
17 04 06 Ón 
17 04 07 Fémkeverékek 
20 01 10 Ruhanemű 



20 01 11 Textíliák 
20 01 39 Műanyagok 
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
20 01 01 papír és karton 
02 01 10 Fémhulladék 
12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 
12 01 03 Nem vas fém reszelék és esztergaforgács 
12 01 04 Nem vas fém részecskék és por 

16 01 06 termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 
tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

16 01 17 Vasfémek 
16 01 18 nem-vas fémek 
16 02 14 használatból kivont berendezések 

20 01 35 veszélyes anyagot tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések 

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 
20 01 40 Fémek 
01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től 
01 04 09 hulladék homok és hulladék agyag 
15 01 04 Fémcsomagolási hulladékok 
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 
16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok 

 
 
 
 
 

 


