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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

a 2013. július 31-ei ülésére 
3. napirend 

 
 
Tárgy:   Szemétszállítás igénybevételéről szóló korábbi rendelet hatályon  

kívül helyezése és új rendelet megalkotása 
 
Előterjesztő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:  Göndörné Frajka Gabriella Jegyző   
 
Szavazás módja:  minősített többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előterjesztésemhez csatolom a napirendhez kapcsolódó kormányhivatal tájékoztatóját, illetve 
felhívását, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjösszeget megállapító 
szabályokat. 
2013. január 1-jén lépett hatályba – 94-95. §-ok kivételével – a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), amely hatályon kívül helyezte a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt. 
Időközben az Országgyűlés - a rezsicsökkentések végrehajtásával kapcsolatban - módosította 
a Htv. 91. §-át, miszerint: 
„91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. 
július 1-jétől 2014. december 31-éig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani. 
(2) A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 
(beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 
legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát. 
(3) ... 
(4) ... 
(5) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a 
számla kiküldésével egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a természetes személy 
ingatlantulajdonosok, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (2) és (3) 
bekezdésben foglaltak teljesüléséről. 
(6) E § vonatkozásában a költségvetési szervre a természetes személy 
ingatlantulajdonosra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 
(7) A nem természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában 
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre 
jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. december 31-én 
alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.” 
 
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény a tárgyban az alábbiakról 
rendelkezik: 
4. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 
2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában 
meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő 
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szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban 
teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen 
alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított 
összeg 90%-át. 

(2) A szolgáltató egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg 
vonatkozásában, annak kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági 
felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. 

5. § Az egyetemes szolgáltató, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) - a törvény 
hatálybalépése után, első alkalommal 30 napon belül, ezt követően - a tárgyhónapot követő 
hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az e törvényben 
foglalt előírások teljesülését. 

6. § Az e törvény hatálybalépése előtt kibocsátott, e törvény 1-3. §-ban foglalt 
rendelkezéseinek meg nem felelő, 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó 
számlákat - ha arra még nem került sor - a törvény hatálybalépését követő harminc napon 
belül helyesbíteni kell. 

7. § (1) A szolgáltató részéről a közszolgáltatási-, közüzemi- vagy az egyetemes 
szolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha az e törvény 1-4. §-aiban, és 6. §-ában 
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti. 

(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóvédelmi hatóság által 
megállapított szerződésszegése esetén minden érintett számlára vonatkozóan 10 000 
forint kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett lakossági fogyasztónak. 

8. § (1) Az e törvényben foglalt lakossági díjakkal és azok tájékoztatásával összefüggő 
rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 
 
 
 
Településünkön 2012. dec. 31-ig  hatályos díj mértéke rendelet szerint: 
 

1db 120 literes edény heti egyszeri ürítése :     nettó 1.777 Ft/hó/ ingatlan 
1 db 240 literes edény heti egyszeri ürítése:   nettó 3.555Ft/hó/ingatlan 
1 db 1.100 literes edény heti egyszeri ürítése:          nettó 17.774 Ft/hó/ ingatlan 

 
 A tároló edény mellé kihelyezett 1 db hulladékgyűjtő zsák ára:   nettó 413Ft  
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAK ALAKULÁSÁRÓL 
lakossági 120 literes edény esetében 

 
 2012. dec. 31-ig 2013. jan. 1-től 

(4,2 % emelés) 
2013. júl. 1-től 

(10% díjcsökkentés) 
nettó 1.777.- 1.852.- 1.667.- 
27% áfa 480.- 500.- 450.- 
bruttó 2.257.- 2.352.- 2.117.- 
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TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAK ALAKULÁSÁRÓL 
lakossági 240 literes edény esetében 

 
 2012. dec. 31-ig 2013. jan. 1-től 

(4,2 % emelés) 
2013. júl. 1-től 

(10% díjcsökkentés) 
nettó 3.555.- 3.704.- 3.334.- 
27% áfa 960.- 1.000.- 900.- 
bruttó 4.515.- 4.704.- 4.234.- 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAK ALAKULÁSÁRÓL 
lakossági 1.100 literes edény esetében 

 
 2012. dec. 31-ig 2013. jan. 1-től 

(4,2 % emelés) 
2013. júl. 1-től 

(10% díjcsökkentés) 
nettó 17.774.- 18.521.- 16.669.- 
27% áfa 4.799.- 5.000.- 4.500.- 
bruttó 22.573.- 23.522.- 21.170.- 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAK ALAKULÁSÁRÓL 
 
 A tároló edény mellé kihelyezett 1 db hulladékgyűjtő zsák ára  
 
 2012. dec. 31-ig 2013. jan. 1-től 

(4,2 % emelés) 
2013. júl. 1-től 

(10% díjcsökkentés) 
nettó 413.- 430.- 387.- 
27% áfa 112.- 116.- 104.- 
bruttó 525.- 546.- 491.- 
 
A Htv. rendelkezéseire figyelemmel módosítanunk kellene a helyi szemétszállítás kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletünket, ami a jogszabályi változások miatt olyan 
sok helyen módosulna, hogy azáltal követhetetlen lenne, így javasoljuk a tárgyban egy új 
rendelet megalkotását a mellékelt rendelettervezet alapján. 
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Hatásvizsgálat 
 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban  
- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom: 

 
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek vélt hatása: 
 
Társadalmi hatása:  
A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 
Gazdasági-költségvetési hatása:  
A tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 
 
Környezeti, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Nem releváns.  
 
A rendelet megalkotásának szükségessége:  
A tervezet elfogadásával megteremtődik az önkormányzati rendeletnek a magasabb szintű 
jogszabályokkal való összhangja. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
A helyi szabályozás elmaradása esetén a jelenleg hatályos rendeletünk ellentétes 
rendelkezéseket fog tartalmazni a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 
foglaltakkal, ami jogszabálysértést eredményez, ezért javasoljuk annak hatályon kívül 
helyezését és a tárgyban egy új rendelet megalkotását. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 
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RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../2013. (VII. ...) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 
Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
 
1. § (1) Újhartyán Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben 
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) 
szervez és tart fenn. 
(2) A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 
ártalmatlanítására és kezelésére.  
(3) Újhartyán Város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató a REMONDIS OKÖT (2370 Dabas, 
Szent István u. 133.) (a továbbiakban: Közszolgáltató):   
 

A rendelet hatálya 
 
2. § A rendelet hatálya a Újhartyán Város közigazgatási területén lévő ingatlanokra és azok 
tulajdonosaira terjed ki. 
 
3. § Az ingatlantulajdonos – kivéve a tulajdonát képező beépítetlen ingatlan (telek), és a nem 
lakott ingatlan  esetén – jogosult és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe 
venni. 
 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 
 
4. § (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony – amely alapján a 
Közszolgáltató által biztosított közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi – kezdő 
időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és 
lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy – ennek hiányában – 
amikortól a közszolgáltatás igénybe vételének lehetősége az ingatlantulajdonos számára 
rendelkezésre áll. 
(2) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban közszolgáltatási szerződést köt 
egymással a közszolgáltatás igénybe vételére. A szerződés megkötésének elmaradása vagy 
későbbi megkötése azonban nem befolyásolja a közszolgáltatás (1) bekezdésben említett – 
szerződéskötéstől független – kezdő időpontját. A szerződéskötés bármilyen okból történő 
elmaradása nem mentesíti az ingatlantulajdonost a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a 
díjfizetés teljesítése alól. 
(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen: 
a) a Közszolgáltató megnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, számlavezető 
pénzintézetének nevét, számlaszámát, környezetvédelmi azonosító adatait, 
b) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos adatait;  
c) a közszolgáltatási hely címét,  
d) a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát, 
e) a közszolgáltatás díját. 
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5. § (1) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább tizenöt nappal – értesíti. 
(2) A hulladék gyűjtésének, elszállításának e rendelet és a közszolgáltatási szerződés alapján 
meghatározott rendjét – az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség 
figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost írásban 
értesíti. 
 

A közszolgáltatás díja 
 

6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját ezen rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
7. § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben előírt szabályok szerint a rendelet hatálya alá 
tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítja. 
(2) A közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató havonta számlázza 
ki az ingatlantulajdonos részére. 
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy 
az általa megbízott díjbeszedő útján – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – 
a számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles megfizetni. 
(4) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató felé meg kell fizetnie annak az 
ingatlantulajdonosnak, akinek a részére a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlotta, illetve 
akinek a részére a közszolgáltatás rendelkezésre áll.  
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 
a kötelezettségét teljesítette. 
 
8. § (1) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
köteles végezni. 
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató – ha a károkozás neki felróható okból 
következett be – térítésmentesen köteles kijavítani. A Közszolgáltató az ebből eredő javítási 
munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosít. Ha a károkozás nem róható fel a 
Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az 
ingatlantulajdonost terheli. 
 
9. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére csak a 
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult. 
(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat 
védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás 
vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak az 
ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt adatszolgáltatásra, hatósági 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására használhatja fel. 
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – 
személyes adatok nyilvánosságra hozatalára. 
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Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
10. § Az ingatlantulajdonost nem terheli a közszolgáltatási díj-fizetési kötelezettség a 
tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan (telek) tekintetében, illetve azon ingatlan 
tekintetében, amelyet nem laknak. 
 
11. § Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha 
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 

A hulladékszállítás rendje 
 
12. § A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 
meg.  A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező szállítási 
napok mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont 
változik, arról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat értesíti. 
 
13. § A Közszolgáltató a hulladék hetente egy alkalommal – hétfői napokon - a hulladékfajták 
átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező gépjárművel végzi. 
 

A hulladékgyűjt ő edény rendelkezésre bocsátása 
 
14. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 
hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjti és ahhoz a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt veszi igénybe.  
(2) A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatótól is megvásárolhatja. 
(3) A hulladék elszállítására, illetve elszállításra való előkészítésére szabványosított 120 
literes, 240 literes illetve 1.100 literes gyűjtőedényt vagy maximum 30 kg háztartási 
hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákot kell alkalmazni.  
 
15. § (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából az 
ingatlana előtti közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen köteles elhelyezi. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző 
napon 18 órától lehet elhelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 
(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt úgy köteles elhelyezni a közterületen, hogy az edény 
fedele – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban legyen. A 
hulladékot az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe úgy köteles beletenni, hogy az az edény 
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(3) A közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladék nem vehető ki és abban senki nem 
válogathat. 
(4) Az ingatlantulajdonos úgy köteles elhelyezni a gyűjtőedényt, hogy az ne akadályozza a 
jármű- és gyalogosforgalmat és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. 
 
16. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
rendeltetésszerű használatáról és az annak környezetében lévő terület tisztántartásáról. 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos az edényt üríthetővé, illetve 
használhatóvá teszi. 
(3) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot nem helyezhet el, amely veszélyeztetheti a 
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gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét vagy 
vagyonát. 
 
17. § A hulladék gyűjtésével összefüggő, az ingatlantulajdonos hibájából keletkező 
szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa a szennyezett területet köteles megtisztítani és 
fertőtleníteni.  
 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése 
 
18. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék más összetevőitől fajta és jelleg szerint 
elkülönítetten gyűjtött papírt, fehér és színes üveget, műanyag-palackot a Közszolgáltató által 
működtetett hulladékgyűjtő pontokon, a hulladékok fajta és jelleg szerinti elkülönítésére 
szolgáló gyűjtőedényekben helyezi el.  
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is 
tekintettel – úgy helyezi el, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne 
szennyezze.  
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a 
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környezetük tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről 
az Önkormányzat gondoskodik.  
(4) A gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. A 
hulladékgyűjtő pontokon elhelyezett gyűjtőedények ürítését, a hulladék válogatását és 
kezelését a Közszolgáltató végzi.  
 

Nem rendszeres közszolgáltatás 
 
19. § A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal (tavaszi és őszi hónapokban) a 
közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Ennek lebonyolítása 
és megszervezése, az ingatlantulajdonosok értesítése a Közszolgáltató feladata. 
 

Záró rendelkezések 
 
20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Újhartyán Város 
Önkormányzat, a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  
7/2004 (III.25.) önkormányzati rendelete. 
(3) E rendelet kihitetéséről a jegyző gondoskodik.    
 

Újhartyán, 2013……………… 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella                        Schulcz József 
   Jegyző       polgármester 

 
Záradék: 
 
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
 
         Göndörné Frajka Gabriella 
                                                                                                                   jegyző 
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A ..../2013. (VII. ...) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 
 
 
A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja 2013. július 1-jétől  
 
 
 
 

1db 120 literes edény:     1.667.- (áfa) = 2.117.- Ft/hó/ ingatlan 
1 db 240 literes edény:    3.334.- (áfa) = 4.234.-Ft/hó/ingatlan 
1 db 1.100 literes edény:          16.669.- (áfa) = 21.170.- Ft/hó/ ingatlan 

 
 A tároló edény mellé kihelyezett 1 db hulladékgyűjtő zsák ára:   387.-(áfa) = 491.-Ft  
 


