
Tura Nagyközség Önkormányzatának 
 23/2000.(XII.19.)rendelete 

egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.évi XLII.tv. 4.§. /4/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tura nagyközség önkormányzatának Képviselő-
testülete a következő rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések. 

 
1.§. (1) Tura nagyközség Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd 
hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, e tevékenység 
ellátásáról helyi közszolgáltatás utján gondoskodik. 
 

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás 
Tura község egész közigazgatási területére kiterjed. 
 
(3) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója 

(továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék 
összegyűjtéséről, elszállításáról és  ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott 
módon köteles gondoskodni. 
 

(4) Turán a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 
teljesítésére a Szelektív Hulladékkezelő Kft /továbbiakban: szolgáltató / jogosult. Tura 
községben keletkező települési szilárd hulladék lerakására és ártalmatlanítására kijelölt 
lerakóhely Tura közigazgatási területén a 0272/7 hrsz-ú ingatlan. 
 
Tulajdonos kötelességei: 
2.§. (1) A tulajdonos alapvető kötelessége: 
 a./ a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 
 b./ e rendeletben meghatározott módon az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék 
szelektív gyűjtéséről , elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon. A 
rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
esetében kizárólag a szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. 
 c./ a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként /ideértve a tulajdonosváltozás 
esetét is / a szolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált, megjelölve az ingatlanon lakók 
létszám t.  
 
*2/A.§.(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági 
tevékenysége során települési szilárd hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás 
keretében szervezett hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a 
gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó 
kötelezettségét 
 
* Beiktatta az 5/2001.(III.20.) önk.rendelet 1.§. Hatályos 2001. IV.1-től



a./ a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy 
ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 
 b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek ( Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft.) külön megállapodás alapján történő átadással, 
a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 
 

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek a 2000.évi XLIII.tv.3.§.c./ pontja, illetve a 21.§.(1) 
bekezdése szerint települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg 
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanán folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési 
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni. 

 

II. fejezet 
A szolgáltató  által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelező

igénybevétele. 
 
3.§. (1) A tulajdonos köteles a Szolgáltató  által nyújtott e rendeletben foglalt helyi 
közszolgáltatást igénybe venni. A hulladék elszállítására vonatkozó közüzemi szerződés a 
szolgáltatás igénybevételével létrejön. 
 
(2) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató a 

tulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. Ha a közszolgáltatás 
lényeges feltételeiben előre nem látható, rendkívüli okból következik be változás, a 
Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. 
 

(3) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 
megfelelően köteles ellátni. 
 

(4) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél /akinek a 
tevékenysége során / a hulladék keletkezett. Ha a keletkezési helye nem  állapítható meg, ez a 
kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonos t terheli, akinek az ingatlanán, vagy ingatlana 
előtt a hulladék található. Az egyéb szilárd hulladékot a Szolgáltató megrendelés esetén - 
megállapodás szerinti díjazás ellenében - elszállíthatja. 
 

(5) A tulajdonos az esetileg szállítható alkalmi háztartási hulladékot és az egyéb szilárd 
hulladékot a Szolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja , vagy elszállítathatja a 
kijelölt  ártalmatlanító helyre külön lerakási díj ellenében. 
 

Helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének  
szünetelése. 

 

4.§. (1) Szüneteltethető a 3.§. (1) bek. szerinti helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele 
azokon az ingatlanokon, melyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon 



hulladék nem keletkezik. 
 

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos a 
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles 
bejelenteni a Szolgáltatónak. 
 
(3) Ha a szüneteltetés (1) bek. szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 
 

A helyi közszolgáltatás díja 
 
5.§. (1) A hulladék rendszeres elszállítás ért díjat kell fizetni. A díj mértékét úgy kell 
megállapítani, hogy az fedezze a szolgáltatás költségeit. Az alkalmazandó díjakat a rendelet 
1.sz. melléklete tartalmazza. 
 * (2) A díjat a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján, negyedévente utólag kell az  
ingatlan tulajdonosának megfizetni. 
 (3) Magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét az Önkormányzat részben  átvállalhatja.  
 (4) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás 
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. 
 (5) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, melyekre a 
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. 
 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való 
átadására szolgáló tartályokkal,  

kapcsolatos jogok és kötelességek. 
 
6.§. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésére , illetve elszállítására a 
Szolgáltató által rendszeresített 110 lit. gyűjtőtartályt és műanyag zsákot köteles igénybe 
venni és kizárólag azt használni. 
 

(2) 110 lit. tartály a nedves intim hulladék elhelyezésére, a zsákok a száraz, illetve 
zöldhulladék elhelyezésére szolgálnak. A gyűjtőtartályban és zsákokban elhelyezhető
települési szilárd hulladék súlya legfeljebb 50 kg lehet. 
 

(3) A gyűjtőtartály szükség szerinti javításáról, cseréjéről, pótlásáról a szolgáltatást 
igénybevevő köteles gondoskodni. 
 

(4) A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályban és zsákban a hulladékot úgy 
köteles elhelyezni, hogy az mozgatáskor, ürítéskor ne szóródjon és a gépi ürítést ne 
akadályozza. 
 

(5) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt és zsákokat a hulladék elszállítása céljából a 
Szolgáltató által megjelölt időben, közterületen a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető
és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 
 
A hulladék elszállításának megtagadása. 
 
* Beiktatta az 5/2001.(III.20.)önk.rendelet 2.§. Hatályos 2001.IV.1-től



7.§. (1) A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 
 

a./ az nem a rendszeresített és a Szolgáltatótól átvett gyűjtőtartályban, zsákban kerül 
átadásra, illetve nem a 6.§. (2) bek-ben foglaltak szerint. 
 

b./ a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan tulajdonosának 
felróható okból - nem üríthető.

(2)  Az (1) bek-ben említett esetekben a Szolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul 
értesíti a hulladék elszállítása, megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a 
megtagadási okokat köteles megszüntetni. 
 

III. fejezet. 
 
8.§. (1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl, szabálysértést 
követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
 

a./ a kötelező helyi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem a 
rendeletben meghatározott módon veszi igénybe. 
(3.§. /1/, 3.§. /5/.) 
 

b./ a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében e rendeletben előirt 
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (2.§. /1/.bek. c./ pont). 
 

c./ települési szilárd hulladékot felhalmoz, illetve közterületre , vagy más ingatlanra az 
e rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez (2.§. /1/ bek. a./, b./ pont, 6.§. /1/ , 
/4/ bek, 3.§. /5/ bek.) 
 

d./ a települési szilárd hulladék Szolgáltató  által jogszerűen megtagadott elszállítása 
esetén megtagad és az alapjául szolgáló okokat a hulladékszállítás újabb időpontjáig nem 
szünteti meg (7.§. /1/ bek. a./ pont). 
 

e./ a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz.  
 
9.§. E  rendelet alkalmazása szempontjából: 
 (1) települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladék és az 
egyéb /nem háztartási / szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag /hulladék / , amely a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében települési szilárd hulladékként 
 ártalmatlanítható, hasznosítható, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes 
hulladékot és a radioaktív hulladékot, 
 

(2) rendszeres háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon / 
így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken / 
folyamatosan keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg 
tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű
célgéppel szállítható hulladék /így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, 



háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb 
mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, 
nyesedék, karácsonyfa /, továbbá 
a lakásban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben és területen folytatott 
kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, feltéve, hogy együttesen 
elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható 
a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító 
helyen. 
 

(3) esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: az ártalmatlanítás céljából 
elszállítandó hulladék /pl. építési, bontási törmelék, autóroncs /. 
 

(4) egyéb /nem háztartási / szilárd hulladék: az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint a közintézményekben keletkező
rendszeres egyéb szilárd hulladék és alkalmi egyéb szilárd hulladék 
 

(5) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a 
gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a 
leányvállalat,a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá az egyéni 
vállalkozó 
 

Vegyes átmeneti és hatályba léptető rendelkezések. 
 
10.§. (1) E rendelet 2001. január 1-én lép hatályba. 
 

Tura, 2000. december 19. 
 

Tóth István sk.                                                 Czeczéné dr.Szirmai Gabriella  sk 
polgármester                                                                                      jegyző



11.számú melléklet: 
 
a/ A közszolgáltatási díj mértéke 12220.-Ft/év/ingatlan, melyből az önkormányzat 3420 Ft-ot 
átvállal az ingatlan tulajdonosától 
A lakosság által a közszolgáltatásért fizetendő díj összege 6000.-Ft/év/ingatlan ( a díj havi 
összege 500.-Ft/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 (235.-Ft) 
Szolgáltatási mennyiség: a gyakoriság szerinti alkalom ( az év 52 hete) 
 

12220.- Ft= 235.-Ft x 52 
 
Az egységnyi díjtétel tartalmazza 
- a hulladék begyűjtést, elszállítást 
- a szelektív gyűjtést 
- az utógondozásra is kiterjedő ártalmatlanítási költséget 
- a számlázási költséget 
 

b/ Az építési törmelék lerakási díja a Hatvani úti sitt-lerakó telepen: 
 1 m3 mennyiségig ingyenes 
 1 m3 mennyiség felett 500 Ft/m3 
 
c/ A külterületi ingatlanok tulajdonosai – akik szelektív hulladékgyűjtés nem végeznek – 
teljes összegű, azaz 12220 Ft szemétszállítási díjat kötelesek fizetni. 
 

1 24/2004.(XII.15.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
23/2000.(XII.19.) sz.rendelet módosításáról 
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