
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE 

A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK  
GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

 
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
 

Nyárlőrinc község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. és 4. §, valamint 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §, 27. § 31. §-ban foglalt 
felhatalmazás alapján az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 2 

 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§  

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek 
biztosítják a község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes 
végrehajtását, a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás 
ellátásának és igénybevételének rendjét. 

2.§  

(1) E rendelet területi hatálya Nyárlőrinc község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya Nyárlőrinc község közigazgatási területén kiterjed a 
természetes személyekre, a jogi személyekre, gazdasági társaságokra, egyéb 
szervezetekre illetve magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező 
személyi egyesüléseire, egyéni vállalkozókra. 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a 
települési folyékony hulladékokra és velük összefüggő tevékenységekre. 

II. Fejezet 
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

 

3.§  

A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a 
települési környezet (különösen: közterületek) szennyeződését, fertőzését 
eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.  
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4.§  

(1) Az önkormányzat a község belterületén közcélú foglalkoztatottak útján 
folyamatosan gondoskodik a parkok, valamint a zöldterületek 
tisztántartásáról és gondozásáról, a közforgalmú közlekedés 
megállóhelyeinek tisztántartásáról, a szükségletnek megfelelő 
hulladékgyűjtők elhelyezéséről, kiürítéséről és pótlásáról. 

(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik az önkormányzat gondoskodik 

a.) a közterületen lévő csapadékvíz-elvezető és gyűjtő nyílt árkok 
és ezek műtárgyai, 

b.) a közlekedési járdák, önkormányzati tulajdonú utak jellegének 
megfelelő tisztántartásáról, 

c.) a közterületek tisztántartása során összegyűjtött hulladék 
elszállításáról, 

d.) azon hórakások elszállításáról, amelyek a gyalogos- és 
tömegközlekedést akadályozzák, 

e.) a síkosság mentesítés és hó eltakarítás aktuális feladatainak e 
rendeletben nem szabályozott kérdéseinek és pénzügyi 
fedezetének „téli feladattervben” történő meghatározásáról. 

(3) A Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő KHT illetve megbízottja útján látja 
el a kezelésében lévő közutak és azokon kiépített autóbusz megállóhelyek 
rendszeres tisztántartásával kapcsolatos feladatokat. 

(4)2 Az egyes ingatlanok és az (5) bekezdésben meghatározott közterületek 
tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője, illetőleg 
haszonélvezője (továbbiakban együtt: tulajdonos), valamint másnak a 
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek és hozzátartozó területek) 
tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó 
kötelezettsége szerint – a bérlő (továbbiakban együtt: használó) köteles 
gondoskodni.  (Ennek megfelelően a rendeletben megjelölt tulajdonos 
megnevezés „tulajdonos, illetve használó” megnevezésre módosul.) 

(5)2 A tulajdonos, illetve használó köteles gondoskodni 

a) az ingatlant övező közterület (beleértve a nyílt árok) tisztántartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról és gyommentesítéséről, 

b) ha a járda és az úttest között zöldsáv van az úttestig terjedő terület 
tisztántartásáról és gyommentesítéséről, 

c) földutas környezetben, ahol kiépített járda nincs, a telekhatártól számított 4 
méter széles területsáv tisztántartásáról. 

(6)2 A használó az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált 
járdaszakaszt szükség esetén naponta többször is köteles síkosságtól 
mentesíteni. 

(7)2 A használó köteles gondoskodni 
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a.) a szórakozó, vendéglátó és árusító helyek, üzletek, irodák előtti 
járdaszakasz - nyitva tartás ideje alatt történő - tisztántartásáról 
e területről a hulladék eltávolításáról, továbbá a várható 
forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladék- és 
cigarettavég gyűjtő tartály e rendelet szabályainak figyelembe 
vételével történő elhelyezéséről, rendszeres kiürítéséről és 
pótlásáról,  

b.) a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, 
szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal 
érintett terület közvetlen környezetének, de legalább az azt 
körülvevő 1 méteres területsávnak a tisztántartásáról. 

(8)2 Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a 
közterület tisztán tartásáról. 

5.§  
 
Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából keletkezet szennyeződést, 
szennyvizet a közterületre, a csapadék elvezető rendszerbe beseperni, 
belevezetni, illetőleg beleönteni. 

6.§  

(1) Az építési és bontási, valamint felújítási munkálatok során keletkezett - 
közterületen tárolt - építési törmeléket és egyéb hulladékot folyamatosan, 
legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani és 
a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(2) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles tevékenységét úgy 
végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. Ha bármilyen szállítmány fel-, 
vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító 
köteles azt a szállítás után nyomban megtisztítani. 

7.§  

(1) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, 
vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni tilos! 

(2) Tilos hórakás képzése útkereszteződésben, tömegközlekedési jármű 
megállóhelyénél, közműszerelvény (vízelzáró csap, gázcsap és tűzcsap) 
felett! 

(3) Közterületen lévő felszerelési és berendezési tárgyak, növények (fák, 
díszcserjék stb.), megcsonkítása, megrongálása, beszennyezése tilos! 
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(4) Fákon, közterületen álló építményeken – a rendeltetésszerű hirdetésre 
szolgáló berendezések kivételével –, középületek falán, kerítésén hirdetni, 
falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos! A falragasz ki nem jelölt helyen 
történő felragasztásáért az e tevékenységet végző és a megrendelő 
egyetemlegesen felelnek. 

III. Fejezet 
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE, 

KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS 

8.§  
 
(1)2 Hulladék elhelyezése: 

a) a szilárd hulladék vonatkozásában Kecskemét külterületén a 0737/12 hrsz 
alatt lévő Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó hulladék-ártalmatlanító 
helyen, 

b) az építési és bontási (inert) hulladék Kecskemét külterületén 0737/12 hrsz 
alatt található inert hulladék feldolgozó telepen történik. 

 
(2)2 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatási 
feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján a Kecskeméti Városgazdálkodási 
Kft látja el. 
 
(3)2 Az építési, bontási (inert) hulladék-feldolgozó rendszer működtetését, 
üzemeltetését a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltatási Kft látja 
el.  
 
(4)2 Az  építési és bontási (inert) hulladék birtokosa köteles gondoskodni a 
hulladéknak az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott telephelyre történő 
beszállításáról, illetve beszállíttatásáról. 
A hulladék birtokosa, a hulladék kezelőjének a rendelet mellékletében 
meghatározott díjat köteles megfizetni. 
 
(5)2 A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltatási Kft az inert 
hulladék-feldolgozó rendszer telepére beszállított építési-bontási hulladékot 
befogadja (átveszi), illetőleg erre irányuló megrendelés esetén az építési-bontási 
hulladékot begyűjti. 
Külön kéréssel indokolt esetben a mobil géplánc kitelepítésével az építési-bontási 
hulladék helyszíni kezelését is elvégezheti és azt a felhasználási helyre való 
szállítással értékesítheti. 

(6)2 A szilárd hulladék kezelésével ellátott terület határa – melyen belül jelen 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni – Nyárlőrinc község közigazgatási területe. 
A szilárd hulladék kezelése az adott terület belterületi, vagy külterületi adottságai 
szerint eltérő szolgáltatási technológiával történhet. 

(7) 2Nyárlőrinc község önkormányzata a települési szilárd hulladék elszállítását 
és ártalommentes elhelyezését az 1. sz. mellékletben körülírt helyi kötelező 
közszolgáltatással ellátott területeken a meghatározott köztisztasági szolgáltató 
útján helyszíni gyűjtéssel biztosítja. 
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(8)2  A kötelező közszolgáltatással nem érintett külterületi ingatlan tulajdonosok az 
ingatlanukon keletkezett szilárd hulladékot a 2. sz. mellékletben meghatározott 
hulladékdepókban elhelyezett konténerekbe üríthetik. Az önkormányzat a 
köztisztasági szolgáltató útján ezen kihelyezett konténerek rendszeres ürítésével 
biztosítja a külterületi ingatlanokon keletkezett háztartási hulladék ártalommentes 
elhelyezését. 

(9)2  A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan  tulajdonosa, illetve 
használója az ingatlanon keletkező szilárd hulladék elhelyezésére (ha a 
jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik) – a jelen 
önkormányzati rendeletben meghatározott módon – köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni. 

(10)2  

(11)1,2 A közszolgáltatás díja: 

a.) a közszolgáltatás igénybevétele ingatlanonként heti egy db maximálisan 
120 l-es gyűjtőedényzet mennyiségének megfelelő háztartási hulladék 
elszállítása és ártalmatlanítása ingyenesen történik. 

b.) Az a) pont szerinti mennyiségen felüli többlet háztartási hulladék 
gyűjtésére a polgármesteri hivatal a 3. számú mellékletben meghatározott 
díj ellenében a szolgáltatóval együttműködve cégjelzéssel ellátott 
műanyagzsákot biztosít, amelynek ára tartalmazza a hulladékkezelés 
összes költségét. 

 

8/A. §4 

 
(1) Az önkormányzat bevezeti a szilárd hulladék egyes elkülönített összetevőinek 
(a továbbiakban: szelektív hulladék) tovább feldolgozás céljára való gyűjtését és 
kezelését. 
 
(2) A kötelező közszolgáltatás körébe tartozó szelektív hulladék begyűjtését, 
szállítását és kezelését kizárólagos joggal a Hírös Hulladékgazdálkodó Kft 
(Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 29/b.), mint szolgáltató látja el közszolgáltatási 
szerződés alapján. 
 
(3) A szelektív hulladék gyűjtése a gyűjtőszigeten (jelenleg az Iskola utcában az 
iskolával átellenben) elhelyezett térítés nélkül igénybe vehető (műanyag, papír, 
üveg) felirattal ellátott a szolgáltató által rendszeresen ürített konténerekben 
történik. 
 
(4) A hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett konténerekbe vállalkozási 
tevékenységből származó hulladékot nem lehet elhelyezni. 
 

8/B. §4 

A szelektív hulladékgyűjtési és kezelési díj (Áfa nélkül) 1,32 Ft/liter, amelyből 0,12 
Ft a komposztáló üzemeltetési díj. 
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9. § 

(1) A települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése, illetve a kötelező 
közszolgáltatás keretében való kezelése Kecskeméti Városgazdasági Kft. 
(Székhelye: Kecskemét, Béke fasor 71/a.) (a továbbiakban: Szolgáltató) 
köztisztasági szolgáltatása útján történik. 

(2) Az önkormányzat a szolgáltatási feladat ellátására e rendelet szabályainak 
megfelelően szerződést köt a szolgáltatóval. 

10. § 

(1) A Szolgáltató a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat teljes 
körűen, ennek minden részfeladatára kiterjedően köteles ellátni.  

(2) A Szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását heti gyakorisággal az 1. számú 
mellékletben meghatározott szállítási rendben köteles elszállítani. Az esetlegesen 
elmaradt gyűjtést a szolgáltató 24 órán belül, vagy az akadály elhárulását 
követően köteles elvégezni. 

(3)1  A Szolgáltató csak a településen alkalmazott szabványos gyűjtőedényzetben, 
illetve a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett szabványosított cégjelzéssel ellátott 
műanyagzsákban, valamint a külterületi gyűjtőhelyeken lévő szabványos 
szemétgyűjtő konténerekben elhelyezett kommunális szilárd hulladékot köteles 
elszállítani. 

(4)  Amennyiben a gyűjtőedényzetben a 13. § (3) bekezdésében felsorolt 
anyagot, vagy tárgyat helyeztek el, a kiürítést az elszállítást végző jármű vezetője 
jogosult megtagadni. Az ürítés megtagadásáról és annak indokairól a Szolgáltató 
a tulajdonost, illetve használót2 értesíti. 

(5) A Szolgáltató a gyűjtőedényzetek ürítése során keletkezett szennyeződés 
eltakarítását azonnal köteles elvégezni és a gyűjtőedényzetet az arra kijelölt 
helyre visszahelyezni. 

(6) A Szolgáltató évente egy alkalommal az önkormányzat által előzetesen 
meghirdetett időszakban és módon lomtalanítási akciót szervez meg és bonyolít le 
külön szállítási díj felszámolása nélkül, kizárólag elhelyezési díj ellenében. A 
Tulajdonosok a lomtalanítási akcióról hirdetmény útján szereznek tudomást. 

11. § 

(1) A szabványos gyűjtőedényzet az  ingatlantulajdonos, illetve ingatlanhasználó2 
tulajdonát képezi. 

(2) A gyűjtőedényzet rendszeres tisztántartása, karbantartása, javítása, felújítása 
és cseréje a tulajdonos, illetve használó2 feladata. 

12. § 

(1) A háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a tulajdonos, illetve 
használó2 köteles gyűjtőedényzetben elhelyezni. 
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(2) A gyűjtőedényzetet közterületre csak a tulajdonos, illetve használó2 
személyének azonosítására alkalmas jelzéssel (utca, házszám stb.) az alábbiak 
szerint lehet kihelyezni: 

a.) Gyűjtőedény (szabványosított műanyagzsák) csak a szállítás napján 
helyezhető ki a közterületre úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza és 
balesetet ne okozzon. 

b.) A gyűjtési napot követően, a gyűjtőedényzet közterületről történő 
eltávolításáról a tulajdonos, illetve használó2 haladéktalanul köteles 
gondoskodni. 

c.)Tilos a közterületre nem szabványos, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös 
edényt kihelyezni, illetve ott tartani. 

(3) Tilos a gyűjtőedényzetbe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, valamint 
folyékony továbbá - külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylő 
(veszélyes hulladék), a gyűjtő járművet károsító, szállítók egészségét, testi 
épségét, illetve a környezetet veszélyeztető anyagot elhelyezni. 

(4) A tulajdonos, illetve használó2 az olyan nagyméretű hulladékokat – limlom 
jellegű használati tárgyak, mezőgazdasági hulladékok - , amelyek szabványos 
gyűjtőedényzetben nem helyezhetők el, köteles saját költségén a kijelölt 
Kecskemét-Kisfái kommunális hulladék ártalmatlanító telepre elszállítani. A 
beszállított hulladék lerakásáért lerakati díjat kell fizetni. 

(5) Mentesül a tulajdonos, illetve használó2 a szolgáltatás igénybevételének 
kötelezettsége alól, 

a) ha az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik, 

b)  a tulajdonos, illetve használó2 tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén 
melyet a Szolgáltatónak legalább 30 nappal a távollét kezdete előtt – a 
távolléti időtartam pontos megjelölésével – bejelent, és ha az ingatlant más 
sem használja. 

IV. Fejezet 

KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

13. §5 

 

V. Fejezet 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

14. § 

(1) Ezen rendelet 2003. január hó 1. napján lép hatályba. 
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Települési szilárd 
hulladék kezeléséről szóló 7/2001. (VIII.23.) sz. ÖR. és annak módosításáról szóló 
6/2002. (IV.29.) sz. ÖR. rendelet. 

VI. fejezet 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

15. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a.) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy 
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének 
megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,  

b.) tisztántartás: az egyes ingatlanok, közterületek gyomtól, gaztól, szeméttől, 
illetve különféle szennyeződésektől való rendszeres mentesítése, hó és 
síkosság mentesítése,  

c.) települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló 
közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a 
szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő 
rendszeres elszállítása, 

d.) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és 
a kijelölt lerakó helyre való elszállítása; 

e.) ártalmatlanítás: települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakó helyen, 
illetőleg létesítményekben történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése, 
rendezett lerakása vagy elégetése, 

f.) települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb 
szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék kivételével, 

g.) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, 
pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös 
használatára szolgáló területeken keletkezett szilárd hulladék, így például a 
salak, a rongy, a söpredék, a hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, 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 a naponta keletkezett 
mennyiség nem haladja meg a 15 l/nap/lakás, vagy 7 kg/nap/lakás 
mennyiséget, 
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h.) egyéb szilárd hulladék: a nem lakás, üdülés pihenés céljára szolgáló 
helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, továbbá a 
lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, 
ha a naponta keletkezett mennyiség meghaladja a 15 l/nap/lakás, vagy 7 
kg/nap/lakás mennyiséget, valamint a lakásban és az emberi tartózkodásra 
szolgáló más helyiségekben felhalmozódott nagyobb méretű berendezési 
tárgy (lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.). 

 
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK3 

 
16. §3 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Nyárlőrinc, 2002. december 30. 

 

 
 Pancza János Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 

 

 

 

 
*** 

Megjegyzés: 

1. Módosította a 20/2006. (XII. 22.) ÖR. 
Hatályba lépés napja: 2007. január 1. 

 
2. Módosította  a 10/2009 (IX. 25.) ÖR. 
Hatálybalépés napja: 2009. szept. 25. 
 
3. Módosította a 11/2009. (XI.2.) ÖR. 
Hatálybalépés napja: 2009. november 2. 
 
4. Módosította a 10/2011. (V. 31.) ÖR. 
Hatályba lépés napja: 2011. június 1. 
 
5. Módosította a 3/2012. (IV. 27.) ÖR. 
Hatályba lépés napja: 2012. április 28.  
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1. számú melléklet 
 
 

Kötelező közszolgáltatással ellátott területek 

 

A háztartási, valamint az egyéb szilárd hulladék összegyűjtése heti 
gyakorisággal 

Pénteki napokon történik 

Belterületen 

Alkotmány utca 
Arany J. utca 
Árpád utca 
Bem utca 
Béke utca 
Dózsa Gy. utca 
Hangár utca 
Ifjúság útja 
Iskola utca 
József A. utca 
Katona J. utca 
Kossuth L. utca 
Május 1. utca 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Orgona utca 
Petőfi S. utca 
Rákóczi F. utca 
Rétalja utca 
Ságvári utca 
Sugár utca 
Tavasz utca 
Úttörő utca 
Vadvirág utca 
Vasút utca 
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2. számú melléklet1 

 
Külterületi konténeres gyűjtőhelyek megnevezése: 

 

 

 volt Erdőcsárda mellett 

 volt Vágóhíd mellett 

 volt Erdészeti Központ mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet1 

 

I. Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 

 

 

Az önkormányzat közigazgatási területén a Rendelet 8. § (7) bekezdés a) pont 

szerinti mennyiségen felüli többlet háztartási hulladék gyűjtésére alkalmazott 
cégjelzéses műanyagzsák – általános forgalmi adó nélkül számított – ára: 

 

200,- Ft. 

 

 

 

II. Telephelyre beszállított építési-bontási (inert) hulladék kezelés 
legmagasabb díja 

 

 

2180,- Ft/tonna+ÁFA. 

 

 

 

 


