Dévaványa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet
a) 1területi hatálya Dévaványa város közigazgatási 1. mellékletben meghatározott
belterületére, továbbá azon külterületi ingatlanokra, amely közlekedésre alkalmas
úton megközelíthető (a továbbiakban: település);
b) személyi hatálya a területi hatálya alá tartozó ingatlanok használójára (a továbbiakban
együtt: ingatlanhasználó);
c) tárgyi hatálya az ingatlanon képződő települési hulladékra (a továbbiakban: hulladék)
terjed ki.
(2) 2A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartama:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) kiterjed
a) a vegyes hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, és
fémhulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtésére, elszállítására
és kezelésére;
b) a hulladékgyűjtő ponton az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, fém- és
üveghulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és kezelésére;
c) közterületen elhelyezett hulladék egyedi megrendelés alapján történő alkalmi
begyűjtésére, elszállítására és kezelésére;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmények fenntartására, üzemeltetésére;
e) a hulladék ártalmatlanításra vagy hasznosításra történő átadására.

Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.
Hatályos: 2017. október 1-től
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Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
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(3) 3Dévaványa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal
közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH
Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. Az önkormányzat Képviselő-testülete döntést
hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladatés hatáskörnek – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a DAREH
Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról, amely döntése 2017. október 1.
napjától hatályos. A DAREH Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos
feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a
DAREH
BÁZIS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók
bevonásával – látja el.
A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja
2. §
(1) 4A településen keletkezett hulladék kijelölt átvevő helye
a) vegyes hulladék esetében a Szeghalom, Dareh hulladékátrakó állomás, hrsz: 052/1;
Békéscsabai válogatómű hrsz:0763/192
b) kis mennyiségű építési-bontási hulladék esetében a Dévaványa, hulladékudvar,
hrsz: 0752/19;
c) bio- és zöldhulladék esetében Dévaványa, komposztáló telep, hrsz: 0752/14;
Dévaványa, hulladékudvar, hrsz: 0752/19; Gyomaendrőd, Regionális
Hulladékkezelő Mű (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.);
d) szelektíven gyűjtött papír, műanyag-, fém, üveg csomagolási hulladék esetében a
Dévaványa, hulladékudvar, hrsz: 0752/19; Gyomaendrőd, Regionális
Hulladékkezelő Mű (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.);
e) öblösüveg
begyűjtő
sziget
Dévaványa,
Hősök
tere
1.,
hrsz: 2;
f) elektronikai hulladék, a háztartásokban keletkező, nehezen kezelhető anyagok (pl.
festékes göngyöleg, szárazelem, akkumulátor, gumiabroncs, stb). a Dévaványa,
hulladékudvar, hrsz: 0752/19;
(2) A hulladék szervezett gyűjtéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról a Közszolgáltató
köteles gondoskodni.
(3) 5A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
a) háztartási vegyes hulladék esetében
aa) lakó ingatlanok esetében heti egyszeri alkalom,
Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
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Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
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Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
3
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ab) lakótelepi lakások esetében heti kétszeri alkalom,
b) az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladék esetében havonta két
alkalom;
c) bio- és zöldhulladék évi tizennégy alkalom, amely során a szolgáltatást januárban
két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen tizenkét
alkalommal biztosítani kell,
d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint
üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék havonta egyszeri alkalom,
e) nagydarabos és lomhulladék begyűjtés évente kétszer, előzetes időpont egyeztetés
alapján a lomhulladék közvetlen átvétele az ingatlanhasználóktól,
(4) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás esetében az
a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást
írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
3. A közszolgáltatás igénybevétele
3. §
(1) 6Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény)
a) Háztartási vegyes hulladék esetében
aa) 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény (csak lakó ingatlanok esetében);
ab) 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény (csak lakó ingatlanok esetében);
ac) 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény;
ad) 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény;
ae) 660 literes űrtartalmú konténer;
af) 1100 literes űrtartalmú konténer.
b) papír,- műanyag- és fém csomagolási hulladék esetén 120 liter űrtartalmú
gyűjtőedény;
c) a település központi területén rendszeresített üveggyűjtő konténer
d) Alkalmi hulladék esetében 120 liter űrtartalmú, Közszolgáltató azonosító jelével
ellátott műanyag zsák.
(2) Az ingatlanhasználó amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú edényzettel, a hulladék
gyűjtésére, elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényt, valamint - a gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi
hulladék gyűjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel
ellátott műanyag zsákot köteles igénybe venni.
(3) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó kérelmére
rendelkezésére bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
(4) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.
(5) Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényt használatba adja. A
használatba adott gyűjtőedény tulajdonjoga Közszolgáltatót illeti meg.
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Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
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(6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel.
4. A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés egyes tartalmi elemei
4. §
Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését, valamint
aa) természetes személy esetében a személyi azonosító adatokat és a lakcímet;
ab) gazdálkodó szervezet esetében székhelyét, telephelyét, adószámát, levelezési
címét;
b) a közszolgáltatás megnevezését (szerződés tárgyát);
c) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeit, helyét;
d) a közszolgáltatás megkezdésének időpontját, a szerződés időbeli hatályát;
e) a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit;
f) 7a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját,
g) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát, darabszámát,
használatának jogcímét és módját;
h) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi;
i) az ürítési gyakoriságot;
j) 8a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további
többletszolgáltatást és annak a Koordináló szerv felé való megfizetés módját;
k) a szerződés módosításának, felmondásának megszűntetésének feltételeit;
l) a szerződésszegés eseteit,
m) az irányadó jogszabályok meghatározását.
5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlanhasználó - a hulladékról szóló törvényben foglaltak betartása mellett - köteles
a) a közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal és feltételek szerint
igénybe venni.
b) a vegyes hulladékot elkülönítve a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedényben gyűjteni, tárolni, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben
meghatározottak szerint átadni.
c) 9a papír-, műanyag- és fém, csomagolási hulladékot- a lakótelepi lakások kivételévelelkülönítve gyűjteni, tárolni.
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében,
hogy a hulladék mások egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település
Módosította: a 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
Hatályos: 2016. június 20-tól.
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Módosította: a 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
Hatályos: 2016. június 20-tól.
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Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
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természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
d) a Közszolgáltatónak tizenöt napon belül bejelenteni, ha a lakóingatlan használójának
változása vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
e) gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről,
rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó köteles az elkülönítetten gyűjtött papír-,
műanyag- és üveghulladékot e rendeletben meghatározottak szerint átadni.
(3) A természetes személy ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződött
zöldhulladékot átadás céljából a 2.§ (1) b.) pontjában meghatározott hulladékkezelő
létesítménybe szállíthatja. Az átvételért díj nem számolható fel.
(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó jogosult az általa elkülönítetten gyűjtött papír-,
műanyag- és üveghulladékot, valamint zöldhulladékot a Közszolgáltató részére, a
Közszolgáltatóval kötött szerződés szerint átadni.
6. A települési hulladék elhelyezése, gyűjtése
6. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, és onnan a szállítási napon 18 óráig el kell távolítani, kivéve az
engedélyezett tartós elhelyezést.
(3) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a Közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan előtt megálljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele a
Közszolgáltató által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.
(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a gyűjtőedény típusának megfelelő hulladékot
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, az edény
mozgatásakor és ürítésekor hulladék ne szóródjon.
(5) Vegyes hulladék gyűjtésére, szolgáló gyűjtőedényben nem helyezhető el
a) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék;
b) építési és bontási hulladék;
c) állati tetem;
d) elektromos, elektronikai hulladék;
e) települési hulladéknak nem minősülő hulladék;
f) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag;
g) veszélyes hulladék;
h) egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások
életét, testi épségét, egészségét.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
a) az nem a 3. § (1) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;
b) a kihelyezett gyűjtőedényben az (5) bekezdésekben felsorolt hulladékok, anyagok
kerülnek elhelyezésre;
c) a kihelyezett gyűjtőedény, befagyott, túltöltött (fedele nem zárható).
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(7) Az (6) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót
írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról.
(8) Tilos
a) a gyűjtőedényt úgy kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat akadályozza,
vagy az baleset vagy károkozás veszélyét idézze elő.
b) a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével
vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a
Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.
(9) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által rendeltetésszerűen használt
gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az
ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(10) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltulajdonítása vagy
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni.

7. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések
7. §
(1) A közszolgáltató előzetes egyeztetést követően évi két alkalommal biztosítja a
lomtalanítás igénybevételének lehetőségét.
10

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen
megjelölt.
(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, ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(5) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) vegyes hulladék;
b) bio és zöldhulladék;
c) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és üveghulladék;
d) építési és bontási hulladék;
e) gumiabroncs hulladék;
f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
h) veszélyes hulladék.
8. Közszolgáltatási díj
8. §
Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja
meg és a Koordináló szerv szedi be;

(1)

11

(2)
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Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének a megtérítése
alól, akinek a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs közszolgáltatási díjhátraléka
és az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja,
valamint az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltatónak egyéb hitelt érdemlő
módon igazolja;

(3) – (8) 13
8. Ügyfélszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
9. §
(1) A közszolgáltató köteles biztosítani a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert.
(2)

Közszolgáltató a székhelyen történő ügyfélszolgáltatáson túlmenően köteles telefonos
ügyfélszolgálatot működtetni heti 40 órában, illetve a településen havi két alkalommal
ügyfélfogadást tartani.
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9. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
10. §
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes
adatait köteles a Közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló
értesítéssel egyidejűleg megadni, valamint a személyes adatainak változását annak
bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelenteni.
(2) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama
alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben meghatározott és a közszolgáltatás
ellátásához szükséges személyes adatait.
(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
Módosította: a 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése
Hatályos: 2016. június 20-tól.
12
Módosította: a 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése
Hatályos: 2016. június 20-tól.
13
Hatályon kívül helyezte: a 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Hatálytalan: 2016. június 20-tól.
14
Módosította: a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdése.
Hatályos: 2017.október 1-től
11
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(4) Közszolgáltató jogosult a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat jogos
igényeinek érvényesítése érdekében hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából
harmadik személynek átadni.
10. Záró rendelkezések
11. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
12. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
13. §
Hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 27/2010.(XII.17.)
számú, továbbá az azt módosító 4/2012.(I.27.), 26/2012. (IX.28.), 34/2012.(XII.14.), és az
1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2013. december hó 20. napján kihirdettem.
Dévaványa, 2013. december 20.
Balogh Csilla
jegyző
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1. melléklet a 22/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez15
Utcajegyzék a rendelet hatálya alá tartozó ellátási területekről
Ady Endre utca
Akácfa utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Árpád utca
Asztalos Sándor utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bánomkert utca
Barcéi utca
Bartók Béla utca
Báthori utca
Batthyány utca
Béke utca
Bem József utca
Bethlen Gábor utca
Bocskai utca
Borona utca
Böjtös utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Darab utca
Deák Ferenc utca
Dobó utca
Dózsa György utca
Eke utca
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Gyomai utca
Gyöngy utca
Győzelem utca
Hajnal utca
Hajós utca
Három rózsa utca
Hold utca
Homokbánya utca
Hunyadi János utca
Hősök tere
Jéggyár utca
Jókai utca
József Attila utca
Kert utca
Kígyó utca
Kinizsi utca
Kisfaludy utca
Kisújszállási utca
Klapka utca
Kodály Zoltán utca
Módosította: a 13/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.
Hatályos: 2016. augusztus 1-től.

15

Konrád utca
Kórház utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Köleshalmi utca
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körösladányi utca
Köztársaság utca
Kulich Gyula utca
Ladányi Mihály utca
Levél utca
Madách Imre utca
Május 1. utca
Mátyás utca
Mezőtúri utca
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Nap utca
Nyíl utca
Petőfi utca
Radnóti utca
Rákóczi utca
Rövid utca
Sarló utca
Sas utca
Sáros utca
Sirály utca
Sport utca
Szabadság utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi utca
Szederkert utca
Szegfű utca
Szeghalmi utca
Széles utca
Szérűskert utca
Szondy utca
Táncsics utca
Telek utca
Tompa utca
Thököly Imre utca
Tövis utca
Vágásszél utca
Vajda utca
Vásárszél utca
Viharsarok utca
Villa utca
Vörösmarty utca
Zöldfa utca
Zrínyi utca
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2. melléklet a 22/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez16
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Keretszerződés

Hatályon kívül helyezte: a 13/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.
Hatálytalan: 2016. augusztus 1-től.
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