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Hidas k<izseg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete Magyarorszitg ,\lap Tdrv6nyenek 32.
cikk (1) bekezdesdben, valamint a Hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torvdny
(tov6bbiakban Ht.) 35.$.- iiban kapott felhatalmazis alapjitn, illetve figyelemmel a Ht. 39.S.
(2)bekezdes1,re az al6bbi rendeletet alkoda:

I. FB.roznr
Altal,l.ror rendelkez6sek

1.$

(l) Jelen rendelet c6lja, hogy Hidas kcizsdg kdzigazgat6si tertilet6n a lakoss6g eg6szs6gdnek
vedelme, valamint Hidas kcizs6g term6szeti ds 6pitett k<irnyezetenek meg6vrisa 6rdek6ben a

teleptil6si szildrd hullad6kra vonatkoz6 kcizszolgdltatrist 6s annak kcitelezo igdnybevdtel6t
biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat es hat6skdroket, jogokat es

kdtelezettsegeket, tilalmakat 6s jogkdvetkezmenyeket a helyi saj6tossagoknak megfeleloen
rendezze.

(2) A rendelet hatiiya Hidas kozs6g kozigazgatdsi teri.ilet6n beliil a rendszeres
hulladeksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolgiitat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosairavagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki.
A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont teriiletek jegyzeket az l. sz6mri melleklet
tartalmazza.

(3) A k6zszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos iital a kd,zszolgiitato szrillit6eszkdzeihez
rendszeresitett gyujt6edenyben, vagy a rendeletben megjekllt egy6b m6don az ingatlanon
6sszegyrijtcitt ds a kdzszolgiitat6 rendelkez6s6re bocs6tott teleptil6si szil6rd hullad6k
begytijtesdre es rendszeres, illetve alkalmi elsziilitdstra1' az ingatlanon <isszegytijtritt
lomtalanitiis kor6be vont telepiildsi szil6rd hulladek - a kdzszolgdltat6 6ltal meghatdrozott
idopontban 6s helyen tdrtdn6 - begytijt6sdre 6s a kozszolgiitat6 dltali elsz6llft6s6ra;
hulladdkkezelo telepek, hulladdklerak6k es a hullad6k drtalmatlanitiis6t szol96lo
ldtesitm6nyek letesites6re, mrikddtetds6re 6s tizemeltet6sdre; valamint a fent meghatilrozottak
szerint gytijtdtt, begyujtott 6s elsz6llitott teleptilesi szil6rd hullad6k 6rtalmatlanitiis6ra terjed
ki.

2.$

(l) A rendszeres hullad6ksz6llit6sba bevont tertileten az ingatlantulajdonos a jelen
rendeletben meghat6rozottak szerint jogosult 6s koteles ig6nybe venni a helyi
kdzszolg6ltat6st.



(2) Gazd6lkod6 szervezet akkor kciteles a helyi kozszolg6ltat6s igenybev6teldre, ha a
gazdasdgi tevdkenysdg6vel <isszefi.igg6sben keletkezett teleptil6si szil6rd hulladdkrinak
kezeldserol (hasznosit6s6r6l vagy 6rtalmatlanit6s6r6l) a Hgt. l3.g-6ban foglaltaknak
rnegfeleloen nem gondoskodik.

(3) A helyi kcitelezo kozszolg6ltatrisra vonatkoz6 kozszolgiltat6si szerzodds ldtrejcin a
kozszol96ltatas elso igdnybevetelevel.

II. Fnmzer
A kiizszol griltatris elldtf srinak rendj e

3.$

(1) Flidas kiizsdg <inkormdnyzatitnak k6pviselo-testi.ilete a telepiildsi szil6rd hullad6k
lekinteteben fenn6ll6, a hulladekkezelesi kcizszolgdltat6s megszervez6sdre es fenntartds6ra
ir6nyul6 kotelezetts6ge teljesitesdnek drdek6ben Koml6 V6ros 6nkorm6nyzata 6ltal
fenntartott kcizszolg6ltatiishoz tortdno csatlakoz6ssal gondoskodik.

(2) Hidas ktizsdg kozigazgat6si teri.ileten a hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6s teljesitdsdre
kizdr6lagosan jogosult hulladdkkezelo a Ddl-Dun6ntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Kft. (elen
rendeletben : Kozszol g6ltat6).

(3) Telepiilesi szil6rd hulladekot csak az erre a c6lra kijelolt ds leg6lisan mtikodtetett
hulladeklerako telepen - jelenleg a koml6i hulladdklerak6ban, hulladdk udvarban, vagy a
kozszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egy6b, jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6
tizemeltetdsi szab6lyok 6s eloir6sok szigoru betartds6val szabad elhelyezni.

(4) Az onkormdnyzat sztksdg eset6n gondoskodik a kdzszolgiltato javaslata alapj6n a
gyrijtopontok, valamint a gytijtoeddnyek lerak6hely kijeldl6s6rol, a letes(tmdnyek
megval6sit6s6r6l es mtikodtetds6rol a kozszolgiitat6 ritj6n, valamint biztositja a koztertilet
hasznillatiit az indokolt mennyisdgti gytijtoeddny kihelyezdsehez, t6rolas6hoz ds

megkiizelitesdhez.

(5) Az elktilonitetten gytijtdtt hulladdk akozszolgtrltato 6ltal iizemeltetett hulladdkgytijto pontra,
hulladdkgytijto udvarra, 6tvdteli helyre, vagy a kozszolgdltat6s kcir6be tartozo hulladdkot
kezelo hulladdkkezelo ldtesitmdnybe is sz6llithat6, 6s ott a jogosultnak ritadhat6, vagy ktilon
gytij toed6nyben elhel y ezheto.

(6) A telepiilds lakosai reszere ig6nybe veheto hulladdkudvarr6l a kdzszolgdltato a helyben
szokisos m6don es honlapj6n tilekoztat6st nyrijt. A nyitva tart6s rendjdt, a hulladdkudvarban
gyrijtheto egyes hullad6kokra ds a hullad6kudvar igenybevdteli m6dj6ra 6s a mennyisegi
korl6tokra vonatkoz6 ti$ekoztatirst a Kozszolg6ltat6 a honlapj6n ds a hullad6kudvarban kozze
teszi.

(7) A Kozszolg6ltato a hullad6kudvar iizemeltetdsi szabdlyzatirban meghatdrozza a termdszetes
szemdly ingatlanhaszn6lo iital a hullad6kudvarban elhelyezheto hullad6kok mennyisdget. A
termdszetes szemely ingatlanhaszn6l6 e jog6t csak rigy gyakorolhatja, ha a

hulladdkgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6si dijat megfizeti.

4.$
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(1) A hulladeksz6llit6si kdzszolgtitat6s igdnybev6tele heti 1 alkalommal kdtelezo.

(2) A szervezett kozszolgiitat6st igdnybevevok szitmtra a szabv6nyos tdrol6eddnyek
haszniiata 2004. j anu6r 1 -j 6tol kcitelezo.

s.$

A kcizszolgaltat6 a telepi.il6si szil6rd hulladdkot heti 1

sz6llit6s m6dj6r6l 6s idej6r6l az ingatlantulajdonost a
ir6sban vagy kozzetdtel utj6n ti$ekoztatja"

alkalommal kciteles elsz6llitani. A
kdzszolg6ltato - belftdsa szerint -

III" FBrnznr
Az ingatlantulajdonosok jogai 6s kiitelezetts6gei

6.$

(1) Az ingatlantulajdonos kdteles a Hidas kdzsdg onkorm6nyzata 6ltal szervezett
kcizszolg6ltatds igenybevetelere: az ingatlan6n keletkezo teleptil6si szilard hulladdk e

rendeletben eloirtak szerinti gytijtes6re, valamint a sz6llit6si napokon elszallitds cdlj6b6l a
kozszolgiitat6nak tortdno tttaddsitr a.

(2) Az tngatlantulajdonos az ingatlan6n keletkezo vagy birtok6ba keriilt teleptil6si szil5rd
hulladekot a kornyezet szennyez6sdt megelozo, kdrositlsdtkrzino m6don koteles gytijteni, ds

ahhoz 2004. janu6r 1-jdt6l a kdzszolgaltat6 szrlllit6eszkdzehez rendszeresitett t6roloeddnyt
kciteles ig6nybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijt6se sor6n megfelelo gondossdggal kell elj6rnia
annak 6rdekdben, hogy a hullad6k m6sok elet6t, testi 6ps6get, egeszseg6t 6s j6 kozerzetdt ne
veszelyeztesse, a termdszetes ds epitett kornyezetet ne szennyezze, a ndveny- 6s 6llatvil6got
ne kdrositsa, akdzrendet 6s akdzbiztons6got ne zavarja, es az ingatlan6n keletkezo hullad6k
mennyis6gdt alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tdrol6eddnyben az tngatlanon szok6sosan keletkezo hulladdkot
tdmdrites n6lktil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zitrhato legyen, valamint az a
hulladdksz6llit6s sor6n akozszolgdltat6 alkalmazottainak egdszs6get ne veszdlyeztesse, a gdpi
iirit6st ne akad6lyozza, az tirito berendezest ne k6rositsa.

(5) A t6rol6ed6ny mell6 hulladdkot elhelyezni 2004. janu6r 1-jdtol csak a kdzszolgtitatotol
v5s6rolt, jelzessel ell6tott zs6kban lehet. A jelzett zstrk ira tartalmazza a telepiil6si hulladdk
elsziilititsttnak, keze I 6 s 6nek 6 s drtalmatl anit6s6nak ko lts6 gdt.

(6) Ha a tdrol6eddny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely osszet<imorcid6tt vagy befagyott,
Yagy a benne l6vo hulladekot rigy dsszeprdseltdk, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az eloirt m6don
kitiriteni nem lehet, a tulajdonos kcjteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s a
t6rol6ed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

7.S

A t6rol6edenyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mergezo anyag, tilati
hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyrilekony vagy robban6 anyag, ko es



eptilettormeldk, nagyobb terjedelmti, srilyri tdrgy, stb.), amely vesz6lyezteti a
hulladdksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, megrong6lhada a gytijtoberendezdst,
irrtalmatlanitiisa sor6n veszelyeztetheti a k6,rnyezetdt, a telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal egyi.itt
egyeb okb6l nem gytijtheto, illetve nem minosi.il telepiildsi szil6rd hullad6knak.

8.S

A t6rol6edenyeket sziiksdg szerint, de legal6bb evente 4 alkalommal ki kell tisztftani 6s
fertotleniteni. A t6rol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fertotlenft6se az ingatlantulajdonos
f'e I adata, ann ak ko ltse ge az ingatlantul aj dono sokat terhel i.

e.$

( I ) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6edenyeket a hulladdk elsziillit6sa c61j6b6l a
kozszolg6ltat6 6ltal megjelolt idopontban, a begytijtdst v6gzo gdpjArmtivel megkcizelitheto ds

i.irit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6eddnyt legfeljebb a sz6llit6si napot megel6z6
napon, 5.00.6rdt61 lehet kihelyezni a kozteriiletre, kivdve a tart6san engeddlyezett elhelyezdst.

(2) Azokon a teri.ileteken, ahol a t6rol6ed6nyeket a kozszolg6ltat6nak valo irtadits vegett
k<izteri.iletre - a forgalom akadilyozisa, illetve v6rosk6pi okokb6l - nem lehet kihelyezni, ott
a t6rol6ed6nyek kihelyezdserol az ingatlantulajdonos, vagy ki.ilon meg6llapod6s alapj6n, dij
ellendben a kozszolg6ltat6 gondoskodik.

0.$

(l) Az ingatlantulajdonos a t6rol6edenyeket az ingatlan teri.ileten beli.il, illetve zdrhato
lrelyisdgben vagy zitrhat6 t6rol6ban kriteles elhelyezni irgy, hogy ahhoz illetektelen szemdlyek
es 6llatok ne f6rjenek hozzil A t6rol6edenyeket csak a 9.$ (1) bekezddsben megjelolt
idotartamban lehet koztenileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6edenyek elok6szitS-, t6rol6 helyet tiszt6n tartani, t6len a
h6t6l megtisztitani. A begytijt6s alkalm6val szennyezett k<izteri.ilet tisztitds6r6l a
kdzszolg6ltat6 koteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kdrny6kdt, megkozelitdsi ftvonal6t t6rgyak elhelyez6sdvel vagy parko16
gdpjdrmtivekkel oly m6don elzitrni, amely a tilrol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult
modon tiirtdno iirites6t akadiiy ozza.

IV. FuBznr
A kiizszolgdltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

11.$

(1) A kcizszolgdltato kciteles a tdrol6edenyek kiiiritdsdt kimdletesen, az elvdrhat6 gondoss6ggal
vegezni.

(2) A t6rol6ed6nyben okozott kirokat a kclzszolgilltat6 t6rit6smentesen kdteles kijavitani,
amennyiberr a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A kozszolg6ltat6nak az ebbol
eredo karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartam6ra helyettesito t6rol6eddnyt kell
biztositania. Amennyiben a kiirokoz6s nem r6hat6 fel a kozszolgiiltat6nak, a



haszn6lhatatlann6 v6lt t6roloedenyek javit6sa, p6tl6sa, illetve csereje az ingatlantulajdonost
terheli.

(3) Az elhasznrll6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkezo hintartdsi hulladdk
mennyis6g6t meghalad6 falomb 6s kerti hullad6k szewezett gyujt6s6rol, elsziilitdsdr6l es
6rtalmatlanit6s6r6l (lomtalanit6s) a kdzszolg6ltat6 dvente legal6bb 2 alkalommal
terit6smentesen gondoskodik. A hdztartisi veszdlyes hullad6k szervezett gyujtdsdrol,
elsz6llit5s6r6l es 6rtalmatlanit6s6r6l a kozszolg6ltat6 tdrit6s ellen6ben, az
ingatlantulaj donossal kotdtt ktilcin meg6llapod6s alapj 6n gondoskodik.

(5) A lomtalanitris idopontj616l, valamint teriileti feloszt6s6r6l a kcizszolgSltat6 2 h6ttel korabban
tdjekoztatja a telepiil6si <jnkorm6nyzat jegyzojdt, aki enol 3 napon beltil a helyben szok6sos
m6don ertesiti az ingatlantulaj dono sokat.

(6) A kdzszolgiitat6 a rendelet hatdlya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen
rendeletben irt szabiiyok szerint kdteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l m6s, a szakmai kornyezetvedelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET
A kiizszolgdltatris dija

12.$

A hulladdkszdllit6sba bekapcsolt ingatlantulajdonosokat 2016.
kotelezettsdg terheli:
60 literes gytijtoeddny eseten l2g,-Ftlurit6s + AFa @vi 52
80 literes gytijtoedeny eset6n 172,-Ftlurit6s + Af'A @vi 52
I l0-120 literes gyujtoedeny esetdn 236,-Ftlirrites + AFA (6vi 52

evtol az al6bbi dijfizetesi

(alkalommal)
(alkalommal)
(alkalommal)

VI. FEJEZET
Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszdllftrlsa

13.$

(l) A kozteri.ileteken keletkezo hiztart6si 6s egy6b szillrd hullad6kot kizdrolag a kijeldlt
hulladeklerak6ban lehet elhelyezni, amelyrol az onkormtnyzat a kozszolgdltat6s keretein
kiviil, ktil on szerzo dds alapl an go ndo sko dik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkormfnyzat akozszolgdltat6s keretein kivtil
gondoskodik.

VII. FEJEZET
Fogalom meghatiroz6sok

E rendelet alkalmaz6s6ban:

14.$



1. Ingatlan: a kcizszolg6ltat6sba bevont tertileten fekvo egylak6sos lak6- vagy lak6s
celjira haszniilt 6ptilet, a tobb lak6sos 6piilet lak6sonkent, illetve a szdvetkezeti,

2. t6rsash6zi eptiletben l6vo lak6s, valamint a nem lak6s c6lj6ra szolg6l6 azon helyis6gek,
amelyekben a fogyaszt6i tevekenys6g sor6n hullad6k k6pzodik. Jelen rendelet alkalmazdsdban
ingatlannak minosiilnek a gazdiikodo szervezetek nem lakis cdlj6ra szolg6l6 azon helyisdgei,
amelyekben a fogyaszt6i tev6kenysdg sor6n hulladdk kepzodik es a hulladek kezel6serol nem
gondoskodnak az 0r. 3. $ l2l bekezddsdben meghatdrozott m6don.

3. Telcpiil6si szi16rd hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladdk: az emberek mindennapi dlete sor6n a lak6sokban, valamint a pihends,

ildiilds celjtra haszniilt helyisegekben ds a lakohizak koz6s haszn6latu helyisegeiben es

tertiletein, valamint azintezrnenyekben keletkezo, veszdlyesnek nem minosi.ilo hulladdk,
b.) koztertileti hulladdk: kozforgalmri es zcildteri.ileten keletkezo hulladdk,

c.)hdztartitsi hulladdkhoz hasonl1 jellegi ds 1sszetdtelii hulladdk: gazdasttgi v6llalkozisokniil
keletkezo - ktilon jogszabrilyban meghatirozott - veszdlyesnek nem minosrilo sziliird hulladek,
amely a hdztart6si hulladdkkal egyi.itt kezelheto.

4. Hullad6kgyiijt6 udvar (hullad6kudvar): az elkiilonitetten (szelektiven) begyrijtheto
telepiilesi szil6rd, valamint a ki.ilon jogszabilyban meghatirozoltak szerint a veszdlyes
frulladekok 6tvdteldre 6,s az elsz6llit6sig elkiilonitett m6don torteno t6rol6s6ra szol9616,
fe I iig ye I ettel e I I 6to tt, zdrt b e gy iijtohel y.

5. Hullad6kgyiijt6 sziget (gyfijt6sziget): a hdztartisokban keletkezo, hasznositiisra
alkalmas, kiilonbozo fajtdjri, elki.ilonitetten gyujtdtt,hdztartdsi hulladdk begyujtdsere szol9616,
lak6ovezetben, kozteri.ileten kialakitott, feltigyelet ndlktili, folyamatosan rendelkezesre 6116

begyujtohely, szabv6nyositott eddnyzettel.

6" Gyiijt6pont: A kozszolg6ltat6s keretdbe tartozo azon ingatlantulajdonosok telepi.ildsi
szildrd hulladekdnak - meghatirozott vagy meghatdrozatlan idotartamig - dtvdteldre kijelcilt
hely, ahonnarr a kcizcissdgi vagy a sz6llit6si napon kihelyezett egydni t6rol6edenybol tOrteno
elsz6llit6s6val teljesiti a kcizszolg6ltat6 a kdzszolgdltat6si kotelezettsdget.

7, Atrak6fllomds: a teleptil6si szil6rd hulladdk begyrijtes6nek 6s sz6llit6s6nak
elkiilonitdsdre szolg6lo zdrt, kortilkeritett l6tesitmeny, ahol a teleptilesi szil6rd hulladdkot a

speci6lis gyrijtoj6rmribol zirt rendszeru kontenerbe iiritik, illetoleg a ztrt kontdnert
( felepitmdnyQ iirit6s ndlkiil a toviibbszellitesig ideiglenesen t6rolj6k.

8. Teleptildsi szildrdhullad6k lerak6 telep (a tovibbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
vddelernmel ldtesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szil6rd hulladdk
{tild felszindn vagy foldben tcirtdno 6rtalmatlanitdsfra szolg6l6 mrit6rgyak ds kiszolg6l6
l6tesitmenyek osszess6ge.

9. Nagydarabos hullad6k (lom): a teleptildsen ahtutartflsokban keletkezett azon hulladek
(hintartdsi berendezesi, felszereldsi t6rgyak, eszkozdk ds anyagok), amely a kozszolgAltat6s
kereteben rendszeresitett t6ro16 edenyzetben nem helyezheto el.

10. Iliol6giailag lebonthat6 hullad6k (biohullad6k): minden szervesanyag-tartalmri
hullad6k, ami anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talajdloldnyek vagy enzirnek
segf ts6gevel) lebonthato.



13.

ll. Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szdmi mellekletben felsorolt
tulajdons6gok kciziil eggyel vagy tobbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
osszetevoket tartalmaz, eredete,dsszetetele, koncentr6ci6ja miatt az egeszsegre, a kdrnyezelre
kock6zatot jelent.

12. Artalmatlanftris: a hullad6k okozta kornyezetterhel6s csd,kkentdse, kornyezetet
veszelyezteto, szennyezS,kirrosit6 hatiis6nak megsziintet6se, kizirdsa - a kornyezet elemeitol
t<irtdno elszigeteldssel vagy anyagi minosegdnek megvdltoztatisdval -, a Hgt. 3. szdmir
mellekletdben felsorolt elj 6r6sok valamelyik6nek alkalm azisi: al.

Kezel6s: a hullad6k veszelyezteto hat6sainak csdkkentdsdre, a kdrnyezetszennyezds
megelozes6re es kizitristtra, a termeldsbe vagy a fogyaszt6sba tcjrteno visszavezetdsere
ir5nyul6 tevekenys6g, valamint a kezelest megval6sit6 elj6r6s alkalmaz6sa, beleertve a
kezelol6tesitmenyek ut6gondoz6s6t is.

Begyiijt6s: a hullad6knak a hulladek birtokosait6l tort6no 6tvdtele a hulladdk birtokosa
vagy a begyujto telephely6n, tov6bb6 a begytijtohelyen (gytijtopontokon, hulladekgytijto
udvaron, t6rol6-, kezelotelepen) ds a tov6bbi kezel6s 6rdekdben tdrt6no cisszegyrijt6s,
v6logat6s a begyrijto telephely6n.

Szfllitds: a hullad6k telephelyen kiviili mozgatdsa, beleertve a sziilitmitnyoz6st es a
fuvaroz6st is.

16. Kiizteriilet kezel6je: Hidas Kdzs6g Onkorm6nyzata

VIII. FEJEZET
Hatflyba l6ptct6 6s 6tmeneti rendelkez6scl<

ls.$

(l) E rendelet 2016. december l-j6n ldp hat6lyba, ezzel egyidejrileg hatl,lytfi veszti
612016.(YIL0l.) sz6mir rendelet. Jelen rendelet kihirdet6sdrol a jegyzo gondoskodik.

Hidas, 2016. november 29.

14.

15.

Berg Csaba sk.
polg6rmester

Zirad6k:

Megalkotta: a kdpviselotestiilet a2016. november 29. napi tildsdn.
Kihirdetve: 2016. december 1.

Baloghnd Dr. Ombdli Zsuzsanna sk.
jegyzo

Baloghn6 Dr. Ombrili Zsuzsanna sk.
jegyzo
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l. szilmu melleklet

Hidas kdzsdg szem6tsz6llit6sba bevont utc6i:

J6kai utca
Kossuth Lajos utca
De6k utca
Dozsa utca
Arp6d utca
Szechenyi utca
R6zsa utca
Bajcsy Zs.utca
Rak6czi utca

Petofi utca
Moricz Zs. utca
Bem utca
Kolcsey utca
Arany J6nos utca
ZrinyrUtca

Vorosmarty utca
Tam6si Aron utca
Ady utca
J6zsef utca
Radn6ti utca

Erkel Ferenc utca
Srigvdri Endre utca
Mad6ch utca
Bdke utca
Szabadsdg utca
I(od6ly utca
Bart6k utca
Ecitvos utca
Akic utca


