
 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012.(VII. 23.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 37/1996. (VII. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  

 

 

1.§  A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 37/1996. (VII. 29.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 „(4) A heti kétszeri hulladékszállítással érintett négy vagy több önálló rendeltetési 

egységet tartalmazó társasházak esetében a díjszámítás alapja rendeltetési 

egységenként 60 liter mennyiségű hulladékra eső díj (heti 120 liter). 

 

2. §  A Rendelet 1. melléklete helyében a következő 1. melléklet lép. 

 

 

3. §  (1) A rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 (2) E rendelet hatálybalépésével a Rendelet 8. § (5) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

 

Balatonfűzfő, 2012. július 12. 

 

 

Marton Béla      Dr. Takács László   

polgármester       jegyző   

            

 

 

Kihirdetve:  

 

Balatonfűzfő, 2012. július 23. 

 

 

 

            

   Dr. Takács László 

            

            jegyző 

 

 



 

1. melléklet a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 37/1996. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 23/2012.(VII.23.) önkormányzati rendelethez. 

 

„1. melléklet a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló 37/1996. (VII. 29.) önkormányzati 

rendelethez. 

 

I. 2012. augusztus 1. napjától 2012. december 30. napjáig alkalmazandó díjak:  

 

1.  Lakossági szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének legmagasabb 

díjai: 

a) Települési szilárd hulladékra vonatkozó egységnyi díj:  

 aa) 60 literes edényzet ürítési díja:    260 Ft+Áfa 

ab)110-120 literes edényzet ürítési díja:    344 Ft+Áfa 

ac)240 literes edényzet ürítési díja:     952 Ft+Áfa 

ad)1100 literes kiskonténer ürítési díja:    4.265 Ft+Áfa 

b)A szolgáltató által forgalmazott, emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára 

240,- Ft + áfa 

2.  A közszolgáltatási díj számításánál alkalmazandó szolgáltatási gyakoriság évente:  

   a)Fűzfőgyártelep: 104 

b)Fűzfőfürdő, Tobruk: 79 

   c) Üdülő övezet: 52 

3.  A fogyasztó által fizetendő közszolgáltatási díj az alkalmazott gyűjtőedény egységnyi 

díjának és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata, növelve a jogszabályban megállapított 

forgalmi adó mértékével. 
 

 

II. 2012. december 31. napját követően alkalmazandó díjak: 

 

A települési szilárd hulladékkezelés díjának megállapítása 

 

I. A települési szilárd hulladékkezelés díjának megállapítása  

1. 

  A B C D 

1. 
Települési szilárd hulladékra (háztartási hulladékra) 

vonatkozó ÁFA nélkül számított legmagasabb díjak  

2.   alapdíj ürítési díj egységnyi díj 

3. 60 literes kuka edény 187 Ft 175 Ft 361 Ft 

4. 80 literes kuka edény                                      187 Ft 231 Ft 418 Ft 

5. 110/120 literes kuka 

edény                             187 Ft 347 Ft 534 Ft 

6. 240 literes kuka edény                                    187 Ft 880 Ft 1 067 Ft 

7. 

1100 literes kuka 

edény                                 187 Ft 5 417 Ft 5 604 Ft 

 



 

 

2. 

  A B 

1. Kuka edény helyett, illetve mellett alkalmazható zsákok 

ÁFA nélkül számított legmagasabb ára 

 

2. 

emblémás sárga zsák 

(zsák ára + szállítási díj) 

többlethulladék szállítására 

534 Ft  

3. 

emblémás piros zsák éves díj 

befizetése mellett 

73 Ft  

4. 

emblémás zöld zsák (zöld 

hulladék gyűjtésére) 

534 Ft  

 

3. A közszolgáltatási díj számításánál alkalmazandó szolgáltatási gyakoriság: 

 

a) Egész éves szolgáltatás 52 ürítés 

b) Idény jellegű szolgáltatás 27 ürítés 

 

4. A fogyasztó által fizetendő közszolgáltatási díj az alkalmazott gyűjtőedény egységnyi 

díjának és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata, növelve a jogszabályban megállapított 

forgalmi adó mértékével. 

 
 


