
Bercel Községi Önkormányzat 16/2007. (XII.15.) 

számú rendelete a települési szilárd hulladék  

összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 

(Egységes szerkezetben) 

 

 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 

§ (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakra is, az ingatlantulajdonosoknál 

keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja. 

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

 

A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy 

követelményeinek megfelelően szabályozza 

 

a.) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi 

közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint 

b.) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 

 

Általános rendelkezések 

 

2. §. 

 

(1) Bercel Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: Képviselô-testület) a települési szilárd 

hulladék rendszeres összegyűjtésérôl, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelezô helyi közszolgáltatás 

útján gondoskodik. 

 

(2) A kötelezô helyi közszolgáltatás – Ordas-puszta, Jákot-puszta, Fogacs-puszta lakott területek kivételével - 

Bercel község közigazgatási területére terjed ki.  

 

(3) A község közigazgatási területén lévô valamennyi ingatlan tulajdonosa,  használója, kezelôje, 

önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlôje (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon 

keletkezô, illetve felgyülemlô települési szilárd hulladék összegyűjtésérôl, elszállításáról, ártalmatlanításáról 

kötelezô közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodik. 

 

(4) A rendelet elôírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékra és a folyékony hulladékra. 

 

(5) A kötelezô közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, 

amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 

 

(6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezelésérôl 

 

a.) a hulladékgazdálkodásáról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak 

megfelelôen saját maga nem gondoskodik, vagy 

b.) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelésrôl  a környezetvédelmi felügyelôség 

által igazoltan  lényegesen kedvezôbb megoldással nem gondoskodik.  

 

(7) A (6) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott feltételek érvényesülésérôl a gazdálkodó szervezet - a 

szolgáltató vagy a jegyzô írásbeli felhívása esetén - írásban köteles igazolást benyújtani. 

 

(8) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (6) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt módon - nem tudja 

biztosítani, úgy a szolgáltatóval meghatározott mennyiségű szilárd hulladék kezelésére köteles szerzôdést 

kötni. 
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3. §. 

 

(1)
1
 A közszolgáltatást Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közbeszerzési eljárás keretében 

győztes pályázó látja el közszolgáltatási szerződésben szabályozottak szerint 

(2) A kötelezô helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezhet. 

 

 

A Képviselô-testület szilárd hulladékkal 

kapcsolatos feladatai 

 

4. §. 

 

A Képviselô-testület feladata különösen: 

 

a.) a kötelezô közszolgáltatás rendjének rendeletben történô meghatározása és a rendeletben foglaltak 

betartásának ellenôrzése; 

b.) a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes 

feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerzôdés megkötése; 

c.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezô közszolgáltatás díjának megállapítása; 

d.) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék 

mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; 

e.) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése; 

f.) a kötelezô közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti értékelése. 

g.) módszerek kidolgozása a keletkezô hulladék mennyiségének csökkentése. 

 

A tulajdonos kötelessége 

 

5. §. 

 

 

(1) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállításig gyűjteni, illetve tárolni köteles. A tulajdonos a 

kötelezô közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot elszállításra kizárólag a 

közszolgáltatónak adhatja át a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

 

(2) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történô átadásig úgy 

kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse,  az ingatlan környezetét ne 

szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 

 

(3) A kötelezô közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni az  

igénybevételt. Tulajdonos változást a régi és az új tulajdonos egyetemlegesen köteles bejelenteni. 

 

(4) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 

 

A települési szilárd hulladék elhelyezése 

 

6. §. 

 

(1)
2
 A közszolgáltató Bercel község közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési hulladékot kizárólag a 

közszolgáltatási szerződésben megjelölt hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja. 

 

(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (fém, papír, műanyag csomagolások és az 

italos kartondobozok) a tulajdonos a RÖNÉ-HP Kft, Sárvári HUKE Kft, az ÖKO-PANNON Kht  által 

biztosított 80 literes emblémázott műanyag zsákban elkülönítve gyűjtheti. A sárga zsákban gyűjtött 

csomagolási hulladékot – önkormányzattal kötött együttműködés alapján – díjmenetesen minden hónap 3. 

hetében szerdai napon szállítják el.  

 
1 Megállapította a 7/2009.(IV.30.) rendelet  1. §-a. Hatályos 2009. április 30-tól. 

2 Megállapította a 7/2009.(IV.30.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. április 30-tól.  
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A közszolgáltatási szerzôdés 

 

7. §. 

 

(1) A Képviselô-testület a közszolgáltatóval szerzôdést köt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezô 

közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása érdekében. 

 

(2)
1
 A közszolgáltatási szerződés az eredményes pályáztatási eljárásban meghatározott időre szól.    

 

(3) Érvényes közszolgáltatási szerzôdés nélkül a közszolgáltató a kötelezô közszolgáltatás körébe tartozó 

tevékenységet nem végezhet. 

 

(4)  Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerzôdést a polgármester írja alá, azt a Szervezeti és Működési      

      Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell tenni. 

 

A kötelezô közszolgáltatás igénybevétele  

 

8. §. 

 

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni, és a közszolgáltatási díjat 

fizetni. 

 

(2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelezô közszolgáltatás körében a tulajdonos és a közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a 

közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló 

magatartásának minôsül a közszolgáltató részérôl a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. 

 

(3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetôleg teljesítésének lényeges 

feltételeirôl, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, 

illetôleg felhívás közzététele útján köteles elôzetesen értesíteni. 

 

A közszolgáltatás kötelezô igénybevételének szünetelése 

 

9. §. 

 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést és az ingatlan újbóli 

használatba vételét a tulajdonos, illetve a használó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban 

bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap elsô napjától az újbóli igénybevételt 

követô naptári hónap elsô napjáig szünetel. 

 

A gyűjtôedényzet biztosításával, használatával, 

kezelésével és elhelyezésével  

kapcsolatos szabályok 

 

10. §. 

 

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos 

gyűjtô edényzetet köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beűríthetô, illteve 

azzal elszállítható. 

 

(2) Az önkormányzat köteles a tulajdonos kérelmére a szabványos gyűjtôedényzetbôl megfelelô számú és 

űrtartalmú gyűjtôedényzetet a tulajdonos rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétôl számított 

nyolc napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtôedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni. Az 

önkormányzat által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtôedényzet átvételekor köteles az edényzet 

beszerzési árát a hivatal házipénztárába befizetni. 

 

 

 
1 Megállapította a 7/2009.(IV.30.) rendelet 3. §-a. hatályos 2009. április 30-tól. 
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11. §. 

 

(1) Bercel községben a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtôedényzet űrtartalma: 

                                           a.) 80     literes; 

    b)        120      literes. 

                                           c)
1
 60     literes    

(2) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány gyűjtôedényzetbôl a választás joga és a darabszám meghatározása 

a közszolgáltatási díjat viselô joga, melyet köteles a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg a 

közszolgáltatónak írásban bejelenteni.  

 

(3) Alkalmanként keletkező többlet hulladék elszállításához 60 literes - a közszolgáltató által biztosított  –zsák  

       igényelhető. 

 

 

 

12. §. 

 

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 80 - 120  literes űrtartalmú gyűjtôedényzetet a tulajdonos 

az ingatlanán belül köteles tárolni. A gyűjtôedényzetet közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott 

területen csak közterület használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. Az engedélyben kiköthetô 

az, hogy az engedélyes az edényzet tárolóhelyét milyen módon köteles saját költségén kialakítani. 

 

(2) A tulajdonos köteles a gyűjtôedényzetet a hulladék elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített 

szállítási napon a közterületen, az elszállítást végzô járművel megközelíthetô és leűrítésre alkalmas helyre 

kihelyezni. A kihelyezett gyűjtôedényzet nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás elôidézésének veszélyével. 

 

(3) A tulajdonos a gyűjtôedényzetet a közterületre elszállítás céljára legkorábban a szállítási napot megelôzô 

nap 20 óra utáni idôpontban helyezheti ki, s a szállítást követôen még a szállítás napján köteles azt onnan 

visszavinni. 

 

13. §. 

 

(1) A tulajdonos köteles a gyűjtôedényzetet  szükség szerint tisztítani és fertôtleníteni.  

 

(2) Az önkormányzat által a tulajdonos részére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtôedényzet szükség 

szerinti javításáról, cseréjérôl és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik.  

 A gyűjtôedényzet rendeltetéstôl eltérô használata, eltűnése vagy megsemmisülése  miatti károkért - a 

tulajdonos felelős. 

 

(3) Tilos a gyűjtôedényzetbe folyékony, mérgezô, robbanó vagy olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti 

a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

 

A települési szilárd hulladék elszállításának  

megtagadása 

 

14. §. 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás kertében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

a.) a szállításra átadott hulladék az űrítés, illetve a szállítás során a szállítást végzô személyek életében, 

testi épségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás 

során a környezetet veszélyezteti; 

b.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtôedényzet mérgezô, robbanó, folyékony, 

veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthetô, 

illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minôsül települési szilárd hulladéknak. 

 

 
1 Megállapította a 2/2011.(II.07.) rendelet 1. §-a hatályos 2011. március 1-től 
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(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost írásban értesíti az elszállítás 

megtagadásának tényérôl és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy 

megszüntetésérôl gondoskodni. 

 Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb idôpontjáig nem tesz eleget, a 

közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelôsségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó 

körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató a 

soron következô számlában, külön tételként érvényesíti. 

 

 

A közszolgáltatási díj 

 

15. §. 

 

(1) A közszolgáltatási díjat a Képviselô-testület e rendelet függelékében állapítja meg a tárgyévet megelôzô 

december 20-ig. 

 

(2) A tulajdonos a kötelezô közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak - vagy az általa megbízott 

díjbeszedônek - közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj magában foglalja - az évente két alkalommal 

szervezett - lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is. A 

közszolgáltatási díj alapját képezô egyszeri űrítési díjakat – edényzet típusonként - e rendelet 1.sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

(3) A közszolgáltatási díjat a tulajdonos negyedévente utólag a közszolgáltató vagy megbízottja által 

összeállított számla alapján köteles megfizetni. A díjfizetés a számla kézhezvételét követô 15 napon belül 

esedékes. Azt a tulajdonost, aki a közszolgáltatási díjat határidôre nem fizette meg,  a közszolgáltató vagy 

megbízottja szólítja fel tartozása kiegyenlítésére. A fizetési határidô elmulasztása esetén a közszolgáltató 

vagy megbízottja a megfizetni elmulasztott díj után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által az ingatlanra kihelyezett, illetve a tulajdonos által az 

ingatlanon használt gyűjtôedények számának, az adott típusú edény egyszeri űrítési díjának és a havi 

űrítések számának szorzataként kell megállapítani.   

 Egyszeri űrítésnek minôsül az is, ha a szolgáltatási jogviszony fennállása esetén a közszolgáltató a 

rendszeresített gyűjtési napon az érintett közterületen a szolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, 

függetlenül attól, hogy az igénybevételre kötelezett tulajdonos a gyűjtôedényzetét kihelyezte-e vagy sem.  

 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott számla kifizetésére az a tulajdonos kötelezett, akivel a közszolgáltatási 

jogviszony keletkezett, megállapodás esetén annak a nevére kell a számlát kibocsátani, akit a 

megállapodásban erre az érintett tulajdonosok megjelöltek. 

 

(6) A hátralékos közszolgáltatási díj tartozás közadók módjára behajtható köztartozásnak minôsül. 

(7) Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívül indokolt esetben egyedi elbírálás alapján – figyelembe 

véve a kérelmező anyagi és szociális helyzetét – elengedheti, illetve csökkentheti a megállapított díjat. 

A képviselő-testületi döntésről a határozat egy példányával értesíti a közszolgáltatót. Az elengedett 

vagy csökkentett díjat az önkormányzat a közszolgáltató részére megfizeti.   

 

 

16. §. 

 

(1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál vagy 

megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs 

halasztó hatálya. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató vagy megbízottja 15 napon belül írásban reagálni 

köteles. 

 

(2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, úgy a többletösszeget 

az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja vagy ha az már nem áll fenn, úgy a közszolgáltatási 

jogviszony megszűnésével visszatéríti. 

 

(3) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. 
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(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás 

teljesítésében  az idôjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve, hogy a közszolgáltató az 

elmaradt közszolgáltatást az akadály elhárultát követô munkanapon pótolta. 

 

 

A lomtalanítással kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek 

 

17. §. 

 

(1) A közszolgáltató évente két alkalommal szervezett - elôre meghatározott idôpontban végzett - lomtalanítás 

keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtôedényzetbe 

el nem helyezhetô hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja. 

(2) A lomtalanlításra meghirdetett idôpontban a tulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen  a hulladékot úgy 

helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne 

károsítsa, továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének elôidézésével. 

 

 

A közterületen keletkezô települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

 

18. §. 

 

Aki közterületen közterülethasználati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb 

tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak 

bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendô tevékenység idôtartamára, valamint a várható 

hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerzôdést kötni. 

 

 

A szilárd települési hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatás  

hivatali feladata 

 

19. §. 

 

(1) A Körjegyzőségi Hivatal - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - a 

közszolgáltatás szerzôdéses alapon történô bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a 

szolgáltató tevékenységét. 

(2) A hivatal a közszolgáltatás idôtartama alatt havonta tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott engedélyekrôl. 

 

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos - jogszabályban  meghatározott - hatósági feladatokat a jegyzô 

látja el. 

 

 

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos 

egyéb rendelkezések 

 

20. §. 

 

(1) A közszolgáltató minden naptári év november hónapjában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a 

hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Polgármesteri Hivatal kiegészítő véleményt 

készít. 

 

(2) A beszámolóval egyidejűleg a közszolgáltató köteles a következő naptári év közszolgáltatási díjával  

      kapcsolatosan - a Kormányrendelet előírásainak megfelelő részletezettségű - kalkulációt készíteni és a  

      következő évi közszolgáltatási díj maximális mértékére javaslatot tenni. 

 

(3) A település utca és lakóház jegyzékét és a szemétszállítás időpontját a 2.sz. melléklet tartalmazza. 
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Szabálysértési rendelkezések
1 

 

21. §. 

 

 

 

Hatályba lépô rendelkezés 

 

22. §. 

 

(1) E rendelet kihirdetését követôen 2008. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 

2007. évi szemétszállítási díj megállapításáról szóló 18/2006.(XII.18.) rendelet. 

 

 

 (3)  A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyzô 

gondoskodik. 

 

 

 

Bercel, 2007. december 15. 

 

    

 

Jánvári Andrásné                                                                                                    Várszegi György 

    polgármester                                                                                                 körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.19.) rendelet. Hatálytalan 2012. május  20. napjától.
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1.sz. melléklet
1 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Hatályon kívül helyezte az 1/2013.(II.15.) rendelet. hatályos 2013. január 1. napjától    
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2.sz. melléklet 

 

A település utca- és lakóházjegyzéke 

 

Hetente egy alkalommal csütörtöki napon történő szemétszállításhoz 

 

 

 

               Utca                                                                  lakás (db) 
 

 

           Ady E.                                                                    8 

           Alkotmány                                                             5 

           Arany J.                                                               10 

           Árpád                                                                   24 

           Baross                                                                  44 

           Bástya                                                                  13 

           Béke                                                                     36 

           Büdöstó                                                                 3 

           Deák F.                                                                21   

           Dózsa Gy.                                                            31 

           Eperfa-sor                                                             6 

           Gácsi                                                                    83 

           Hunyadi                                                              10 

           Ifjúsági                                                                70 

           Jókai                                                                    40 

           József A.                                                                8 

           Kenderváros                                                       50 

           Kossuth tér                                                         10 

           Malom                                                                   3 

           Mikszáth                                                             12 

           Petőfi                                                                   34 

           Rákóczi                                                               19 

           Rózsa                                                                  10 

           Sport                                                                     5 

           Szent István tér                                                  12 

           Széchenyi                                                            28 

           Tabán                                                                  83 

           Templompart                                                     10 

           Uzsoki                                                                  22  
 


