Tusnádfürdő Városgazdálkodási szabályzata -34/2012 számú Határozat

TUSNÁDFÜRDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

I.FEJEZET
Általános rendelkezések

1.cikkely: A jelen szabályzat a Tusnádfürdő Helyi Tanácsára, a közintézményekre, a gazdasági
szereplőkre, nemkormányzati szervezetekre és a város lakosaira háruló kötelezettségeket és felelősségeket
szabja meg a helység gazdálkodásának megfelelő szinten tartása, a köznyugalom, a tisztaság megőrzése,
az egészségügyi előírások tiszteletben tartása valamint a város szebbé tétele érdekében, egységes jogi
keretet szabva meg Tusnádfürdő városgazdálkodásának vonatkozásában kihágást képviselő tettek
megállapítását és büntetését illetően, a 21/2002.számú, a városi és vidéki helységek gazdálkodására
vonatkozó, módosításokkal és kiegészítésekkel az 515/2002.számú Törvény által jóváhagyott
Kormányrendelet előírásai szerint, tekintettel a következő törvényes rendelkezésekre is:
- a 215/2001,számú újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó Törvény, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel
- a 195/2005.számú, a környezetvédelemre vonatkozó Sürgősségi Kormányrendelet, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel
- az 50/1991.számú, építkezési munkálatok kivitelezésére vonakozó, újraközölt Törvény, az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
- a 211/2011.számú, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó Törvény
- a 114/1996.számú, a lakástörvényre vonatkozó, újraközölt Törvény, az utólagos módosításokkal
és kiegészítésekkel
- a 205/2004.számú, az állatvédelemre vonatkozó Törvény, módosítva és kiegészítve a
9/2008.számú Törvény által
- a 107/1996.számú, a vizekre vonatkozó Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
- a 61/1991.számú, a társadalmi együttélés, a közrend és -csend egyes szabályait megsértő
cselekedetek büntetésére vonatkozó újraközölt Törvény
- 2/2001.számú, a kihágások jogi szabályozására vonatkozó Kormányrendelet, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel
2.cikkely: A városrendezési-gazdálkodási munkálatok a Tusnádfürdő város közigazgatási
hatóságai kezdeményezésére és szervezésében lezajló, közhasznú és helyi érdekű tevékenységek
összességét képviselik, amelyek az állampolgárok, a közintézmények, a gazdasági szereplők,
nemkormányzati szervezetek részvételét biztosítják a Tusnádfürdő város tisztaságának megőrzését és a
gazdálkodás időben történő lebonyolítását célzó tevékenységekben.
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II.FEJEZET
Tusnádfürdő város Helyi Tanácsának és Polgármesterének kötelezettségei és felelősségei
3.cikkely: A Helyi Tanács, a polgármester és a polgármester által kijelölt személyek felelősek a
helység teljes gazdálkodási és szépítési tevékenységének szervezéséért, vezetéséért, irányításáért,
koordinálásáért és ellenőrzéséért, Tusnádfürdő város rendjének és tisztaságának megőrzéséért, elfogadják
és elrendelik azon intézkedéseket, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy biztosítva legyen az
állampolgárok, a közintézmények, a jogi személyiséggel rendelkező vagy a jogi személyiség nélküli
gazdasági szereplők részvétele a város tisztaságának megvalósításában, úgy a belvárosban, mint a
helységen kívül, a gazdasági tevékenységek időben való végrehajtásában.
4.cikkely: Köteles biztosítani a közegészség védelmét szolgáló intézkedéseket, az illetékes állami
szak-szervek támogatásával és felügyeletével, az érvényben levő törvények szerint:
a.) időszakos közegészségügyi tevékenységek szervezése a helységben: tavasszal és ősszel
b.) a közegészségügyi szabályok szigorú betartása a város zöldség-élelmiszer piacán
c.) a tisztaság megőrzése és a közegészségügyi szabályok tiszteletben tartása a sportteremben, a
stadionban és a többi a Helyi Tanács tulajdonában vagy gondozásában található kulturális és
sportegységekben
5.cikkely: A környezetvédelmi szabályokra tekintettel, a helyi közigazgatási hatóságnak
biztosítania kell az egészséges életkörülményeket, a következő kötelezettségekkel:
a.) a város mikroklimájának jobbá tétele, a táj szépítése és megóvása, az utcai tisztaság fenntartása;
b.) az utcák, az utak, hidak, átereszek javítása és karbantartása, az árkok tisztítása és rendben tartása,
a létező utak modernizálása, új utak megvalósítása;
c.) a közönség informálása a lakosság és a környezet egészségére káros objektumok működése vagy
léte által létrehozott kockázatokat illetően;
d.) a balneológiai jellegű helységeket, turisztikai érdekeltségű zónákat, természetvédelmi területeket
(Apor Bástya, Sólyomkő) óvó különleges szabályok tiszteletben tartása. Tilos ezek területén és
védelmi zónájában objektumok elhelyezése és káros hatású tevékenységek folytatása;
e.) a környezet vagy a vízforrások és folyások véletlenszerű szennyezésének megelőzése gazdasági
szereplők vagy állampolgárok ellenőrizetlen hulladék-lerakásai által;
f.) zöldövezetek, parkok, közkertek, sportpályák és játszóterek, fasorok és utcai védőfüggönyök,
ökológiai, esztétikai és szabadidős funkcióval rendelkező tájrendezések létesítése és
területrendezés az általános városrendezési terv szerint;
g.) a természetes vagy rendezett környezet rongálásának elkerülése bármilyen szemét ellenőrizetlen
lerakása által;
h.) a vízfolyások töltéseinek és partjainak tisztítása, az egészségtelen területek szanálása és a vizek
szennyeződésének megelőzése.
i.) A vízelosztó hálózat javítása, karbantartása és modernizálása;
j.) szenny-és esővizek csatornázása és tisztítása;
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k.) természetes és jogi személyekre nézve kötelező intézkedések elfogadása az épületek, udvarok és
ezek környezetének, az udvarbeli zöldövezetek, a díszfák és -cserjék karbantartására és szebbé
tételét illetően;
l.) tiszteletben tartani a város-és területrendezési tervek előírásait a szállítási útvonalakra és a
szállítóeszközökre, a csatornázási hálózatokra, a tisztítóállomásokra, a háztartási, utcai hulladéklerakatokra valamint más objektumokra és tevékenységekre vonatkozóan, a környezet, a pihenő-,
kezelő-és szórakozóterek, a lakosság egészségének és kényelem-érzetének károsítása nélkül;
6.cikkely: Köteles tiszteletben tartani a hulladék-és szemétgyűjtő-, lerakó-, szállító-és
feldolgozórendszerekre vonatkozó törvényes előírásokat:
a.) modern szemét-és hulladékgyűjtő-, lerakó-és szállítórendszerek létrehozása vagy ezen
tevékenységek megvalósítása szakosodott egységekkel megkötött szerződések alapján.
b.) Saját szemétgazdálkodási stratégiák és programok kidolgozása;
c.) a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges térségek biztosítása, ezek ellátása minden hulladéktípusnak megfelelő konténerekkel valamint ezek működőképességének biztosítása;
d.) a hó és a jég eltávolítása az utcákról, járdákról, sétányokról, parkolókból, lépcsőkről, piacokról
és más közterületekről, biztosítva ezek beszórását homokkal vagy földdel;
7.cikkely: A város területén található műemlékek megőrzése, konzerválása, javítása és
helyreállítása, a törvény által előírt feltételek szerint.
8.cikkely: A törvényes előírások és a jóváhagyott terület-és városrendezési dokumentációk
valamint az építkezések kivitelezésére vonatkozó szabályok tiszteletben tartása.
9.cikkely: A létező építmények és a hozzájuk tartozó épületek jó állapotban való karbantartása, a
homlokzatok javítása és időszakos újrafestése, a tisztaság megőrzése ezek környezetében, a megkezdett
építkezések befejezése.

III. FEJEZET
A közintézmények, gazdasági szereplők, nemkormányzati szervezetek és más jogi személyek
kötelezettségei és felelősségei
10.cikkely: A közintézmények, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet folytató gazdasági
szereplők, szervezési formájuktól függetlenül, a nemkormányzati szervezetek, kötelesek intézkedni a
tulajdonukban vagy használatukban levő épületek, ezek mellékeinek, udvarainak, kerítéseinek,
bekötőútjainak, az ingatlanokhoz tartozó utcák, utak és zöldövezetek karbantartási és tisztán tartási
munkálatainak elvégzését illetően, tiszteletben tartva a helyi tanács által meghozott intézkedéseket a
közegészség és a helység tisztaságának megőrzése érdekében.
Ezen célból a következő kötelezettségek hárulnak rájuk:
a. az ingatlanok (területek, épületek, terek) tulajdonosai kötelesek ezeket megfelelően bekeríteni,
tiszteletben tartva az 50/1991.számú Törvény és az 525/1996.számú Kormányhatározat előírásait,
biztosítva ezek állandó tisztán tartását.
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b. azon ingatlanok rendjét, tisztaságát és higiéniáját megtartani, amelyekben tevékenységüket
folytatják, amelyeket birtokolnak vagy használnak, javítások, rendezések és más, jellegzetes
munkálatok kivitelezésével, Tusnádfürdő város jóváhagyott városrendezési projektjei és tervei szerint.
c. megfelelő módon karbantartani az ingatlanok udvarait és kerítéseit, ezek mellékeit, belterületét
valamint bármely, általuk használt térséget: borvízforrásokat, mofettákat, medencéket, parkolókat,
közkerteket; ahol szükséges, biztosítaniuk kell az árkok és átereszek állandó tisztán tartását az általuk
birtokolt vagy kezelt ingatlanokhoz tartozó övezetekben.
d. biztosítaniuk kell az ablakok és kirakatok javítását, mosását, a töröttek helyettesítését, a
cégtáblák és azon ingatlanok homlokzatának karbantartását, amelyekben tevékenységüket
lebonyolítják, ezek időszakos újrafestését.
e. kihelyezhetnek előzetesen engedélyezett világító cégtáblákat, amelyekért reklámilletéket kell
kifizetniük.
f. hirdetések/reklámok kifüggesztése csak az erre a célra készült különleges helyeken
megengedett; ezek lejárta után kötelesek őket eltávolítani és a helyet megtisztítani.
g. biztosítaniuk kell a belső udvarokon és más, birtokukban levő területeken levő anyaglerakatok
valamint a bekötőutak tisztán tartását.
h. szerződést kell kötniük a köztisztasági jellegű kereskedelmi társaságokkal, ez utóbbiak
kötelesek tiszteletben tartani az ügyfelekkel kötött szerződések előírásait. A háztartási szemét lerakása
csak speciális szemétgyűjtőkbe vagy különlegesen berendezett, ilyen célra tervezett helyekre
történhet. Más (nem háztartási) maradékok és hulladékok elszállítása a köztisztasági jellegű
kereskedelmi társaságoktól rendelhető, ezen munkálatok ellenértékének kifizetésével, a lerakás helyét
a szaktársaságok határozzák meg.
i. A jogi személyek kötelesek hulladékaikat csak az azon kereskedelmi felülethez tartozó speciális
szemétgyűjtőkbe dobni, amelyek felületeken tevékenységüket lebonyolítják. Tilos háztartási, szerves
stb. hulladékokat a konténerek vagy a speciális szemétgyűjtők mellett tárolni.
j. a tulajdonaikhoz tartozó járdákat, a járdák és az úttest közötti részeket, az általuk használt
parkolókat takarítaniuk kell és tisztaságukat fenn kell tartaniuk, a havat és a jeget azon ingatlanok,
térségek elől, amelyeket használnak, el kell távolítaniuk.
k. a földalatti berendezés-hálózatokat kivitelező vagy karbantartó gazdasági szereplők a kopóréteg
szintjén rögzítik és tartják a látható darabokat: csapóajtókat, aknatetőket, gázvezetékhez tartozó
szellőzőnyílásokat és egyebeket, ezen berendezések útvonalán fenntartják a kopóréteg jó állapotát.
11.cikkely: Az építési, javítási, épületbontási, műszaki - városrendezési berendezések szerelését,
javítását és karbantartási munkálatait végző egységek vagy magáncégek kötelezettségei a
következőek:
a. az építőtelepek bekerítése további munkálatok elvégzése céljából, a szükséges karbantartási
intézkedések meghozatala.
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b. a beszerzett anyagok rendezett raktározása, beleértve a bontásból vagy földmunkákból
származó anyagokat is, a jóváhagyott területeken belül, szerződés kötése a hulladékok gyűjtésére,
szállítására és raktározására szakosodott gazdasági szereplővel.
c. az építőtelep bezárásáig látható helyen felállítani egy táblát, amelyen a következő adatokat kell
feltüntetni: a munkálat megnevezését és befejezésének időpontját; a tervezőt, a megrendelőt és a
kivitelezőt; az építőtelep felelősének nevét; az építési engedély számát. Ugyanakkor kötelesek
biztosítani a munkálat megfelelő optikai jelzését.
d. fenn kell tartaniuk az építőtelepet körülvevő közutak rendjét és tisztaságát, beleértve az
építőtelep gépesítésébe bevont közút-részeket is.
e. a közúti burkolatot az érvényes szabályozók által előírt műszaki feltételeknek megfelelően kell
kijavítaniuk, állandóan jó körülmények között biztosítva a járművek és a gyalogosok közlekedését. A
munkálatokból származó hulladékok lerakása a zöldövezetek vagy a gyalogutak károsítása nélkül.
f. minden, közterületet (utcákat, zöldövezeteket, parkokat, piacokat) érintő városrendezési
munkálat, beleértve az építőtelepek szervezését is, Tusnádfürdő város Polgármestere által kiállított
engedély alapján végzendő.
12.cikkely: Közhasznosságok: víz-csatorna, villamos hálózatok, földgáz, távközlés, optikai
kábelek birtokosai kötelesek ezeket normál működési állapotban fenntartani és legtöbb 48 órán belül
elvégezni a következő munkálatokat:
a. a villamoshálózatok, gázvezetékek és ivóvíz-ellátó, csatornázási vezetékeinek, távközlési,
tévéhálózati optikai kábelek sérüléseinek, zavarainak helyreállítása azon közterületek megsérülése
nélkül, amelyeken ezek el vannak helyezve illetve a gyalogos-és járműforgalom biztonságának
megsértése nélkül.
b. esővíz-elvezető csatornák és háztartási szennyvízelvezető csatornák
megszüntetése árvizek vagy stagnáló vizek kialakulásának elkerülése céljából.

elzáródásának

c. az úttest kijavítása és eredeti állapotába való helyreállítása ott, ahol a helyreállítási
munkálatokat végezték.

IV.FEJEZET
Az állampolgárok kötelezettségei:
13.cikkely: Tusnádfürdő város lakosai, tulajdonosok, ügyvezetők vagy bérlők, kötelesek a
tulajdonukban vagy használatukban levő lakások, ezek melléképületeinek, udvarainak,
kerítéseinek, bekötőútjainak karbantartását és tisztán tartását biztosítani, megőrizni az utcák,
járdák, zöldövezetek, sétányok, parkok és kertek tisztaságát.
Ezen okból a következő kötelezettségek hárulnak rájuk:
a. az ingatlanok (területek, épületek, térségek) tulajdonosai kötelesek ezeket megfelelően
bekeríteni, tiszteletben tartva az 50/1991.számú Törvény és a 525/1996.számú Kormányhatár
előírásait, biztosítva ezek állandó tisztaságát.
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b. Az épületek kerítéseinek és homlokzatainak tisztítása, javítása vagy újra elkészítése, ezek
időszakos vakolása és festése, tiszteletben tartva a városrendészeti törvények előírásait.
c. A polgármester által kiállított engedélyek alapján megkezdett építkezések befejezése, az
engedélyekben megszabott feltételek és határidők szerint.
d. Az ingatlanokhoz tartozó berendezések javítása és karbantartása.
e. A tulajdonokhoz tartozó járdák, a járdák és az úttest közötti részek, az általuk használt
parkolóhelyek tisztaságának biztosítása és fenntartása, a hó és a jég eltávolítása az ingatlanok
előtti járdákról, a tulajdonhoz tartozó árkok, folyókák és átereszek tisztítása és karbantartása.
f. A közlekedési útvonalak, utcák, parkok, játszóterek, pihenőhelyek és más közterületek
tisztaságát meg kell őrizni.
g. hirdetések/reklámok kifüggesztése csak az erre a célra készült különleges helyeken
megengedett; a lejárat után kötelesek ezeket eltávolítani és a helyet megtisztítani.
h. Jó állapotban megőrizni, nem rongálni a padokat, papírkosarakat, a játszóterek berendezését, a
jelzőtáblákat, hirdetőtáblákat és más, az utcákon, parkokban és köztereken elhelyezett hasonló
berendezéseket.
i. Kötelesek szerződést kötni az engedéllyel rendelkező köztisztasági társasággal a háztartási
hulladék valamint más hulladékfajták elszállítására.
j. A természetes személyek kötelesek a háztartási hulladékokat kizárólag azon tömbházak,
magánházak speciális szemétgyűjtőibe dobni, amely tömbházakban/magánházakban laknak.
k. Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek intézkedni az esővíz elvezetését illetően, csatornák és
levezető csövek felszerelésével, javításával és időszakos tisztításával.
l. Építményes vagy építmény nélküli belterületek tulajdonosai kötelesek személyesen vagy az
általuk megbízott ügyvezetők útján azokat bekeríteni és látható helyen a belterület számát
feltüntető táblával ellátni, ezeket rendben tartani, kaszálni, tisztítani a területet és a hozzá
tartozó környezetet.

V.FEJEZET
További közérdekű rendelkezések
14.cikkely: Tekintettel Tusnádfürdő város gazdálkodási, karbantartási, tisztasági és esztétikai
szabályaira, TILOS:
a. természetes vagy jogi személyeknek gazdasági tevékenységbe kezdeni hulladéklerakó hely
előzetes elkészítése nélkül, amely a működési engedély felfüggesztését vonja maga után.
b. háztartási szemét vagy más hulladék és bármely fajta szemét eldobása, lerakása vagy égetése
utcákon, parkokban, beépítetlen telkeken és más közterületeken.
c. járművek, gépek, szekerek, szőnyegek stb. mosása az Olt folyó vizében.
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d. műemlékek, ingatlanok, kerítések, városi bútorzat, közvécé, játszótér, források rombolása,
megsemmisítése vagy beszennyezése.
e. plakátok és hirdetések kiragasztása, írása vagy kiállítása más, mint az erre kijelölt helyeken.
f. építkezések kivitelezése építési engedély nélkül, mint például: lakótömbházak földszintjének
balkonjai, garázsok, kerítések, pincék, törvénytelen reklámtáblák kihelyezése, reklámok, kivilágított
cégtáblák felszerelése, kereskedelmi felületek törvénytelen kiterjesztése a város köz-vagy
magánterületeire.
g. szeszes italok fogyasztása, szerencsejátékok folytatása, csavargás és a köznyugalom háborítása
bármely hangképző eszközzel a lakások szomszédságában vagy erre nem engedélyezett helyeken.
h. a lakosok nyugalmának megzavarása 14.00 – 16.00 és 22.00 – 6.00 órák között bármely
hangképző eszközzel, magánjellegű mulatságok szervezése ilyen célra engedéllyel nem rendelkező
közterületeken.
i. gyepes, cserjés, díszfás, egyéves, kétnyári, évelő virágokkal berendezett zöldövezetek
tönkretétele;
j. fák, csemeték levágása vagy jogtalan kiemelése gyökerestől;
k. zöldövezetek, játszóterek rendeltetésének engedély nélküli megváltoztatása;
l. bármely hirdetésnek, cégreklámnak vagy útmutató táblácskáknak az utcai fákra való
kifüggesztése;
m. járművek, gépek parkolása, sátrak felszerelése zöldövezetekben és köztéri parkokban;
n. jelzések és információs-figyelmeztető táblák megrongálása, elmozdítása;
o. az átjárás virágágyásokon, pázsiton, gyepen, az ezen célra létrehozott sétányokon kívül;
p. a zöldövezetek tönkretétele parkolóhelyek létrehozása céljából. a szükséges engedélyek nélkül
r. engedély nélküli földmunkálatok végzése víz-csatorna, gáz, villamossági bekötések céljából
VI.FEJEZET
Kihágások megállapítása és bírságolása. Jogorvoslat.
15.cikkely: A következő cselekedetek kihágást képeznek, az ezeket elkövető természetes és jogi
személyeket a következőképpen bírságolják meg:
a. jogi személyek esetében, a következő cikkelyek előírásainak megszegése esetén: 10.cikkely ”a”,
”b”, ”c”, ”d”, ”e”, ”f”, ”g”, ”i”, ”j”, ”k” betűi; 12.cikkely ”a”, „b”,”c” betűi - a bírság 250
lejtől 500 lejig terjed;
b. jogi személyek esetében, a következő cikkelyek előírásainak megszegése esetén: 10.cikkely ”h”
betűje; 11.cikkely ”a”, ”b”, ”c”, ”d”, ”e”, ”f”betűi – a bírság 300 lejtől 700 lejig terjed;
c. természetes személyek esetében, a következő cikkelyek előírásainak megszegése esetén:
13.cikkely ”a”, ”b”, ”c”, ”d”, ”e”, ”f”, ”g”, ”h”, ”i”, ”j”, ”k” betűi; 14.cikkely ”b”, ”c”, ”d”,
”e”, ”g”, ”h”, ”i”, ”j”, ”k”, ”l”, ”m”, ”n”, ”o”, ”p” betűi – a bírság 50 lejtől 150 lejig terjed;
d. természetes személyek esetében, a következő cikkelyek előírásainak megszegése esetén:
13.cikkely ”a”,”l” betűi; 14.cikkely ”a”, ”f”, „r” betűi – a bírság 150 lejtől 300 lejig terjed;
e.jogi személyek esetében, a következő cikkelyek előírásainak megszegése esetén: 14.cikkely ”a”,
”b”, ”c”, ”d”, ”e”, ”f”, ”g”, ”h”, ”i”, ”j”, ”k”, ”l”, ”m”, ”n”, ”o”, ”p”, „r” betűi – a bírság 300
lejtől 500 lejig terjed;
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16. cikkely: Amennyiben az elkövetett kihágás anyagi károkozással járt, az elkövetőt a jelen
szabályzat 1.számú Mellékletében feltüntetett tarifák szerint kiszámított kártérítés kifizetésére
kötelezik.
17.cikkely: A jelen szabályzatban előirányzott kihágásokra alkalmazandóak a 2/2001.számú, a
kihágásokra vonatkozó Kormányrendelet előírásai, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a
kihágások megállapítását és az előirányzott bírságok alkalmazását a következő személyek végzik:
a. Tusnádfürdő város polgármestere
b. Tusnádfürdő város Helyi Tanácsa által ezen célból meghatalmazott személyek
c. a helyi rendőrök
18.cikkely: A 2/2001.számú, a kihágásokra vonatkozó Kormányrendelet előírásai, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel és az utoljára a 2011-es évben újraközölt 61/1991.számú, a társadalmi
együttélés, a közrend és -csend egyes normái megszegésének bírságolására vonatkozó Törvény előírásai,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a jelen határozatra a megfelelő módon alkalmazandóak.
19.cikkely: A jegyzőkönyv másolatát át kell adni vagy esetenként közölni kell a kihágást
elkövetővel. A közlés a kihágást megállapító ügynök feladata, amelynek 30 napon belül, annak
alkalmazásától számítva, eleget kell tenni.
20.cikkely: A kihágást megállapító jegyzőkönyv ellen panaszt lehet benyújtani a jegyzőkönyv
kézbesítésétől vagy közlésétől számított 15 napon belül.
21.Cikkely: A panaszt, mellékelve a kihágást megállapító jegyzőkönyv másolatát, a Csíkszeredai
Bírósághoz kell benyújtani.

VII.FEJEZET
Záró rendelkezések

22.Cikkely: Jelen szabályzat közzétételének időpontjában lép érvénybe, a 215/2001.számú
Törvény 49.cikkelye szerint. Jelen határozat érvénybe lépésének időpontjában hatályát veszti a
25/2002.számú Határozat.
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TUSNÁDFÜRDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
1.számú MELLÉKLETE
Sorszám

OBJEKTUM VAGY MUNKÁLAT
MEGNEVEZÉSE

ÉRTÉK
BEFOGLALT
HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓVAL

1.

Kockakő burkolat

25 euró/nm

2

Egy nm formázott kőpárkány

3

Egy fm faoszlopos kerítés

4

Fekete fém szemétkosár – 1 drb.

570 euró/drb

5

Háttámlás és fémlábas fapad

628 euró/drb

6

Fa hirdetőtábla

1280 euró/drb

7

Aknafedő úttestre

285 euró/drb

8

Nem úttestre való aknafedő

195 euró/drb

9

Háttámlás és kovácsolt vasból készült lábbal
ellátott faszék

380 euró/drb

10

Fa közlekedésirányító oszlop

660 euró/drb

11

Fa telefonfülke

1375 euró/drb

12

Újságosbódé

1850 euró/drb

13

Kovácsoltvas útmutató tábla

974 euró/drb

14

Öntöttvas oszlop világítótesttel

1464 euró/drb

15

Fémoszlop H=0,85 m

136 euró/drb

16

Lépcsőmellvéden világítótest

35 euró/drb

17

Folyóka és lefolyónyílás

116,50 euro/ml

18

Fák, cserjék

8,50 euró/drb

19

Évelő, egynyári virágok

7,50 euró/drb

20

Utcajelző tábla – irányjelző tábla

29,50 euró/nm
45 euró/fm

35 euró/drb
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