
Ktizs69 Onkormf nyzat K6pvisel6-testiiletdnek
l/2015. (II.0l.) iinkorminyzati rendelete

a telcpiil6si szil6rd 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgfltatisok kiitelezff
ig6nybevdte1616l

Ata Kozsdg Onkomrilnyzat Kdpviselo-testi.ilete az Alaptcirveny 32. cikk (l) bekezdes a.)
pontj6ban es a 32. cikk (2) bekezdes6ben biztositott jogalkot6 hatrisk<jrdben elj6wa, a
hullad6kr6l szolo 2012. evi CLXXXV. torv6ny 83. $ (4) bekezddsdnek 6s a vizgazd6lkod6srol
sz6l6 1995' dvi LVII. tcirvdny 45. $ (6) bekezd6s6nek felhatallrazrisa alapj6n a kdvetkez6t
rendeli el:

, l, Fejezet
Altalfnos rendelkez6sek

l.s

A ktlztisztasiiggal, teleptil6stisztasiiggal kapcsolatos feladatok elldt6srir.ol, igy a telepiil6si
szildrd 6s folydkony hullad6k, illetve a kommun6lis hulladek szelektiven Jrirtdn6 (papfr,
muanyag, tdrn) rendszeres cisszegytijtds6rol. elszdllitdsdr6l. elhelyezds6rrjl az rinkornraityrut
kciteleztl helyi k6zszolgdltatis irtjnn gondoskodik. A kozsdg teriiletdp l6v6 ingatlanok
valamennyi tulajdonosa, haszn6l6ja. bdrlclje (a rovdbbiakban: tulajdonos) - fiiggetleniil att6l,
hogy termdszetes szetndly, jogi szemdly, vagy jogi szemdlyisdggei nem rendelirez6 tarsasrig -
az ingatlandn keletkezti teleptildsi szilird hulladdk. illetve a teleptilesi tblydkony hulladlk
elhelyez6sdrcl az ezen tevdkenysdggel kapcsolatos helyi kcizszolgaltatasok ritjen koteles
gondoskodni' Gazdrilkod6 szervezet az el6zoekt6l eltdr6en akkor [.itd., igdnybe venni a
k<izszolg6ltatdst, ha tdrveny azt kcitelez<ivd teszi.

2.$
(l) A II. Fejezetben rnegfogahnazott tnagatartdsi szab6lyok (a tovAbbiakban: magatart6si

szabdlyok) be nem tartiisa esetdn a klzigaz.gatfsi hat6sdgi eljdrris es szolgrlltat6s
iiltalfnos szabdlyair6l sz6l6 2004. evi CXL. to*.ny szerinti kdzigazgat6si hat6s6gi
eljdrris lefolytat6sa a jegyzo hat6skcjrdbe tartozik.

(2) A nagatart6si szab6lyok be nem tart6sa miatt inditott elj6rds kizir6lag hivatalb6l
indithatci, mely akkor sern rnin6siil kdrelernre indult egarrisnak, ha az elj6rrist
tenndszetes, 

Yugy 
jogi szemely, illetve jogi szemdlyisdggel ienr renjelkezo szervezet

kezdemtnyezi.

Jogkiivetkezm6nyek
3.$

( 1) A magatart6si szabdlyok be nem tartdsa eset6n:
a.) a jegyzci szdzcitvenezer forintig terjed6 kozigazgat6si birs6g, vagy
b') a jegvz6 v:g.y az dnkonn inyzati.hivatal iigyioie 6ltal dihatii,ourott ugyintiz6

dtvenezer forintig terjed6 helyszi'i birs6g kiJab6s6ra jogosult.
c') Kozigazgatdsi bfrs6g helyett figyehneziet6s alkalm azh-at6, ha a cselek n6ny az

elktivetes kcirtilmdnyeire tekintettel csek6ly srilyf vagy a fi,eyelureztetdstol is kell6
visszatart6 hatils vrirhat6.

Az (1) bekezdes a) pontj6ban rneghat6rozott birsiig isrn6telten is kiszabhat6

Ata



4.$

(l) A kdzszolg6ltatds c6lja a kdztisztas6g, a teleptil6stisztas6g, a k<izegdszs6gtigyi
rendelkez6sek betartdsrinak biztositdsa, r,alamint az 6pitett-6s temdszeti kornyezet vddehne.

(2) A rendelet tirgyi hat6lya: a kdzszolg6ltatds kiterjed
a) az ingatlanon iisszegyiijt6tt telepiilesi szildrd hulladdk rendszeres dsszegyirjtdsdre.
begyiijtdsdre, elszrillit6s6ra ds elhelyezdsere a kij el6lt hulladdklerak6 helyen;
b) a telepiildsen a tblydkony hulladdk gyrijt6sdvel kapcsolatos tevdkenysdgekre.

(3) A rendelet tertileti hat6lya: akdzszolgilltatils ita kdzs6g kozigazgat6si teriiletere terjed ki.

(4) A rendelet szem6lyi hat6lya: kiteded valamennyi nrag6nszem6lyre, r,alamint gazd6lkodo

szervezetre, akinek, illetve arnelyrek tulajdondban, birtokdban vagy haszndlatAban, a k<izs6g

kcizigazgatdsi teriiletdn ldv6 ingatlanin (a tovibbiakban: ingatlantulajdonos) telepiilesi szil6rd

hullad6k keletkezik.

(5) Nen terjed ki a rendelet hat6lya a veszdlyes hulladdkok keletkezdsdnek ellen6rzesdvel ds

azok kezel6s6vel dsszefiiggo tevikenysdgre.

II. Fejezet

Kiizszolgdltatrfist v 69z6 feladatai

s.s

(1) A szervezett helyi hullad€kszdllit6si kdzszolg6ltat6st az Onkormdnyzatk6zszolg6ltat6val
kdtdtt kdzszolg6ltat6si szerz6dds alapjrin l6tja el.

(2) A telepiil6si szildrd hulladek szewezett gytijtdsdre 6s elsz6llit6s6ra irrinyul6

kdzszolgdltatds i gdnybevdtele kdtelezo.

(3) ita kozs6g kozigazgat6si teriilet6n D6l-kom Kft (7632 P6cs, Sikl6si u. 52.) - a

tov6bbiakban: Szolgdltat6 - l6tja el a kcizsdg kdzigazgatirsi teriiletdn keletkez6 telepiilesi

szil6rd hullad6k osszegytijt6sevel es a kijeldlt. hat6sdgi engeddllyel mtikdd6

hulladdk6rtalmatlanft6 telepre tort6n6 rendszeres sz6llit6s6val 6s iirtalmatlanitris cdlj6b6l

t0r1dn6 elhelyezesdvel kapcsolatcls, liulladdkkezeldsi kiizszolgfltat6si tevdkenys6get.

A telepiit6si iinkormd nyzat feladatai

6.$

A kdpvisel6-testiilet i'eladata kiildndsen:

a) a hullad6kgazd6lkodasra kottitr kiizszolgdltat6si szerz6dds alapj6n, a szelektfven gytijtdtt

egy6b teleptildii szil{rd hulladdk lerak6sa cdlj6b6l hulladdkgytijt6 sziget kijeliildse'



b) a teleptilesi szilard hulladdk rendbzeles 0sszegytijresdnek" elszillitasiinak ds
drtalnratlanitisinak tnegszelvezdse es tbnntafi 6sa,
c) a telepiildsi fblydkony hullad6k dsszegyrijtdsdnek, elszrillitdsinak ds drtalnatlanit6srinak
rnegszervezdse 6s fenntarldsa,
d) a kdzszolgiiltatiis elldtiis6ra a szolgriltato kiv6lasztdsa. kozszolgdltatrisi szerzodds
megkcit6se,

e) a kcizszolgdltat6s hatekony 6s folyanatos ell6tds6hoz a Szolgriltat6 sziinrira sziiks6ges
informdci 6k szol gdltatdsa,

0 a kozszolgiltat6ssal eisszefiigg6 * egydb jogszabdlyban nem rendezett - telepiil6si
onkonn iinyzati fel adat-d s hattlsk 0r rende letben t0rten6 m e giil l apit6sa,

Az ingatlantulaj donosok kiitelezetts6gei

7.$

(l) Az ingatlantulajdonos alapvet6 krjtelezettsdge, hogy
a) a telepiildsi szildrd hulladdk keletkezdsdt a lehetd legalacsonyabb szinten tartsa,
b) az ingatlanon keletkezo telepiilisi szilird hulladdkit az elszrillitdsra val6 6rvdtelig a ktil6n
i ogszabdlyban el6irtak szerint ideiglenesen gyiijtse, illetve tiirolja,
c) az ingatlanrin keletkez6 teleptildsi szildrd 6s folydkony hulladdk gytijtdsdrcil. elszdllft6s6r6l
es drtalommentes elhelyezdsdrol a rendeletben meghatrirozott rndOon gondoskodjon.
d) a telepiil6si hullad6kot ligy kezelje, hogy az mdsok 6letdt, testi dlsig6t, egiszs6ges 6s j6
kazerzetflt ne vesz6lyeztesse, a term6szetes 6s 6pitett kdrnyezet6t ne szeo-nye 

"L, u n["eny i,
dllatvil6got ne kdrosits a, aklzbiztons6got ne zavarjao
e) tulajdonosviiltozas esetdt a szolgriltat6nal a v6lroz6st kdvet6 15 napon beliil irrisban
bejelentse.

(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek telepiil6si szildrd hullad6ka keletkezik, de az ingatiana
e-uyidejiileg gazd6lkod6 szervezet c6gnyilviintart6sdban bejegyzett szdkhelydtil. telepiely6ril
vagy fi6ktelepdtil is szolgril, k6teles a telepiil6si hulladdkit a gazd6lkod6 szervezeteknek az
ingatlanon folyatott gazdiikodisi tevdkenys6ge sor6n keletkizett fogyaszt6i 6s teleptildsi
lrulladdkt6l elkiildnftetten gyrijteni, ds ara kdzsiolgdltardst igdnybe venni.

A ktizszolgdltatds keret6ben kittittt szerz6cl6s,
illetve az adatkezel6s szab{Ivai

8.$

(1) A telepiildsi szilard hulladdk gyfijtdsdre 6s elszallitdsara ir6nyul6 k6zszolg6ltatdsi
szev6des az Onkormdnyzar a szolgdliat6 kdzdtt j6n l6tre.

(2) A Szolgdltat6 jogosult a szemdlyes adatok (krizszolgfiltat6st igdnybe vevo neve, lakcime,szliletdsi helye 6s 
1dej1, alyja neve) kezeles6re a k-cizszolgaltat6s teljesitdse 6rdek6ben,valamint a telepiildsi szikird hulladek gytijtdsdre, elszdllitdsaru 

"s 
. huliaddk elhelyezdsdreiriinyuf5 kdzszolgriltat6st u.6gz6 szolgdliat6 kriteles a dijhdtraldk u.rt.G, ItJek6ben tdrt6nrrnegkeresdsdben a fenti adatokat kdzcilni. A Szolgdltat6 a szem6lyes adat kezel6se sor6n azadatvddelnr i jo gszabrilyok er6irrisainak rn egfe lel oen ktit. l., eli rirni.



e.$

( I ) Az ingatlantulajdonos a Szolgfltatd 6ltal ny{jtott helyi k6zszolg6ltat6st kdteles ig6nybe
'venni-

(2) A tulajdonos 6ltal rnegjelcilt menrryisdgrrek megf'eleloen a Szolgiiltat6 ds a tulajdonos
kiildn szerz6ddst ktit a lonr 0sszegy.iijtdsdle, elsziillitfs6ra 6s elhelyezdsdre.

(3) A kdzszolgdltatds ldnyeges felt6teleiben bekiivetkezett 'r,6ltozdsokr6l a Szol g6ltat6 az

ingatlantulajdonost - a viitozits bekdvetkezte el6tt - irilsban kdteles drtesiteni. Ha ekire nem

l6that6 rendkiviili okb6l kdvetkezik be vdltozds, a Szolg6ltat6 ertesit6si kotelezettsdgenek
egyfib alkahnas m6don is eleget tehet.

(4) A Szolg6ltat6 a k<izszolgdltatdssal <lsszefiiggo tevdkenysdget mindenkor a vonatkoz6
jogszabdlyi el6irdsokban foglalt mriszaki. k0zegdszsdgiigyi 6s egydb f'elt6teleknek
megf'elel6en kdteles elkitni.

(5) A Szolgdltat6 a szolgdltatdssal 0sszefiiggo irdsban be6rkezett panaszokat kdteles
megvizsgrilni, is a vizsgflt erednrdnyrdl a panaszost 30 napon beltiltdjdkoztatni.

A kiizszolgdltatds ellitisinakr rendje, m6dja

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkez6 telepiil6si szilird hullad6kot az antrak

begyrijtesdre e rendeletben:feljogositott lrulladdkkezel6nek. a Szolg6ltat6nak kdteles dtadni.

(2) A teleptildsi szil6rd hullad€k gytijtesinek, sz6llit6s6nak. elhelyez6s€nek ktildn szab6lyai:

a) A belterfleti, ktilteriileti ingatlanon dsszegyiijtOtt, illetve a kdzterAletre szabvrinyos (70

vagy 1 10 literes) gyrijt6eddnyben kihelyezett teleptildsi snlilrd hulladdkot a

SzolgSltat6 heti I alkalormnal szdllitja el.

b) A Szolg6ltat6 a tdbblet hulladdkot az Sltala forgalmazott embl6m6s zs6kban ktildn

dijazhs ellen6ben sz6llitja el, melynek dija magiban foglalja a szdllitris 6s a depondlis

dijdt.
c) Az ipgatlantulajdonos a telepiildsi szil6rd hulladdk gyiijtisdre, elsz6llitdsdra a sajdt

tulajdonfban l6v6 szabvAny,os gytijtdeddnyt veheti igenybe, kizir6lag azt haszndlhatja,

illei6leg a szelektiv hulladdk gyiijtdsdre az Onkornitnyzat biztositja a szabvinyos

ed6nyzetet.

d) A hulladdkszallitds id6pontjar6l, annak megvdltoz6sdr6l a Szolgdltat6 a lakossdgot

drtesiti.
e) tla az iiritds napja iinnepnapra esik, akkor is biztositja a szolgiltatist.

0 A gyrijtdedeny nreg6rzdse ds tiszt6n tartdsa azingatlan tulajdonosdnak kOtelezettsdge.

g) A gytijt6ed6ny kdrnyezetdnek tiszt6n tart6s6r6l az ingatlantulajdonos kciteles

gondoskodni, kivdve, ha a hullad6k a Szolgriltat6 hib6jt{bdl sz6r6dik el.

h) A Szolg6ltat6 a kdzszolgdltatris keret6o-en ell6tja a kdzterfileten kialakftott szelektiv

hullad6kgytijt6 szigeteken liv6 eddnyek iiritdsit ds a hulladrik elszAllftdsft. A



hulladdk-eytijtti szigeteken elhelyezett ed6nyekbe' kizrir6lag a felttintetett tipusri
hulladek helyezheto el.

(3) A hulladek ingatlanon t0rtdn6 tr{rolds6t a hat6lyos kdrnyezetvedelnri. kozegdszsdgtigyi.
tiizrenddszeti ds keiztisztasdgi el6irasok figyelenbevdteldvel kell rnegval6sitani. Hullad6k
ingatl anon tdrtenri felhalmozasa tilos.

11.$

A telepiil6si szildrd hutlad6k kezel6s66rt fizetentl6 kiizszolgr{ltatdsi dij

(1) A lrelyi ktizszolg6ltatris ig6nybevetel66rt az ingatlantulajdonos k6zszolg6ltat6si dijat
kdteles fizetni.

(2) A teleptildsi szildrd hulladdkdrt lizetendd dijat negyEdevelte a sz6mlfn feltiintetett
iddp-ontban kell rnegfizetni. A kdzszolgdltatrisi dii megfiietdse a Szolg6ltat6 dltal kikiild6n
csekken ut6lag tort6nik.

(3) Sztineteltetheto a szolg6ltatrls igdnybevdtele - a k6zszolg6ltat6s igenybev&el6re eg6sz
6vben kdtelezett ingatlanhaszniilo sziimdra - a bejelentdst6l ri6*itott l-dv-id6tartarnru, hu u
tdroldedenyt egyediil hasar6l6, irasbeli kOzszolgriltatdsi szerzoddssel rendelkez6
ingatlanhasmAll k€t naptari h6napn6l hosszabb ideig: az ingatlaut nem haszn6lja 6s az
iircsedes v{rhat6 idotartamdt - legkds6bb a sziiniteltetds megkezdisdt megel6z6 g
munkanappal bezdr6lag - a Szolgdltat6 rdsz6re irrlsban adott nllatk izattal, vagy faxon, vagy
e-mail fonnrijriban - bejelenti a Szolgriltat6nak. A bejelentdr.rgt.t"ler".ruk a Szolg6ltat6val
szerzoddses viszotryban 6116, vagy a meghatalmazottja jogosult. Az ingatlari tov6bbi
lakatlans6ga eseten a sziineteltet6sre vonatkoz6 igdnybejelent€s - 8 nappal a sziineteltet6s
Iejdrta el6tt - iriisban adott nllatkozatta, faxon vagy e-mail form6ban - megismdtelhet6. A
bejelentesben foglaltak val6s6gtartalm6t a Szolg6liat6 ellenSrizni jogosult. a sziineteltet6s
jogszerfttlen igdnybevdtele esetdn a Szolgriltat6 jogosult a sziineteltetJst visszavonni . Ha az
ingatlan a sziineteltetdsi id6tartam lej6rla el6tt ujb6l lakottri vrilik, annak tdnydt a
Szolgdltat6val szerz6ddtt fel, vagy nreghatalmazotdu kotrl.r legal6bb 3 nappal kordbba' a
Szolgriltat6nak ir6sban adott nyilatkozat, vagy fax, vagy e-mait foimalaUan bljetenteni.

12.$

A gyfij t6 ed 6nyek hasznr{ latdval kap cs olatos kiitelezettsdgek

(l) Az ingatlaritulajdonosnak a gytijtoeddnyt az ingatlanon beliil kell t6rolnia, azt
kdztertileten tart6san elhelyezni vagy tarolni az bnkonn Anyzatkoztertilet-haszoatati rendelete,
illetve engedely alapjin lehet.

(2) Tilos a gyiijttieddnyekben veszdlyes,, fblydkony, robban6; vagy egydb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszilyezteti az elszAllitdssal fogialkoz6 .*rrgy *}roilgt"tet, testi 6ps6g6t
vagy eg6szs6g6t.

(3) Az ingatlantulajfonog kdteles a gytijtried6nyr a hulladek elsziillitrisa c6lj6b6l a sz6llft6sra
rnegieltilt napon az ingatlana el6tti kdztertileten. k<izvetleniil az rittest melldl a gyrijtdst vegz6
gdpj6rm rivel megkdzelfth et6. e lszd,l lftrisra alkal m a s helyen el helyezni.



(4) A kihellrezetl gldjttieszkdz nem akaddlyozhatja a jirmri- is gyalogos forgalmat,
elhelyezdse nem irirhat baleset va-ey k6rokozds veszdlydnek eloid6zdsdvel^ vagy m6sok j6
koz6r'zet6nek, illetve a teleptil6sk6pnek az indokolatlan nregzavards|val.

A hulladdk elszillitisdnak megtagadf sa

13.s

A Szolgiltat6 megtagadhatja a hullad6k elsz6llitdsit,

a.) az dnkormhnyzat rencleletdben el6fffi6l eltdro t6rol6eddny kihelyezdse esetdn

b.) ha a trirol6eddnyben a telepiil6si (komnrun6lis) hullad6k ktir6be nem taftoz6 anyag
keri.ilt elhelyezdsre (pl. {brr6 hamu, k6-, epitdsi tdnnel6k, dllati tetem, elektronikai
hullad6k, gyuldkony vagy robban6 anyag, stb,)

c.) a hulladdk nem a szabvdnyos, zdrt t6rol6ed6nyben, illetve nem a Szolg6ltat6t6l
v6s6ro1t jelzett zs6kban keriiI kihelyez6sre

d.) a hulladek oly rn6don kertil kihelyez6sre, hogy a t6roltiedeny mozgatisakor a

kisz6r6dds vesz6lye fennd'll (sCriilt ed6ny)
e,) ha a td-rol6ed6ny korlil szabrilytalanul, annak mozgatrlsdt 6s irit6s6t akadrllyoz6 m6don

tcibblethullad€k keriiit kihelyezdsre
f) amennyiten a tdrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a trirol6eddnyek matricijinak

hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

A kilzszolgriltatfs al6 nem ta,rtoz6 ktirben szerz6d6s alapjin vfigzett tev6kenys6g

14.s

(l) Az ingatlantulajdonos a Szolgriltat6nak a hullad6k elsz6llit6s6ra ir6nyul6 megrendeles6t

bejelenti, ha ingatlaniin a kOzszolgdltatis alii nem es6 alkalmi tObblet hdztartrisi szilard

hulladdk vagy lom is keletkezik.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendelds ds a szolgdltat6s fbltdteleiben t0rtdn6

meg6llapodds alipj6n a Szolg6ltatotbizza meg, rigy a Szolg6ltato a megjeld;lt idopontra vagy

iddtarlamra a megieldtt mennyis6gri tdbblet hulladdknak megt'elel6 gytijtoeszkdzt a tulajdonos

rendelkez6sd,re bocsitja, ds annak elszdllitr{sir6l ds elhelyezdsdrcil megillapodis szerint dij
ellen6ben gondoskodik.

15,9

Lomtalanft6s

(1) A lomtalanit6s megszervezdserol ds lebonyolit,6s6r6l a Szolgdltat6 dvente egy alkalornmal

- kiildn dij felszrimoldsa ndlkiil - gondoskodik.

(2) A Szolg6ltat6 kizir6lag a lonrtalanit6s al6 tartozo hiztart6si hullad6k elszAllitdsrlra kdteles.



(3) A hulladekot az ingatlantulajdonos a szolgiiltat6 6hal hirdetmeny irtjdn eldzetesen
megieltilt helyen, ds idopontban helyezhet,i el elszdlIit6s c6lj6bfrl,

(4) Az elszrlllitand6 hulladekot irgy kell elhelyezrti a kdztertileten. hogy a jdlmt! 6s a
gyalogosforgalrnat ne akad6lyazzal a begyriit6 szillit6eszkdz itltalj6l megkdzellthetd legyen,
a ztildter0letet 6s tr<ivdnyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy kirokozis
veszdlyenek ekiiddzdsdvel.

A foly6kony hullad6k elszillfti s ri ra von atkoz6 rendelkez6sek
16.$

(1) A telepiildsi folydkony hullad6k elszdllitdsit eseti megrendelds alapj6n v6gzi az
tinkouniin;,zattal kiizszolg6ltatdsi szerz6ddst kdtdtt v6llalkoz6. a V6llalkoz6 a teleptil6s
teljes k6zigazgatdsi tertletdn" az ene a celra engeddlyezett zhrt lendszerii csepegest es
szaghat6st kizir6 eszkdzzel,

(2) Az dsszegytijtritt teleptildsi folydkony hulladdkot kizdr6lag engeddllyel r-endelkezo
foly€kony hullad6klerak6 telepen szabad elhelyezni.

(3) A Vdllalkoz6 a megrendel6snek hdrour rnunkanapon beltil kdteles eloget,tenni.

(4) A szolgdltat6s ig6nybev6tel66rt az ingatlantulajdonos szolgdltatdsi dijat kciteles fizetni. A
szolgrtltatiis dijdnak megfizetdse a teljesftdst k6vet6en szdmla ellendben vdlik eseddkessd.
m6rt6ket e rendelet rnell6klete tartalmazza.

Zhr6 rendelkez6sek
17.$

Ez a rendelet kihirdetesenek napj6n I6p hatrilyba.

18.$
Hatilyit veszti a kdzteriiletek tiszt6ntartdsiir6l, valamint a telepiil€si szilird 6s folyek.ny
hullad6kkal kapcsolatos kdzszolgdltat6sr6l sz6l6 I 0/20A8.1XII.16) 6nkonnanyzati renielet es
annak nr6dosftrisair6l s2616 finat0. (xu.t7.);2/2012, (t.09.); 4/2012. (i.:0.); 16t20t2.
(XIr.31.);3/2013. (II.l 1.); 512013. (IV.l6.); 9/20t3. (tX.25.) dnkorm6nyzati r,endeletek.
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Zirad,6kz
A rendelet kihirdetve 2A15.02.01. napjrin.
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Mell€klet az lflAls. (IL0l.) dnkor:ndnyzati rendelelhez

A folydkony hullad€k elszdllitds6nak nett6 dijai:

Alapdij: 1881,- FVdarab

Szdllitds, drtalmatlanitds dija: 1779,= F In3


