Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1
4/2003. (II. 25.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
a módosító 42/2003.(XII.12.), 3/2004.(I.23.), 6/2004. (II.20.), 12/2004. (IV. 16.),
17/2005. (VIII.29.), 31/2005. (XII. 12.), 3/2006. (I. 23.), 36/2006. (XII. 27.), 44/2008. (XII. 15.), 52/2009.
(XII. 11.), 36/2010.(XII. 30.), 34/2011. (XII. 19.) és 18/2012. (IV. 27.) rendeletekkel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §2
Törökbálint Város Önkormányzata által szervezett közszolgáltatás kiterjed:
a.) a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására;
b) települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és
működtetésére;
c) évi egy alkalommal végzett lomtalanításra a település kül- és belterületén;
d) a településen működő szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendszeres ürítésére, a
hasznosítható anyagok előkezelésére és azok értékesítésére;
e) a település belterületi részén – az ingatlantulajdonos által önkéntesen - az ingatlanon
összegyűjtött újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gyűjtésére.

2. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Törökbálint Nagyközség
(továbbiakban: Nagyközség) közigazgatási területére terjed ki.

3. §3
A Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett szolgáltató: az AVE Tatabánya
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató).

4. §
fogalom-meghatározások
(1)E rendelet alkalmazásában:
- települési szilárd hulladék
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Módosította a 12/2004.(IV.16.) ör. 2004. IV. 16-i hatállyal.
Módosította a 18/2012. (IV. 27.) ör. 2012. május 1-i hatállyal.
Módosította a 31/2005. (XII. 12.) ör. 2006. I. 1-ihatállyal.

a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem
minősülő szilárd hulladék (213/2001. (XI.14.) Korm. rend. 3.§. a)
- nagydarabos hulladék: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem
tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék (16/2002. (IV.10.) EüM.r.2.§-a).
(2)

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában a Hgt. 3. §-ában és a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.)
Korm. rendelet 3. §-ában foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

II. FEJEZET
Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató jogai, kötelezettségei valamint a
közszolgáltatás ellátásnak rendje
5. §
(1) A Nagyközség közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott módon köteles igénybe
venni.
(2) A közszolgáltatás igénybevételére újonnan kötelezetté váló ingatlantulajdonos köteles e tényt a
szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni.

6. §
Települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása kizárólag a Tatabánya, Dubnik-völgyi,
Vasvári Pál úton lévő Szolgáltató által működtetett telephelyen történhet.

7. §2
(1) 4 A nagyközség belterületén (Józsefhegy utca és a Kálvária köz kivételével) valamint külterületei
közül: Annahegyen, Virág tanyán, Szabadházi hegyen és a Pistályi úton állandó lakosként lakó
ingatlantulajdonos köteles igénybe venni
a.) a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve elszállítására a szolgáltatás
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,
b.) a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, azonosító jelével ellátott gyűjtőeszközt
(környezetbarát zsákot)
(2) 5 Józsefhegy utcában, a Bunth oldalon és Pistályban (kivéve Pistályi út) állandó lakosként lakó
ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére illetve elszállítására
évente 52 db Szolgáltató által forgalmazott környezetbarát zsák vásárlására.
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Módosította a 42/2003.(XII.12.) ör. 2004. I. 4-i hatállyal.
Módosította a 6/2004. (II.20.) ör. 2004. IV. 1-i hatállyal.
Módosította a 6/2004. (II.20.) ör. 2004. IV. 1-i hatállyal.
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(3) 6 A település külterületein nem állandó lakosként lakó ingatlantulajdonos köteles a települési
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, illetve elszállítására 26 db Szolgáltató által
forgalmazott környezetbarát zsák vásárlására.
(4)

Az alkalmazható gyűjtőedényzet típusokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) a.)7 Az ingatlantulajdonos az alkalmazható gyűjtőedények közül azt a típust és olyan számban
köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés
között a környezet szennyezése nélkül megoldható.
A gyűjtőedény és számának meghatározásánál a helyi életviszonyoknak megfelelő minimum
3 liter/fő/nap keletkező hulladékmennyiséget kell alapul venni. Kivéve, ha az
ingatlantulajdonos rendszeresen igénybe veszi az ingatlanon összegyűjtött újrahasznosítható
települési hulladékok elkülönített gyűjtését, amely alapján igénye szerint kisebb, de legfeljebb
50 literes gyűjtőedényt használhat. A kisebb gyűjtőedény használata iránti igény a
Szolgáltatónál írásban kell bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell: az igényelt
gyűjtőedény méretét és nyilatkozatát arról, hogy vállalja az újrahasznosítható települési
hulladékok elkülönített, Szolgáltató által közzétett szakszerű gyűjtését valamint a Szolgáltató
által évente kiadott hulladéknaptár szerint az ingatlana elé történő kihelyezését. A
bejelentéshez mellékelni kell az igényelt gyűjtőedény beszerzésére vonatkozó dokumentumot
(pl. számlát, adásvételi szerződést stb.) A Szolgáltató a kisebb gyűjtőedény iránti
igénybejelentés átvételét követő negyedévtől kezdődő időponttal módosítja az
ingatlantulajdonossal kötött szolgáltatási szerződést.
8
b.) Azon külterületi ingatlantulajdonos, aki a környezetbarát zsákot veszi igénybe évente
minimum 26 db zsák vásárlására köteles.
(6)
Amennyiben több (max. 5) személy társul egy 110 literes gyűjtőedényre úgy a társulásban
résztvevő személyek írásba foglalt nyilatkozatában megjelölt személy köteles szerződést
kötni.

8. §
Szolgáltató köteles a 50--80-110-120-240 literes gyűjtőedényeket minimum hetente, az ennél
nagyobb űrtartalmú edényeket minimum heti két alkalommal azonos időközönként üríteni.
(2) Az ürítések napját és az esetleges módosításokat (továbbiakban: járatterv) a helyben szokásos
módon legalább évenként közzé kell tenni. A járatterv tartalmazza a bel- és külterületi állandó
lakossággal rendelkező területeket.
Szolgáltató köteles a járattervet akkor is betartani, ha az ürítési nap munkaszüneti napra esik.
(1)

9

(3)

Szolgáltató köteles a gyűjtőedényzet ürítését oly módon végezni, hogy az az
ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. Munkaszüneti és ünnepnapokon a
települési szilárd hulladék gyűjtése a járatterv szerinti útvonalon reggel 9,00 órától indulhat.
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9. §
(1)

6
7
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9
10

a) Családi házas övezetben az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket saját ingatlanán belül
köteles tárolni.

Módosította a 6/2004. (II.20.) ör. 2004. IV. 1-i hatállyal.
Kiegészítette a 18/2012. (IV. 27.) ör. 2012. május 1-i hatállyal.
Módosította a 3/2004.(I.23.) ör. 2004. II. 1-i hatállyal.
Módosította a 42/2003.(XII.12.) ör. 2004. I. 4-i hatállyal.
Módosította a 42/2003.(XII.12.) ör. 2004. I. 4-i hatállyal.
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A szolgáltatási szerződésben rögzített szállítási napot megelőző nap 18 órájától jogosult a
közterületre úgy kihelyezni, hogy a szolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közút
(közterület) forgalmát ne akadályozza.
b) hatályát vesztette11
(2)

Szolgáltató a díjfizetés igazolására és az edényzet azonosítására évente matricát biztosít az
ingatlan tulajdonosnak, melyet a szolgáltatást igénybe vevőnek az edényzetre kell
felragasztania.

(3)

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.

(4)

A begyűjtés során keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles az ürítéssel
egyidejűleg gondoskodni és a gyűjtőedények fedelét lecsukni.

(5)

Szolgáltató a gyűjtőedények mellé szabálytalanul elhelyezett hulladékot is köteles – külön
díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a különdíj fizetésére kötelezett személye nem állapítható
meg, szolgáltató a számlát az Önkormányzatnak nyújtja be. A benyújtott számlát az
Önkormányzat csak akkor fizeti meg a szolgáltatónak, ha két tanú nyilatkozatával igazolja,
hogy a hulladék elhelyezője személyét megállapítani nem lehet.

a

gyűjtőedények

tisztántartásáról,

10. §
(1)
(2)

(1) Szolgáltató évente egy alkalommal, illetve a megrendelő igénye szerint megszervezi és
lebonyolítja a lakossági lomtalanítást.
A nagy darabos hulladékot (lomot) az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen
megjelölt és a Törökbálint című önkormányzati hivatalos hírlevélben közzétett időpontban és
helyre helyezheti ki elszállítás céljából. A Szolgáltató az adott területekről a kihelyezett lomot
2 napon belül szállítja el.
12

(3)

Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4)

A Szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul
elhelyezett nagydarabos hulladékot is köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.

(5)

Az Önkormányzat a közszolgáltatóval közösen az újrahasznosítható települési hulladékok
elkülönített gyűjtésére gyűjtőszigeteket hozott létre. A gyűjtőszigetekből a gyűjtött
hulladékok ürítését, szállítását, tovább-feldolgozásra történő előkészítését és értékesítést a
Szolgáltató végzi.
13
Az Önkormányzat a közszolgáltatóval közösen az újrahasznosítható települési hulladékok
elkülönített gyűjtésére a település belterületi részén biztosítja az ingatlannál történő gyűjtést.

(6)

11

Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (XII. 30.) törökbálinti ör. 2011. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 31/2005. (XII. 12.) ör. 2006. I. 1-i hatállyal.
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Módosította az 52/2009. (XII. 11.) törökbálinti Ör. 2010. I. 1-i hatállyal.
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III. FEJEZET
Szolgáltatásra vonatkozó szerződés
11. §
(1)

A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződést írásban kell megkötni.
Tömbös beépítésű övezetben társasház esetén ingatlantulajdonoson a társasházközösséget kell
érteni.
A társasházban működő üzlet tulajdonosa a szerződést külön, illetve a társasházközösséghez
csatlakozva is megkötheti.

A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
2.1.2.10 Szolgáltató adatai
Megrendelő adatai:
2.11. Magánszemély esetén:
a) név
b)cím
2.12. Társasház esetén:
a) társasház neve, képviselője (a csatlakozó üzlettulajdonos vagy bérlő neve)
b) cím
c) adószám
d) bankszámlaszám
2.13. Cégbejegyzéssel rendelkező szervezet esetén:
a) név (képviselő)
b) cím
c) adószám
d) bankszámlaszám
e) cégjegyzékszám
2.2.Szerződés tárgyát:
a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját
b) rendelkezésre bocsátott edény darabszámát és ürítési térfogatát
c) ürítési napot
d) teljesítés helyét
e) ürítési gyakoriságot
2.3.Szolgáltatási díjat
a) díjtételt ÁFA nélkül edénytípusonként
b) fizetési határidőt és fizetési módot
c) hátralék esetén felszámítható kamat mértékét
2.4.Számlázás módját
a) számla kibocsátás idejét
2.5.Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat
a) a megrendelő által közölt adatokat
b) közszolgáltatás mértékét meghaladó, megrendelő igényéhez kapcsolódó esetleges
többletszolgáltatásról és annak díjáról
c) díjfizetést igazoló matricáról
2.6.Szolgáltatónál működtetett ügyfélszolgálat helyét és idejét
2.7.Szerződés módosítás és felmondás feltételeit.
(2)
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IV. FEJEZET
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj
12. §
14

(1)

Szolgáltató köteles évente november 15. napjáig költségelemzést tartalmazó javaslatot
készíteni, amelyet a jegyző terjeszt a képviselő-testület elé.
A díjkalkulációs sémát jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat a közszolgáltatási díj meghatározására – a külön jogszabályban foglalt –
egytényezős módszert határozza meg.

(2)

a) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
A díjfizetés kezdő időpontja január1.
b) Az önkormányzat által megállapított konkrét díjtételeket az 1. számú melléklet
tartalmazza.

(3) 15 a.) A gyűjtőedényes közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a
közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla
ellenében – utólag negyedévente köteles megfizetni.
b.) E rendelet 7. § (2) bekezdésében környezetbarát zsák igénybevételére kötelezett
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat - melynek összege megegyezik e rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott 110 literes gyűjtőedény díjtételével - a szolgáltató
részére negyedévente a zsák átvételekor köteles megfizetni.
c.) A Kálvária köz ingatlantulajdonosai az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
80 literes gyűjtőedény díjtételét kötelesek megfizetni.
(4) 16 Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azon az ingatlanon, amelyen
legalább 3 hónapig senki sem tartózkodik, s emiatt azon hulladék sem keletkezik, feltéve, ha a
szünetelésre vonatkozó írásbeli kérelmét annak megkezdése előtt legalább 30 nappal
korábban a Szolgáltatóhoz eljuttatta. Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a 10. napot
meghaladó kórházi gyógykezelésének időtartamára azon egyedül élő ingatlantulajdonosnak
aki ezt a Szolgáltatótól írásban kéri és távollétét hitelt érdemlően (pl. orvosi igazolás,
zárójelentés stb.) igazolja. A Szolgáltató e § szerint keletkezett túlfizetés összegét a következő
negyedévi számlában írja jóvá.

12/A §17
A kötelező közszolgáltatás fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosnak a személyes adatait - „neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve” Hgt. 23. § g pontja szerint - a Szolgáltató kérésére
térítésmentesen kell kiadni azzal, hogy azokat a Szolgáltató csak a közszolgáltatási díj beszedése
céljára használhatja fel.

A közszolgáltatási díj egyedi mérséklése18
13. §19 - hatályát vesztette
14
15
16
17
18

Módosította a 44/2008. (XII. 15.) Ör. 2009. január 1-i hatállyal.
Módosította a 6/2004. (II.20.) ör. 2003. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 42/2003.(XII.12.) ör. 2004. I. 4-i hatállyal.
Kiegészítette a 36/2006. (XII. 27.) ör. 2007. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 31/2005. (XII. 12.) ör. 2006. I. 1-i hatállyal.
6

14. §
(1) A közszolgáltatási díj egyedi kérelemre történő mérséklése a településen állandó lakosként élő lakóhellyel rendelkező - ingatlantulajdonosokra terjed ki.
(2) 20 A közszolgáltatási díj csökkentésére jogosult azon törökbálinti állandó lakos ingatlantulajdonos, akinek
az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg:
a) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 175 %-át,
b) kétszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 125 %-át,

c) háromszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
100 %-át,
21
(3) Az egyedi mérséklés mértéke az ingatlantulajdonos által fizetendő díj 50 %-a.
Eljárási rendelkezések
15. §
(1)

22

A közszolgáltatási díj mérséklésével kapcsolatos kérelmek személyesen a Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodáján, Ügyvitelellátó Csoportjánál nyújthatók be vagy postai úton.

(2) A kérelem benyújtásakor csatolni kell az igénylő és a vele közös háztartásban élőknek a
benyújtást közvetlenül megelőző 3 hónapra vonatkozó átlagjövedelmét tartalmazó igazolásokat.
(3) 23Az önkormányzati kedvezmények megállapításáról a polgármester határoz.

V. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSEK
16. § - hatályát vesztette24

VI. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések
17. §
(1) Jelen rendelet 2003. március 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági szemétszállítás díjáról
szóló 31/1999. (XII. 20.), a 24/2000. (X. 9.), 35/2000. (X. 31.) és a 42/2001. (XII. 20.) Ör.
Turai István sk.
polgármester

Dorka Ágnes sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 2-án.
Kailinger Ildikó
jegyző
19
20
21
22
23
24

Hatályon kívül helyezte a 31/2005. (XII. 12.) ör. 2006. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 36/2010. (XII. 30.) törökbálinti ör. 2011. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 3/2006. (I. 23.) ör. 2006. I. 23-i hatállyal
Módosította a 36/2010. (XII. 30.) törökbálinti ör. 2011. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 17/2005. (VIII.29.) ör. 2005. XI. 1-i hatállyal.
Hatályon kívül helyezte a 3/2006. (I. 23.) ör. 2006. I. 23-i hatállyal.
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1. melléklet a 4/2003. (II.25.) önkormányzati rendelethez 25
1. 26 A közszolgáltatás ürítésenkénti díjai a lakosság saját gyűjtőedénye esetén:
50 literes edény
249.- Ft + ÁFA/db/ürítés
80 literes edény
280.- Ft + ÁFA/db/ürítés
110-120 literes edény
388.- Ft + ÁFA/db/ürítés
240 literes edény
843.- Ft + ÁFA/db/ürítés
1100 literes edény közös számlafogadás esetén 3.869.- Ft/+ ÁFA/db/ürítés
Környezetbarát 100 literes zsák
289.- Ft/+ ÁFA/db
2. Önkormányzat megrendelésére végzett külterületi hulladékgyűjtés és szállítás (lakossági díjon)
1100 literes edény
4400 literes edény

3.875.- Ft +ÁFA/db/ürítés
15.500.- Ft +ÁFA/db/ürítés

3. Lomtalanítás:

3.816.- Ft +ÁFA/m3

2. melléklet a 4/2003. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Lakóövezetenként alkalmazható gyűjtőedényzet típusok:
Családi házas övezet:
50 literes Kuka típusú edény
80 literes Kuka típusú edény
110 literes Kuka típusú edény
240 literes Kuka típusú edény
Alkalmilag keletkező hulladék edényválasztéka:
1,1 m3-es konténer
4,4 m3-es konténer
40 literes zsák
Kiemelt területeken elhelyezhető gyűjtőedényzet:
A Nagyközség rendeletében felsorolt területeken állandó hulladékgyűjtésre csak a lakóövezetnek megfelelő
edényzet alkalmazható.

25
26

Módosította a 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2012. I. 1-i hatállyal.
Módosította a 18/2012. (IV. 27.) ör. 2012. május 1-i hatállyal.
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3. melléklet a 4./2003. (II.25) önkormányzati rendelethez27
Egytényezős közszolgálati díjkalkulációs séma
Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításához a 64/2008. (III.28.) kormányrendelet
alapján
Költségek alakulása
I.

Anyagj. és szolg. ráfordítások

II.

Személyi jellegű ráfordítások

1.

Amortizáció

2.

Járműkö ltség

III.

Közvetlen költségek összesen (I+II+1+2)

3.

Divíziós általános és management költség

4.
5.

Központi és kormányzati adók
Kintlévőségek hitelezési, behajtási költsége, behajthatatlan követelések
leírása

6.

Szelektív gyűjtés költsége

7.

Szelektív gyűjtés hasznosításából származó bevétel

IV.

Gyűjtés-szállítás költség ráfordítása (III+3+4+5+6+7)

8.

Deponálás, utógondozás és monitorozás

V.

Hulladékkezelés költsége IV+8

VI.

Szolgáltatás ára

Előző évi tény

Javaslat

Előző évi tény

Javaslat

Fajlagos költségek alakulása
A szolgáltatás ára
VII.
(eFt+ÁFA)
VIII.
IX.

Összes liter
1 literre jutó díjtétel tárgyévre kalkuláció alapján
(Ft+ÁFA)

Előző évben elfogadott alapján fajlagos díj
Emelés mértéke:
Lerakási díjak alakulása

Ft/tonna

Lakosság
Nem lakosság

27

Módosította a 18/2012. (IV. 27.) ör. 2012. május 1-jei hatállyal.
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A kalkuláció tartalmazza a tatabányai többletszolgáltatásokat (különösen az edényzet melletti takarítás,
edénymosás költségeit), valamint a szerződéskötés díját.
Vidéki fajlagos díj alakulása
Előző éves fajlagos díj
Emelés mértéke
1 literre jutó díjtétel tárgyévre kalkuláció alapján
(Ft+ÁFA)
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