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Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Ág 120 204

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Ág 60 177

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Ág többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Almáskeresztúr 120 274

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Almáskeresztúr 60 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Alsóbogát 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Alsóbogát 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Alsóbogát 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Alsóbogát többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Alsómocsolád 120 274

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

1. oldal, összesen: 36
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Alsómocsolád 60 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Alsómocsolád többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Attala 60 173

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Attala 80 181

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Attala 120 199

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Attala 240 250

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Attala többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baranyajenő 120 279

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baranyajenő 60 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baranyajenő többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baranyaszentgyörgy 120 279

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

2. oldal, összesen: 36
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Baranyaszentgyörgy 60 243

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baranyaszentgyörgy többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baté 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baté 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baté 240 248

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Baté többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bárdudvarnok 60 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bárdudvarnok 120 217

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bárdudvarnok többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bodrog 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bodrog 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

3. oldal, összesen: 36
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Bodrog többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Böhönye 120 201

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Böhönye 60 175

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Böhönye többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bőszénfa 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bőszénfa 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bőszénfa 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Bőszénfa többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Büssü 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Büssü 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Büssü többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

4. oldal, összesen: 36
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Cserénfa 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Cserénfa 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Cserénfa 240 247

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Cserénfa többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csibrák 60 170

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csibrák 80 178

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csibrák 120 196

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csibrák 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csibrák többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csikóstöttös 60 219

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csikóstöttös 120 252

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

5. oldal, összesen: 36
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Csikóstöttös 240 318

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csikóstöttös többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csoma 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csoma 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csoma többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csombárd 60 175

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csombárd 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csombárd többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csököly 120 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csököly 60 158

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Csököly többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

6. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Dalmand 50 243

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Dalmand 60 243

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Dalmand 80 262

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Dalmand 120 286

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Dalmand többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Döbrököz 60 170

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Döbrököz 80 178

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Döbrököz 120 195

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Döbrököz 240 253

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Döbrököz többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Ecseny 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

7. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Ecseny 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Ecseny többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Edde 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Edde 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Edde 240 247

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Edde többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Felsőmocsolád 120 217

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Felsőmocsolád 60 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Felsőmocsolád 240 271

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Felsőmocsolád többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Fonó 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

8. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Fonó 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Fonó 70 179

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Fonó többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gadács 120 235

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gadács 60 205

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gadács többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gálosfa 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gálosfa 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gálosfa többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gerényes 120 214

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gerényes 60 186

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

9. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Gerényes többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gige 60 165

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gige 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gige 240 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gige többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gölle 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gölle 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gölle többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gyulaj 60 204

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gyulaj 120 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Gyulaj 240 295

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

10. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Gyulaj többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hajmás 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hajmás 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hajmás többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hedrehely 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hedrehely 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hedrehely többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hencse 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hencse 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hencse 240 249

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hencse többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

11. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Hetes 60 175

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hetes 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hetes 80 179

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hetes 240 244

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hetes többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hőgyész 50 276

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hőgyész 60 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hőgyész 80 287

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hőgyész 120 296

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hőgyész 240 468

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Hőgyész többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

12. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Igal 60 163

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Igal 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Igal üdülő zsák 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Igal 1100 1969

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Igal többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Jágónak 120 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Jágónak 60 204

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Jágónak többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Juta 60 173

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Juta 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Juta 240 244

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

13. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Juta többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kadarkút 60 85

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kadarkút 80 89

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kadarkút 120 97

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kadarkút 240 120

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposfő 60 166

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposfő 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposfő 240 248

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposfő többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposgyarmat 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposgyarmat 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

14. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Kaposgyarmat többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposkeresztúr 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposkeresztúr 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposkeresztúr többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kapospula 60 175

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kapospula 80 184

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kapospula 120 202

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kapospula 240 254

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kapospula többlethulladék zsák 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposhomok 120 217

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposhomok 60 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

15. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Kaposhomok többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposmérő 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposmérő 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposmérő többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszerdahely 60 24

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszerdahely 120 24

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszerdahely 60 93

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszerdahely 120 93

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszekcső 120 242

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszekcső 60 210

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposszekcső többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

16. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Kaposújlak 60 175

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposújlak 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposújlak 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kaposújlak többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kazsok 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kazsok 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kazsok többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kercseliget 120 264

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kercseliget 60 230

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kercseliget többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisasszond többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

17. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Kisasszond 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisasszond 60 165

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisbajom 60 133

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisbajom 120 178

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisbajom többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisdobsza 120 225

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisdobsza 60 196

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisdobsza többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisgyalán 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisgyalán 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisgyalán többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

18. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Kiskorpád 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kiskorpád 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kiskorpád 240 248

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kiskorpád többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisvaszar 120 274

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisvaszar 60 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kisvaszar többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kocsola 50 243

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kocsola 60 249

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kocsola 80 262

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kocsola 120 286

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

19. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Kocsola többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kőkút 120 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kőkút 60 163

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kőkút többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kutas 60 99

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kutas 120 131

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kutas többlethulladék zsák 0

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Kutas Temetői konténer 5211

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lad 120 192

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lad 60 167

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lad többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

20. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Lápafő 60 189

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lápafő 80 198

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lápafő 120 218

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lápafő 240 272

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Lápafő többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Magyaratád 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Magyaratád 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Magyaratád többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Magyaregres 60 173

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Magyaregres 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Magyaregres 240 245

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

21. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Magyaregres többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Merenye 120 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Merenye 60 203

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Merenye többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Mernye 60 156

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Mernye 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Mernye többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Mezőcsokonya 50 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Mezőcsokonya 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervekre és az ápolást, betegellátást végző 

intézményekre a "Rezsicsökkenett díj összesen (Nettó 

Ft/ürítés)" oszlopban megjelölt díjak érvényesek.

Mezőcsokonya 70 184

Mezőcsokonya 80 194

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mezőcsokonya 120 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mezőcsokonya többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

22. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Mike 60 163

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mike 120 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mike 240 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mike többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Molvány 120 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Molvány 60 207

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Molvány többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mosdós 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mosdós 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Mosdós többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagybajom 60 160

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagybajom 120 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagybajom 240 233

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagybajom többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

23. oldal, összesen: 36
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Nagyberki 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagyberki 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagyberki többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagydobsza 120 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagydobsza 60 207

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagydobsza többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagyhajmás 120 282

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagyhajmás 60 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nagyhajmás többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nak 60 189

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nak 80 198

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nak 120 218

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nak 240 274

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Nak többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

24. oldal, összesen: 36
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Orci 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Orci 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Orci 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Orci többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Osztopán 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Osztopán 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Osztopán többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pálmajor 60 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pálmajor 120 227

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pálmajor 240 286

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pálmajor többlethulladék zsák 263

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Patalom 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Patalom 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Patalom többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

25. oldal, összesen: 36
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Patosfa 120 192

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Patosfa 60 167

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Patosfa többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pettend 120 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pettend 60 207

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Pettend többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Polány 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Polány 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Polány 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Polány többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Ráksi 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Ráksi 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Ráksi többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Rinyakovácsi 120 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.
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Rinyakovácsi 60 158

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Rinyakovácsi többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Sántos 60 169

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Sántos 120 228

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Sántos 240 287

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Sántos többlethulladék zsák 373

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Simonfa 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Simonfa 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Simonfa 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Simonfa többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somodor 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somodor 60 173

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somodor többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyaszaló 60 173

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.
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Somogyaszaló 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyaszaló 240 244

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyaszaló többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogygeszti 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogygeszti 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogygeszti 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogygeszti többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyjád 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyjád 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyjád 240 248

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyjád többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogysárd 110-120 202

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogysárd 240 384

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogysárd 80 198

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

28. oldal, összesen: 36
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összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Somogysárd 60 180

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogysárd 50 178

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogysárd többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyszil 120 235

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyszil 60 205

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyszil többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyvámos 120 211

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyvámos 60 184

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Somogyvámos többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szabadi 120 262

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szabadi 60 228

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szabadi többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szabás 60 155

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szabás 120 178

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

29. oldal, összesen: 36
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Megjegyzés

Szabás 240 225

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szabás többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szágy 60 235

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szágy 120 280

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szágy többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szakcs 60 189

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szakcs 80 198

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szakcs 120 218

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szakcs 240 274

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szakcs többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szentbalázs 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szentbalázs 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szentbalázs többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szentgáloskér 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

30. oldal, összesen: 36
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Szentgáloskér 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Szentgáloskér többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tarrós 120 363

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tarrós 60 316

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tarrós többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Taszár 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Taszár 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Taszár 1100 2579

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Taszár többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tékes 120 262

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tékes 60 228

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tékes többlethulladék zsák 281

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tevel 60 234

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tevel 80 254

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

31. oldal, összesen: 36



 LAKOSSÁGI DÍJAK 2013.07.01.-től

Település Edényméret (liter)

Rezsicsökkentett díj 

összesen                               

(Nettó Ft/ürítés)

Megjegyzés

Tevel 120 270

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tevel többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tormás 60 188

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tormás 120 225

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tormás többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tótszentgyörgy 120 238

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tótszentgyörgy 60 207

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Tótszentgyörgy többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Újvárfalva 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Újvárfalva 110-120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Újvárfalva 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Újvárfalva többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várda 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várda 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

32. oldal, összesen: 36
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Várda többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várong 60 189

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várong 80 198

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várong 120 218

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várong 240 274

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Várong többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Vásárosdombó 120 214

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Vásárosdombó 60 186

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Vásárosdombó többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Visnye 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Visnye 60 171

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Visnye többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zimány 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zimány 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.
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Zimány többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselickislak 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselickislak 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselickislak 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselickislak többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselicszentpál 60 172

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselicszentpál 120 197

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselicszentpál 240 246

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Zselicszentpál többlethulladék zsák 300

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 35 83

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 50 118

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 60 143

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 70 166

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 80 189

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.
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Kaposvár 90 213

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 110 260

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 120 284

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 240 567

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 360 852

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 660 1562

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 770 1821

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár 1100 2602

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

1,2m3 nyitott konténer

2 840

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

2,5m3 nyitott konténer

5 918

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

3m3 nyitott konténer

7 101

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

4m3 nyitott konténer

9 468

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

5m3 nyitott konténer

11 835

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

7m3 nyitott konténer

16 569

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.
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Kaposvár

10m3 nyitott konténer

23 671

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

2m3 zárt konténer

4 734

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

2,5m3 zárt konténer

5 918

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

4m3 zárt konténer

9 468

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

5m3 öntömörítős konténer

23 671

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

10m3 öntömörítős konténer

47 341

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

20m3-es öntömörítős konténer

94 683

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

20m3-es konténer

47 341

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.

Kaposvár

30m3-es konténer

71 012

A közfeladatot ellátó államháztartási költségvetési 

szervek és ápolást, betegellátást végző intézmények 

az "i" oszlopban (rcs díj összesen oszlopban) megjelölt 

díjat fizetik.
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