NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/1998. (III.03.) ÖKT sz.
RENDELETE
egységes szerkezetben a 13/1999.(V.31), a 4/2000. (II.04.), a 5/2001. (II.01.), a
20/2001.(XII.22), a 6/2002. (III.29.), a 4/2003. (II.20.), a 26/2003.(XII.15), a 3/2005. (I.28), a
2/2006. (I.31.), a 12/2007. (VIII.31.), a 4/2008.(II.14.), a 10/2009. (IV.10.), a 21/2009.
(XII.03.), a 2/2011.(II.01.), a 9/2012.(V.30.), a 2/2013.(II.07), a 10/2013. (III.28.,
a 17/2013. (V.30.), és a 25/2013. (IX.25.)
számú rendeletekben foglalt módosításokkal
a közterületek, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról,
a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról,
kezeléséről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ /1/ bekezdésében és az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§ - ának
felhatalmazása alapján Nyírbátor Város Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§.
/1/ A rendelet hatálya Nyírbátor Város Közigazgatási területén kiterjed magánszemélyekre,
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, egyesülésekre.
/2/ A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és az azokkal összefüggő
tevékenységekre.
A rendelet célja
2.§
(1) A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi és esztétikai érdek, követelmény,
annak előmozdításában mindenki köteles közreműködni.
(2) A városban a települési szilárd hulladékok szállításáról, tárolásáról, kezeléséről, valamint
a folyékony hulladék kezeléséről szervezett módon kell gondoskodni.

(3) A közterületről való gondoskodásnak, a települési környezet megóvásának természetes
szükségletté kell válni.
(4) A parkok az önkormányzati törzsvagyon tárgyai, fenntartásuk, megfelelő minőségű
gondozásuk közügyet szolgál.

II. Fejezet
Fogalmi meghatározások
3.§
1./ Közigazgatási terület: A város önkormányzatának működési területe, mely belterületből
(beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli terület) áll.
2./ Közforgalmi területsáv: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el.
3./ Közterület: Az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül közterületként
nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra
átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró), tulajdonostól függetlenül.
4./ Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok - ezen belül a lakóépülete
és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a
közterületek tisztántartása.
5./ Köztisztasági közszolgáltatás: A települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, a
kijelölt lerakóhelyre való elszállítása, hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége.
A települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a
folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítása.
6./ Települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység: A települési folyékony
hulladék kezelése.
7./ Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: A települési szilárd hulladék
kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása.
8./ Kezelés: A települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a
kijelölt lerakóhelyre való elszállítása.
9./ Tisztántartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése,
illetőleg pormentesítése.

10./ Ártalmatlanítás: Települési szilárd és folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen,
illetőleg létesítményekben történő - újra hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása
vagy elégetése.
11./ Hasznosítás: Települési szilárd hulladékból hasznosítható másodnyersanyagok (fém,
üveg, papír, rongy, műanyag, stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával,
komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek
együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag hő- és villamos energia stb. előállítása.
12./ Települési szilárd hulladék: Háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék.
13./ Háztartási hulladék (szemét): Lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és
területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. salak (beleértve a központi-fűtésből
keletkezett salakot is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír,
konyhai hulladék (ideértve a műanyag és fém konzerv dobozt, üveget, kisebb méretű
bútordarabot), továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb,
nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett
hulladék (ha nem minősül veszélyes hulladéknak), ha a naponta keletkezett mennyiség nem
haladja meg a 30 l/nap mennyiséget.
14./ Egyéb szilárd hulladék: A lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom,
bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó
területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét).
15./ Lom: A lakóépületben, a lakás, üdülés és pihenés céljára használt épületben
felhalmozódott nagyobb méretű berendezési tárgy, háztartási készülék.
16./ Hulladékgyűjtés: A hulladékok a keletkezési hely közelében, a környezettől a további
kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történő felhalmozása és
tárolása, amely előkezelési műveleteket is magában foglalhat.
17./ Hulladék szállítás: Az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő kezelési
helyei között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel történő szándékolt mozgása, az
ember és élővilág egészségét nem veszélyeztető, illetve környezetkárosítást kizáró módon.
18./ Hulladék átmeneti tárolása: A szükséges kezelés megtörténtéig a hulladékok
korlátozott ideig - legfeljebb egy évig- tartó, az ember és az élővilág egészségét, illetve a
környezetkárosítást kizáró, a környezettől elhatárolt módon, megfelelő műszaki védelmi
rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a hulladék hasznosításának vagy
ártalmatlanításának lehetősége ideiglenesen korlátozott, vagy nem áll fenn. Ilyen átmeneti
tárolás történhet átrakóállomáson, hulladékudvaron.
19./ Átrakóállomás: A gyűjtőautókkal és konténerekkel összegyűjtött
szállítóautókba való átrakására, illetve előválogatására kialakított terület.

hulladék

20./ Hulladékudvar: A lakosság által önkéntesen beszállított hulladékok szelektív fogadására
kialakított terület.

21./ Szelektív hulladékgyűjtés: A települési szilárd hulladéknak meghatározott célú (hasznos
anyag visszanyerés, hulladék minimalizálás, különleges, veszélyes anyagok kigyűjtése)
elkülönített gyűjtése, amelyet szervezett formában a város egészére vagy annak egy részére
terjesztettek ki.
22./ Települési folyékony hulladék: Az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz
és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatába vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási
tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
23./ Zöldfelület gazdálkodás: A település gazdálkodáshoz kapcsolódó, de szakmai tartalmát
tekintve önálló fejlesztési, rendezési, igazgatási és üzemeltetési tevékenység. Célja: a
település zöldfelületi ellátásának biztosítása, a település zöld területének fejlesztése,
rendezése, közcélú zöldfelületek, közparkok, út és térfásítások létesítése, fenntartása és
üzemeltetése.
24./ Zöldterület: A település területének állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységbe nem tartozó közhasználatú része.
25./ Parkosított terület: Füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja a
kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is.
26./ Közpark: Különböző funkciójú kertek együtteséből álló közhasználatú létesítmény,
amely az egész település vagy a vonzáskörzetének megfelelő településrész lakosságának
pihenését, kikapcsolódását, játék, sport, kulturális, illetve az úgynevezett szabadidős
tevékenységét szolgálja.
27./ Közkert: Közterületen létesült, közhasználatra szánt kert, amely pihenést,
kikapcsolódást, sportot, játék, kulturális, vagy úgynevezett szabadidős tevékenységet
szolgálja.
28./ Kert: Természeti és művi elemekkel határolt és emberi használatra feltárt külső terek
rendszere, amelynek fő építőeleme a növény.
29./ Zöldfelületi létesítmény: A közparkok, közerdők (pihenő, séta, stb. erdők), amelyek
rekreációs, településhigiéniai, környezetvédelmi célból létesültek.
30./ Nem lakott épület és tartós szüneteltetés: Olyan lakóépület és annak helyiségei, melyet
bizonyíthatóan legalább három hónap óta nem laknak, illetőleg a használatot szüneteltetik.
31./ Nagyméretű berendezési tárgy: Háztartási hulladéknak nem minősülő, a lakás
használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt használhatatlanná vált tárgy, melynek
hosszmérete a három métert, területi mértéke a kilenc négyzetmétert és térmértéke a két
légköbmétert nem haladja meg.
32./ Lakás és helyiségeit meghatározó fogalmakat az OÉSZ-ben meghatározottak szerint kell
alkalmazni.

III. fejezet
A közterületek tisztántartása
4.§
(1)1
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni :
a./ Az ingatlan előtti, melletti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület - kivéve a
költségvetési lehetőségek függvényében évenként meghirdetett rendszeres
parkfenntartásba bevont területeket- gondozásáról, szemét- és gyommentesítéséről,
(különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről), hó eltakarításáról és
síkosság-mentesítéséről, a gyűjtő-edényzet környezetének tisztántartásáról
b./ Járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról.
c./ Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(3)2
(4) A Polgármesteri Hivatal Jegyzője felszólítás után a kötelezettek költségére elrendelheti az
általuk gondozatlanul hagyott közterületi rész megtisztítását, gyomtalanítását, síkosságmentesítését.
(5) A biztonságos közlekedési feltételek, valamint a környezetkímélés megvalósítása
érdekében hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jeleken, járdasziget és
járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél oly módon, hogy a leszállást,
felszállást akadályozza, közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl:vízelzáró csap,
közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré, kapubejárat elé annak szélességében.
(6) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak, stb.)
klorid tartalmú (pl: konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható,
hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke negyven gramm/négyzetméternél több
ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon
történhet.
(7) Klorid tartalmú vegyszerek használata alul és felüljárók felületein, zöldterületeken és
annak közvetlen környékén tilos.
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hatályon kívül helyezte a 3/2005 (I.28) számú rendelet 2005.02.01-i hatállyal
hatályon kívül helyezte a 3/2005 (I.28) számú rendelet 2005.02.01-i hatállyal

(8) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építésszerelési munka stb.) történő
használata esetén a használattal érintett terület és annak közvetlen környezetét a közterülethasználati engedélyben meghatározottak szerint a használó köteles tisztántartani.
(9) Közterületen építési és bontási, valamint tatarozási munkákat, ezenkívül minden közmű
építéssel kapcsolatos burkolat, vagy talajbontási munkát úgy kell végezni, a kitermelt
anyagot, illetve ásott földet úgy kell tárolni, hogy a környezetet ne károsítsa, ne szennyezze és
a vízelvezetés biztosítva legyen.
(10) A (9) bekezdésben említett munkálatok helyét a környező közterülettől kerítéssel
(esetenként zárt kerítéssel ) kell elválasztani.
Az ideiglenes jellegű munkaterületet elválasztó kerítések tartóoszlopainak beépítése céljából
burkolatfelbontást nem szabad alkalmazni.
Amennyiben a munkálatok végzése során elkerülhetetlen építési törmelék és egyéb
szemétanyag keletkezik, úgy a munka befejezése után 48 órán belül az építést végzőknek
gondoskodni kell a terület - törmeléktől, földtől, szennyeződéstől, stb.- megtisztításáról.
5.§
(1) Ártalmas anyagot sem köz, sem külterületen elhelyezni, tárolni nem szabad. Mindennemű
anyagot csak az erre a célra kijelölt helyen szabad lerakni.
(2) A karácsonyi ünnepek után a karácsonyfákat a lakótelepeken a szolgáltató által kijelölt
helyre a forgalmat nem akadályozva lehet elhelyezni. A karácsonyfákat Nyírbátori
Városüzemeltetési KFT, minden év január 31-ig köteles elszállítani.3
(3)4
(4) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében a gazdálkodó szervezetek,
intézmények, szolgáltató, kereskedelmi egységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai mellett
az épület tulajdonosai, vagy tényleges használói kötelesek kézi hulladékgyűjtőt elhelyezni, és
azoknak a saját tulajdonú vagy bérelt TSZH. szállítására rendszeresített edénybe való
ürítéséről naponta gondoskodni.
(5)/ Közterületen a gépjárművek mosása tilos.
(6) Közterületen szennyeződést okozó tárgyak letisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal
történő kezelése tilos.
6.§
(1) Állati hullák elszállítása a város közterületeiről, valamint annak ártalmatlanítása a
gyepmester feladata. A lakosság, vállalatok, egyéb szervek részére a tevékenységet
megrendelés alapján végezheti, illetve előzetes bejelentés alapján az állat tulajdonosa köteles
azt a városi gyepmesteri telepre beszállítani.
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Módosította a 17/2013. (V.30.) ÖKT számú rendelet 1. §-a 2013. május 1-jei hatállyal
hatályon kívül helyezte a 3/2005 (I.28) számú rendelet 2005.02.01-i hatállyal

(2) Az állattartás részletes szabályozását a fentieken túlmenően az állatok tartásáról szóló és
az állati hullák megsemmisítéséről szóló helyi rendelet szabályozza.
7.§
(1) 5
(2) 6
(3) Közterületen hirdetményt elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblán lehet.
(4) A választás kitűzésétől a választás végéig a pártok, a jelöltek, választási falragaszt,
hirdetést, feliratot, szórólapot, vetített képet (a továbbiakban együtt:plakát) - az /5/-/6/
bekezdésekben meghatározott kivételekkel- korlátozás nélkül elhelyezhető.
(5) Az épületek falára, kerítésekre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, illetőleg a
kezelő hozzájárulásával lehet.
(6) Műemlékvédelmi épületen, állami, vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületen, vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(7) A választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról
szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(8) Plakátot olyan módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható.

IV. fejezet
Közforgalmú, közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetén a
közterület tisztántartás
8.§
(1) A közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá az ezekhez
kapcsolódó megállóhelyek és járdasziget tekintetében a járművek üzembentartójának feladata
a tisztántartása.
(2) A belterületen lévő és az /1/ bekezdés alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek,
járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek
tekintetében a jegyző köteles gondoskodni tisztántartásukról.
(3) A külterületen lévő és az /1/ bekezdés hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek,
várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmi jármű üzembentartója, autóbusz
megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az
ott keletkezett hulladék eltávolításáról, hó és síkosság-mentesítéséről gondoskodni.
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hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.30.) számő rendelete 2013. május 31-ei hatállyal
hatályon kívül helyezte a 10/2013. (III. 28.) számú rendelet 2013. április 1-jei hatállyal

(4) A vasutat keresztező mindennemű közforgalmú átjárók tisztántartását, hulladék
eltávolítását, hó és síkosság elleni védekezés megszervezését, munkálatok végzését a vasút
üzembentartója köteles ellátni.

V. fejezet
Az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartása
9.§
(1) Az egyes nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa,
kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos),
másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a
használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint- a bérlő
(továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója az általa használt ingatlant olyan mértékben
köteles rendben tartani, hogy az a szomszédos ingatlanokat rendeltetésükben azok
tulajdonosait, használóit tevékenységükben ne akadályozza (gyomos kert, bomló hulladék
bűze, stb.), valamint közegészségügyi szempontból ne legyen kifogásolható.

VI. fejezet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás.7
10. §.
(1)Nyírbátor Város Önkormányzata közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását közszolgáltatás útján, Polacsek Imre egyéni
vállalkozóval (4341 Nyírvasvári, Hajnal u. 36.) kötött közszolgáltatási szerződés alapján
biztosítja.
(2)A Közszolgáltatási szerződés hatálya kiterjed Nyírbátor település közigazgatási területén
lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, a tulajdonosi közösségénél, birtokosánál,
használójánál (a továbbiakban ingatlantulajdonos) keletkező, nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére elszállítására és ártalommentes elhelyezésére.
(3)A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok közötti jogviszony a szolgáltatás
igénybevételével jön létre.
(4)A közszolgáltatási szerződést a felek 2013.október 1. napjától 2014. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra kötik.
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módosította a 25/2013. (IX.25.) számú rendelet1. §-a 2013. október 1-jei hatállyal

(5)A Közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által fizetendő díj: Bruttó 1.430 Ft/m3.
A Közszolgáltató 1 db készpénzfizetési számlát bocsát ki közvetlenül a szolgáltatás
elvégezése után a lakossági igénybe vevő részére, aki az ellenértéket a számla
átvételével egyidejűleg készpénzben kiegyenlíti. A közületi igénybevétel esetén a
számlát banki átutalással kell 8 napon belül kiegyenlíteni. A közszolgáltatás díja
magában foglalja közszolgáltatás valamennyi költségét.
(6) Közszolgáltató kötelezettségei:
a) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt köteles az Nyírbátor Város
közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
célgépével begyűjteni, annak elszállításáról a környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett hulladéklerakó telepen gondoskodni, amely jelen esetben a Nyírségvíz
Zrt. Nyírbátori Telepe (0247/5 hrsz).
b) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen ellátni és
megfelelő teljesítéshez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt,
berendezést, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert biztosítani.
c) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás
önkormányzat igénye szerinti teljesítésére és elektronikus nyilvántartási rendszer
működtetésére. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szolgáltatást igénybe vevők felé
kiállított és az ártalmatlanító helytől befogadott számlák szerinti adatokat. Köteles a
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket betartani.
d) A Közszolgáltató köteles a ingatlantulajdonosok számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére, (telefonszám, internetes
elérhetőség), valamint az estleges fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési
rendjének megállapítására.
e) A Közszolgáltató a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelésével kapcsolatos tevékenységéről köteles évente az önkormányzat képviselőtestületének tájékoztatást adni.
f) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az
önkormányzat vonatkozó helyi rendeletének és a közszolgáltatási szerződésben
meghatározottaknak megfelelően, rendszeresen, biztonságosan, a szakmai szabályok
és követelmények szerint végezni.
g) A Közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantulajdonosok részére a bejelentéstől
számított 3 napon belül köteles megkezdeni. Amennyiben műszaki vagy időjárási
okok miatt, illetve ha a határidő munkaszüneti napra esne – úgy azt az akadály
elhárulását követő munkanapon köteles teljesíteni.
(7)

Közszolgáltató jogai:
a) Kizárólagosan jogosult Nyírbátor város közigazgatási területén a közszolgáltatási
szerződés szerinti közszolgáltatást végezni.

b) A szerződés teljesítése során elháríthatatlan akadály, műszaki meghibásodás,
munkaszervezési ok miatt a Közszolgáltató teljesítési segédet, közreműködőt vehet
igénybe.
(8)

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei:
a)
Közcsatorna hiányában az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes
tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó
szolgáltató igénybevételével gondoskodni.
b)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes
tárolását az ingatlantulajdonos olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi
és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon.
c)
A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a
közszolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a
munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
d)
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az (5) bekezdésben
meghatározott szolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak számla ellenében
megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni.
e)
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni
személyes adatait.

(9) Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:
a)
a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a
keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,
b)
az ingatlantulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval
végezteti-e,
c)
a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét
VII. fejezet
Közterületek egyéb köztisztasági védelme
11.§
(1) 8
(2) Közterületen szennyeződést okozó lófogatú és gépjármű üzemben tartók egyaránt
kötelesek a szennyeződést eltávolítani.
(3) A közterületen keletkezett szennyeződések megszüntetése a szennyeződést okozó szerv,
illetve személy feladata
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hatályon kívül helyezte a 3/2005 (I.28) számú rendelet 2005.02.01-i hatállyal

(4) Reklámtáblák, hirdető berendezések tisztántartásáról, karbantartásáról a tulajdonos köteles
gondoskodni.
(5) A rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló épületen, kapun, ablakon, vagy egyéb
létesítményen lévő idejét múlt hirdetményt a középületről és egyéb létesítményről a
hirdetményt elhelyező köteles eltávolítani (letisztítani) és az így keletkező hulladékot
összegyűjteni, elszállítani.
(6) Az ingatlanok előtti, melletti közterületen a tulajdonos, használó köteles a gazt irtani, a
gyalogjárdára kinyúló, valamint a villamos légvezetékeket érintő ágakat és lombokat
megfelelően gallyazni.
(7) Közterületen, a sportolás céljára szolgáló területen, valamint a kiránduló és parkerdő
területén szemetet és hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartályba
szabad bedobni.
(8) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék,
s az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból semmi ki ne hulljék, por, vagy bűz ne
keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne fordulhasson elő. Könnyen kihulló anyag (homok,
salak, kavics, beton, oltott mész, fűrészpor, gyaluforgács, szálas anyag, stb.) csak olyan
járművön szállítható, amely annak a járműről való lehullását megakadályozza.
Ilyen anyagokat csak kellően leponyvázott járművön, bűzös trágyát, vagy egyéb kellemetlen
szaghatású anyagot pedig csak szagátló anyaggal lefedve szabad szállítani.
(9) Járdát, úttestet és egyéb közterületet szennyvízzel, vizelettel emberi és állati ürülékkel
beszennyezni, vagy ilyen anyagot a víznyelő aknába önteni tilos.
(10) A kijelölt lerakó helyeken kívül a város közterületein, továbbá a várost körülvevő zöld
övezeteken, erdőségekben és külterületi mezőgazdasági hasznosítású területeken szemét
lerakása tilos.

VIII. fejezet
Zöldterületek védelme
12. §
(1) A közhasználati zöldterületek fenntartásáról a jegyző gondoskodik.
(2) A fenntartó köteles a közhasználatú területeken az évszaknak megfelelően növényzet, virág
ültetésére, azok gondozására, a zöldfelületek fenntartására, pótlására, megrendelés alapján
történő teljesítésekre.
(3) Az ingatlan előtti, melletti zöldsáv, fa, bokor úttestig történő fenntartásáról az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni.
13. §

(1) A város közcélú zöldterületeit, parkjainak sétányait a lakosság időbeli korlátozás nélkül
használhatja.
(2) A belterjesen kezelt, virággal és egyéb növényzettel dúsított parkok területén letelepedni,
vagy azt más módon használni nem szabad.
(3) A külterjesen kezelt, (csak gyeppel borított) parkok területén a letelepedés megengedett,
azonban mindenki köteles a növényzetre vigyázni és a köztisztaság szabályait megtartani.
(4) A gyermekjátszótereket és azok berendezéseit csak 14 éven aluli gyerekek használhatják.
Kivétel a rendelkezés alól az a játszótér, amelynek használatát korcsoportok szerint táblák
jelzik.
(5) Közcélú zöldterületeken, a bel- és külterjesen kezelt parkok, az utcák fásított és parkosított
területein jószágok áthajtása, legeltetése tilos.
Nem szabad a területek füvesített, gyepesített felületein a növényzetet tépni, szedni, vagy
egyéb módon rongálni.
(6) Kutyákat a város közterületein csak pórázón és szájkosárral ellátva szabad vezetni.
(7) Játszóterekre, homokozóba kutyát és egyéb állatokat beengedni, vagy bevinni tilos.
(8) Fogatos és gépjárművek, továbbá segédmotoros járművekkel és kerékpárokkal a rendelet
hatálya alá tartozó zöldterületeken, parkjainak sétányain közlekedni tilos. Kivétel a fenntartási
munkálatokat végző járművek.
(9) Tömeggyűlések előadások, kiállítások és vásárok stb. céljára a közcélú zöldterületeket, a
parkok területeit csak a jegyző előzetes engedélyével szabad igénybe venni.
Engedély csak abban az esetben adható, ha a terület állagának megóvása, illetve a keletkező
rongálódás helyreállítása biztosított.
(10) A közutak, közparkok, közkertek, sétányok, parkok területein tilos a madarak és más
hasznos állatok bármely eszközzel történő zavarása (madárfészkek rongálása, azokból a
tojások kiszedése stb.), illetve elpusztítása.
(11) A város közcélú zöldterületein, a parkokban, a temetőkben, a fürdők, az utcák fásított és
parkosított területein tilos a fák, bokrok és a virágos növények virágainak leszedése.
(12) A gyógynövények és azok virágainak gyűjtése csak a jegyző által megengedett területen
lehetséges.
(13) Tilos az élő fák (telepítések, ültetések) rongálása, pusztítása, vagy olyan gondatlan
kezelése, amely állaguk romlásával, vagy értékük csökkenésével jár.
(14) Fákat és bokrokat kivágni csak az idevonatkozó rendeletekkel szabályozott módon lehet.
(15) A rendelet hatálya alá tartozó területeken lévő beteg, száradásnak indult, széttört, vagy
egyéb más ok miatt fenntartásra alkalmatlan fa, vagy cserje és bokor kivágása, eltávolítása

után a terület tulajdonosa, használója, kezelője azt hasonló legalább ugyanolyan mennyiségű
növényanyaggal köteles pótolni.
(16) 9
(17) Közcélú zöldterületeken, parkokban, temetőkben, a fürdők zöldterületein az utcák fásított
és parkosított területein olyan munkákat, amelyek a növényzetnek kárt okoznak csak
halasztást nem tűrő esetben szabad végezni.
A munkák végzését ilyen esetekben is be kell jelenteni utólag -72 óra alatt- a jegyzőnek.
(18) Minden olyan munkavégzés esetében, amelyeknek során a növényzetben károsodás
keletkezik és annak helyreállítása szükséges, a munka végzője köteles a szakszerű
helyreállításról gondoskodni és a költséget viselni.
(19) Közcélú zöldterületeken gépjárművel parkolni, azon áthaladni, vagy ideiglenesen ott
tartózkodni - kivéve ezen parkok kezeléséhez, fenntartásához szükséges anyagokat szállító
gépjárműveket - tilos.

IX. fejezet
A települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, tárolása és kezelése
14.§
(1) A Képviselő-testület Nyírbátor városban a települési szilárd hulladék összegyűjtését,
elszállítását,
kezelését
és
ártalommentes
elhelyezését
az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) kötött szerződés alapján
közszolgáltatás útján biztosítja. A Közszolgálati szerződés kiterjed az Önkormányzat
közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező települési
szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására. Gazdálkodó
szervezetek, vállalkozások, intézmények esetében a vegyesen gyűjtött háztartásinak minősülő
hulladékokra terjed ki. 10
(2) Lakóingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybevételéről a szolgáltató az igénybevevőt
írásban értesíti.
Egyéb igénybevevők esetében a szerződés írásban jön létre.
(3) Szünetel a szerződés, ha az ingatlan lakatlan és azt alkalmanként sem használják. A
távollétet előre írásban kell bejelenteni a szolgáltató felé.11
15.§

hatályon kívül helyezte 17/2013. (V.30.) számú rendelet 2013. május 31-ei hatállyal
módosította a 17/2013. (V.30.) számú rendelet 2013. május 31-ei hatállyal
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Módosította: 12/2007. (VIII. 31.) számú rendelet 1. §-a; hatályos 2007. 09. 01. napjától
9
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(1) A településen keletkező hulladékot csak az erre a célra kijelölt és működtetett
hulladéklerakó telepen az üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával kell
elhelyezni. 12
(2) 13
(3) A kommunális hulladék lerakóhelyre települési folyékony hulladékot és veszélyes
hulladékot kiszállítani, vagy ott elhelyezni szigorúan tilos. A szolgáltató köteles ezt
megakadályozni.
(4) A lerakóhelyen tartózkodni, legeltetni, a szemétből válogatni tilos, kivéve a hasznos
hulladék válogatásával szolgáltató által megbízott dolgozót.
(5) A lerakóhely használatának rendjét, valamint a /4/ bekezdésben felsorolt tilalmakat jól
láthatóan ki kell függeszteni a telep bejáratánál.
A lerakóhelyen elhelyezett települési szilárd hulladék folyamatos takarásáról gondoskodni
kell. A telepet úgy kell üzemeltetni, hogy a környezetre káros zaj és légszennyezést, valamint
az ott dolgozókra egészségkárosítást ne jelenthessen.
Azokon a lerakóhelyeken, amelyeken a lerakás megszűnt, olyan mértékű takarást kell
alkalmazni, hogy a területek újra hasznosításra (erdősítés, gyepesítés) alkalmasak legyenek.
(6) 14
16.§
(1) A szervezett szolgáltatást igénybevevők számára a szabványos rendszeresített
hulladékgyűjtő és tároló edények (típus edényzet) használata kötelező.
(2) Családi ház és csoportház esetén a 140 literes típus-edényzetet kell alkalmazni.
(3) Tömblakás és egyéb rendeltetésű építmény esetében a gyűjtés gyakoriságának és a
hulladék mennyiségének megfelelően 1100 literes kis konténert vagy 5 m3-es
acélkonténert kell alkalmazni. 15
(4) A szolgáltató biztosítja a szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtését a családi házas
övezetekben. Az ingatlantulajdonosok részére évente 12 db sárga és 12 db kék színű
szelektív hulladékgyűjtő zsák kerül kiosztásra, melyben az azokon feltüntetett
hulladéktípusok kerülnek havi rendszerességgel begyűjtésre. 16
(5) Az ingatlan tulajdonos a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató
által megjelölt időpontban úgy köteles kihelyezni, hogy az a begyűjtést végző járművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas legyen. A kihelyezett gyűjtő edény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset és
károkozás veszélyével.17

Módosította 17/2013. (V.30.) számú rendelet 5. §-a, hatályos 2013. május 31-ei hatállyal
hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.30.) számú rendelet 2013. május 31-ei hatállyal
14
hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.30.) számú rendelet 2013. május 31-ei hatállyal
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Kiegészítette a 17/2013. (V.30.) ÖKT számú rendelet 7. §-a 2013. május 31-ei hatállyal
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17.§
(1)18
(2) A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondosan kell eljárni, hogy a
hulladéknak a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon,
más környezet-szennyezést ne idézzen elő.
(3) A hulladék szállítás az erre a célra készült, zártrendszerű célgéppel, zárt, vagy fedett
konténerrel végezhető.
18.§
(1) Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a megadott szállítási napokon
elszállítás céljából a szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
(2) A tulajdonos a gyűjtőtartályban a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi
ürítést ne akadályozza.
19.§
(1) A tárolóedényekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-,
mérgezőanyag, állati hulla, gyúlékony-, vagy robbanóanyag, nagyobb mennyiségű kő- és
épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a
szemétszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet,
illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetét.
(2) Ha a szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az /1/ bekezdésben
megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni.
Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost a szolgáltató az ok feltüntetésével a szállítás napján
írásban értesíti. Amennyiben a tulajdonos a külön költséget megfizette, a hulladékot a kijelölt
és a hulladéknak megfelelő hulladéklerakó helyre szállítja.
20.§
A tárolóedények tisztításáról, fertőtlenítéséről évente legalább két alkalommal (május-június,
illetve augusztus-szeptember) családi házak, csoportházak, tömblakások esetében az ingatlan
tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni, de a közszolgáltatóval külön megrendelésre,
díjfizetés ellenében is elvégeztethető. 19
21.§
A szolgáltatást igénybevevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését
célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtésében.
22.§
18
19

Hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.30.) ÖKT számú rendelet 2013. május 31-ei hatállyal
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(1) A szolgáltatónak kötelessége, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű
tárolóedény álljon a szolgáltatást igénybevevők rendelkezésére.
(2) A szolgáltató köteles a szemétgyűjtő-edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(3) Az edényben okozott károkat térítésmentesen köteles javítani, amennyiben a
meghibásodás a szolgáltató felróható magatartásának következménye. A szolgáltatónak a
javítás időtartamára edényzetet kell biztosítania.
(4) Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált
tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terheli.
23. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a szolgáltató köteles rendszeresen elszállítani a
kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai és
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.
(2)20
(3) A szolgáltató a háztartási hulladékot reggel 6 órától az általa megjelölt napokon- a
közlekedés- és vagyonbiztonság szabályaira figyelemmel – veszi át.21
24. §
(1) A szolgáltató köteles a nagyobb méretű berendezési tárgy, háztartási készülék (lom),
továbbá a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó egyéb szilárd és
kerti, valamint a város lakóövezetét szegélyező közterületen az illegálisan elhelyezett
hulladék (szemét) elszállításáról, megsemmisítéséről (lomtalanítás) évente egy alkalommal
gondoskodni. A lomtalanítás költségét a szolgáltatási díjtételek tartalmazzák.22
(2) A nem közterületnek minősülő területekről - amennyiben az elkövető kiléte nem
bizonyítható- az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles az illegálisan lerakott hulladékot
(szemetet) elszállítatni.
(3) A szolgáltató köteles egyedi megrendelések alkalmával a folyamatos lomtalanításhoz
konténereket biztosítani, szállításáról a hulladék megsemmisítéséről díjazás ellenében
gondoskodni.
25. §
A tömbösítetten beépített lakóövezetben kihelyezett hulladéktároló edények közvetlen
környezetében a kiszóródott hulladék összeszedése, a közterület folyamatos tisztántartása a
szolgáltató feladata.
hatályon kívül helyezte a 17/2013. (V.30.) számú rendelet 2013. május 31-éi hatállyal
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X. fejezet
Dijfizetési kötelezettség
26. §23
27. §
(1) A szolgáltatási díjat az igénybevevő köteles megfizetni. A díjat a szolgáltató szedi be. A
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás. 24
(2) A közszolgáltató minden negyedévben utólag egyenlő összegű számlát bocsát ki a
lakosság részére.25
(3)26
28. §
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő helyzetében a közszolgáltatással összefüggő
változás következik be, köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni.
A változás bejelentésével egyidejűleg az új igénybevevővel a közszolgáltatási szerződés
létrejön.
A bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díjat a régi igénybevevő köteles megfizetni.
29.§
(1) Az igénybevevő megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató
közszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az első bekezdésben rögzített mulasztás esetén, ha a
szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az érdekkörén kívül álló elháríthatatlan ok
akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül
pótolta a szolgáltatást.
30.§27
31. §
(1) Az egyéb szilárd hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről,
vagy bérletéről és saját költségen történő elszállításáról a szolgáltatóval kötött szerződés
alapján az köteles gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett.
Ha nem állapítható meg, hogy az ingatlanon lévő hulladék honnan keletkezett, az elszállításról
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

hatályon kívül helyezte 2/2013. (II.07.) rendelet; hatálytalan 2013. február 01-től
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(2) Az egyéb szilárd hulladékot a hulladék elszállításáig olyan helyen kell összegyűjteni és
tárolni, ahol a környezetet nem szennyezi, a forgalmat nem akadályozza és nem rontja a város
képet.
32. §
Azok, akik az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv.
hatályba lépése előtt más szolgáltatóval kötöttek szerződést a szilárd hulladék elszállítására, a
szerződés lejártának időpontjáig mentesülnek a szervezett helyi közszolgáltatás
igénybevételének kötelezettsége alól, amennyiben ezen időpontig ugyanazzal a szolgáltatóval
végeztetik a szállítást. A szállító amennyiben a szilárd hulladékot a városi hulladéklerakóban
helyezi el, annak működtetőjével külön megállapodást kell kötnie.
A szerződés lejárta után ezek az ingatlan tulajdonosok (használók) is kötelesek igénybe venni
az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást.
XI. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
33. §28
Záró rendelkezések
34. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a köztisztaságról szóló 1981. évi 3. számú és az
1/1989. (V.01.) Nyírbátor T.sz. rendelet, valamint azt módosító 2/1997. (II.10.) ÖKT
számú rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről - helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik.

Kmf.

BALLA JÁNOSNÉ
polgármester
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DR. TÓTH ÁRPÁD
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.30.) számú rendelet 2012. május 31-i hatállyal.

A közterületek, zöldfelületek védelméről, köztisztaságáról,
a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról,
kezeléséről szóló többször módosított 5/1998.(III.03.)rendelet
26/2011.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott29
1. sz. melléklete
Szolgáltató: NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KKH. NONPROFIT KFT.
4300 NYÍRBÁTOR ISKOLA U. 19.
Szolgáltatási díjtételek: 2012.01.01.-től
Lakossági kukás hulladékszállítás, megsemmisítés
Változó gyakoriságú ürítés
04.01. – 09.30.-ig heti kétszeri
10.01. – 03.31.-ig heti egyszeri
ürítés egy ürített edényzetre figyelemmel.
0,14 m3 kuka 237,- Ft /ürítés/edény
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő egynél több edény ürítését kívánja igénybe venni, úgy azt köteles a
szolgáltatónak bejelenteni, s a plusz edény ürítési díját megfizetni.
Lehetőség van továbbá a szolgáltatótól 120 l-es feliratos műanyag zsákot vásárolni, amelynek ára tartalmazza a
zsák árát és a benne lévő hulladék elszállítási – és megsemmisítési költségét.
- a háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló fekete színű zsák ára 240,-Ft/db
- a szelektív hulladék elhelyezésére szolgáló zöld színű zsák ára 180,-Ft/db
A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

2. sz. melléklete
Vállalkozói hulladékszállítás, megsemmisítés
5 m3 konténer ürítése (Nyírbátor): 15.200,-Ft + Áfa / forduló + hulladékkezelési díj = br. 19.000,-Ft / forduló +
hulladékkezelési díj
Hulladékkezelési díj a konténerbe elhelyezett hulladék típusától, mennyiségétől (súlyától) és az Észak- Alföldi
Környezetgazdálkodási KFT. által megadott díjtételek szerint változik.
1,1 m3-es konténer ürítése vállalkozásoknál: 2.880,-Ft + Áfa / db / ürítés = br. 3.600,-Ft / db / ürítés
140 l-es kuka ürítése vállalkozásoknál: 240,-Ft + Áfa / db / ürítés = br. 300,-Ft / db / ürítés
Gyűjtőedények bérleti díjai:
5 m3-es konténer bérleti díja:
1100 l-es konténer bérleti díja:
140 l-es kuka bérleti díja:
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6.800,-Ft / db / hó + ÁFA = br. 8.500,-Ft / db / hó
1.600,-Ft / db / hó + ÁFA = br. 2.000,-Ft / db / hó
208,-Ft / db / hó + ÁFA = br. 260,-Ft / db / hó

Hatályon kívül helyezte 2/2013.(II.07) számú rendelet 2013. február 1-i hatállyal

