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Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről  

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe 

venni köteles: 

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) 

bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és 

b) a közszolgáltatóra. 

 

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Alsóörs Község hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra. 

 

(3) A rendelet tárgyi hatálya 

 

a) a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására 

és kezelésére, valamint Alsóörs Község Önkormányzata és a vele kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató 

hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki. 

b)  A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a 

közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra, 

és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra. 

 

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, 

elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, 

ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, 

valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató tagjai 

 

2.§ (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását Alsóörs Község Önkormányzata Alsóörs 

Község közigazgatási területén az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el. 

(2) A Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében az Észak Balatoni 

Hulladékkezelési Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium) 2030. december 31-ig 

fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.  

 

(3) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjai:  

a) a „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság,  



2 

 

b) az  "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság,  

c) a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,  

d) a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,  

e) az NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és 

f) a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság. 

(4) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyított aránya:  

a) 1. 35,87 % „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság,  

b) 20,77.% "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,  

c) 3. 9,6 % Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,  

d) 5,34 % Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság,  

e) 16,77 % NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és 

f) 11,65  % KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság. 

 

(5) Alsóörs Község közigazgatási területén a közszolgáltató az „ÉBH Kft.” Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató, székhelye: 8200 Veszprém, 

Házgyári út 1.). Balatonalmádi gyűjtőkörzetben Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató 

Nonprofit Kft., (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43.) jogosult 

közreműködőként végezni a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, 

elszállítását.
1
 

 

(6) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási 

létesítmény a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ.  

  

3. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje a közszolgálattó és az 

ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés egyes elemei 

 

3.§ (1) A Közszolgáltató a feledtellátása során „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételiről” szóló 385/2014.(XII.31.)  Kormányrendelet (a  továbbiakban: 

Korm.rendelet) 6.§-a, 9.§-10.§ és és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi  követelményekről”  szóló  16/2002.  (IV.10.)  EüM  rendelet  

(a  továbbiakban: EüM rendelet) 3.§-a, 4.§ (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.  

 

(2) A Közszolgáltó köteles hulladékszállítási naptárt készíteni, valamint azt a honlapján 

közzétenni. 

 

(3) Az Önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékszállítási naptárat.  

 

4.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevétele során a Korm.rendelet 4.§ (1) - (6) 

bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)-(2) bekezdései, 8. § (2) bekezdése 

szerint, és  a EüM rendelet 4. § (1) (2) bekezdései, valamint 5. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint köteles eljárni. 

 

                                                 
1
 Módosította a 16/2016. (XI.11) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a 
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(2) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére  emblémázott 

egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be az éves közszolgáltatási díjon felül a 

Közszolgáltatótól, melynek két fajtája van: 

 

a) a kerti hulladék elszállítására használható zöld színű zsák és 

b) a többlet lakossági, vegyes hulladék elszállítására használható sárga színű zsák. 

 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri 

szállítási díjat és a zsák előállítási költségét. 

 

(4) Minden lakó- vagy üdülőingatlan használója köteles a keletkező hulladék mennyiségének 

megfelelő méretű gyűjtőedényt saját költségén beszerezni, használni. Az üdülő ingatlan 

esetén a gyűjtőedényt hulladékgyűjtő zsák egységcsomag megvásárlásával ki lehet 

váltani. A hulladékgyűjtő egységcsomag a 120 literes kukaedényt méretének megfelelő és 

a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott 

hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő egységcsomag a csomag vásárlásakor 

fizetendő. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető 

be. 

 

(5) Az ingatlanhasználó adataiban az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező 

változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban köteles bejelenteni. Az 

ingatlanhasználó személyének változása esetén a változást a korábbi és az új 

ingatlanhasználó együttesen kötelesek bejelenteni a közszolgáltatónak.  

 

(6) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan 

panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia. 

 

(7) Az éves szolgáltatás igénybe vevő köteles a hulladékot szabvány zárt gyűjtőedénybe 

tárolni és a közszolgáltató kérésére zárt gyűjtőedényt átadni. 

(8) A szolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladék tárolására a rendelet 2. számú függelékében 

szereplő utcákban azon szolgáltatást igénybe vevő részére, aki a kommunális hulladékot 

is zárt gyűjtőedénybe gyűjti, térítésmentesen 240 literes szabvány edényzetet biztosít, az 

edényzet a szolgáltató tulajdonát képezi. 

 

4. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának módja 
 

5.§ (1) A rendszeres hulladékszállítási szolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente 

egyszer, évi 52 alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, 

melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás. 

 

(2) A szállítás napját — és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és 

közli az érintettekkel, valamint az önkormányzattal. 

 

6.§ (1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató 

rendelkezésére kell bocsátani. 

 

(2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak 

fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató 

alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 

akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

 

(3) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott 4. § (2) 
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bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni. 

 

(4) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata 

előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése 

köztisztasági járművei nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi 

alkalmas helyen történik. 

 

(5)  A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a 

hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlan használó köteles gondoskodni a 

szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos 

forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével. 

 

(6) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a 

Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt 

gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban 

tartásáért is. 

 

(7) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.  

 

(8) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A 

gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése 

esetén újat biztosítani. 

 

(9) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel 

helyére visszahelyezni. 

 

(10) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést 

okozó vagy olyan hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét 

vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében 

rongálódást idézhet elő. 

 

(11) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az 

ingatlan használó szükség szerint köteles gondoskodni. 

 

(12)  Nem kell ürítési díjat fizetni, ha a szolgáltatás igénybevételének feltételei nem állnak fenn. 

A szolgáltatás igénybevételének feltételei akkor állnak fenn, ha az ingatlan közterületi 

bejáratától számított 50 méteres távolságon belül található a Szolgáltató által kijelölt 

hulladéklerakó pont. Amennyiben az ingatlanhasználó vállalja a nagyobb távolságra lévő 

lerakó pont használatát és a díjat megfizeti a Szolgáltató köteles a hulladékot elszállítani.  

7 .§  A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy 

b) a gyűjtőedényben a hulladékot a Ht.-ben foglaltak megszegésével helyezték el. 

 

5. Díjfizetés 

8.§ (1)  A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni.  
 



5 

 

(2)  A közszolgáltatás díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a 

továbbiakban: Koordináló szerv) által kiállított számla ellenében a Koordináló szerv részére 

kell megfizetni a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése 

szerint.  

 

9.§ A 4.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a bejelentésig terjedő időszakra 

a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi ingatlanhasználót terheli.  

 

 

10.§ (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni, a (2)-(4) bekezdésekben foglalt 

kivételekkel. 

 

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 15-től október 15-ig terjedő időszakra 

kötelesek a szállítást igénybe venni. 

 

(3) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni, 

amennyiben az ingatlantulajdonos írásban bejelenti az adott tárgyévben a Közszolgáltató 

felé. 

 

(4) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós 

használaton kívülisége esetén, a 11.§-ban szabályozottak szerint. 

 

(5) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén, az alapdíjat minden 

ingatlanhasználónak meg kell fizetni. 

 

6. A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének szüneteltetése 

 

11.§ (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az 

ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérheti a mentességet az 

szolgáltatási díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól 30 nappal az adott időszakot 

megelőzően. 

 

(2) A szüneteltetés igazolásának módja az adott időszakra, de legalább egy teljes hónapra  -  

üdülőingatlan esetén a teljes nyaralóidőszakra, azaz 6 hónapra  - vonatkozó, a víz, áram, 

és gáz szolgáltató által leolvasottan „0" fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla 

tárgyévben megküldött másolatának utólagos benyújtása. 

 

(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn. A közszolgáltató a tárgyévre 

vonatkozó mentesség igazolását kizárólag a tárgyév december 15-ig fogadja el. 

7. Lomtalanítás 

 

12.§ (1)  Az ingatlanon nem rendszeresen képződő nagydarabos lomhulladék elszállítására a 

közszolgáltató évente egy alkalommal, előre egyeztetett, a közszolgáltató által 

visszaigazolt időpontban házhoz menő lomtalanítást biztosít. 

 

(2) Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a lomhulladékot. 

 

(3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, 

építési törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amelynek összegyűjtése a 

gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti. 
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(4) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs 

közszolgáltatási díjtartozása. 

 

(5) Lomhulladékot közterületre kihelyezni csak a közszolgáltató által meghatározott 

időpontban lehet. 

 

8. Elkülönített gyűjtés 

 

13. § (1) Az elkülönített hulladék gyűjtés a közszolgáltatás része. 

 

(2) A település területén üzembe helyezett elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő 

szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes 

csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési 

szilárd hulladékhoz nem keverhetők. Az elkülönített hulladékgyűjtő szigetek 

elhelyezkedését a 1. számú függelék tartalmazza. 

 

(3) Az elkülönített hulladék gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet 

felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el. 

 

(4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal. 

 

(5) A szolgáltató a rendelet 2. számú függelékében felsorolt utcák tekintetében biztosítja a 

házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést. A szállítás rendjéről, igénybevételének módjáról, 

idejéről tájékoztatja az igénybevevő ingatlanhasználót. 

 

(6) A 3 függelékben felsorolt utcák tekintetében a szolgáltató biztosítja az évi kétszeri 

zöldhulladék gyűjtést. 

 

(7) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a 

házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti. 

 
 

9. Záró rendelkezések 

14.§ (1) E rendelet 2016. július 1. napjával lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete. 
 

 

 

  Hebling Zsolt               Báró Béla 

   polgármester                                            jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet 2016. június 30. napján kihirdettem. 

 

                 Báró Béla 

         jegyző 
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1. függelék  Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

2. függelék Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A házhoz menő szelektív gyűjtésbe bevont utcák jegyzéke: 

 

A B C D 

Sor-

szám közterület megnevezése 

Sor-

szám közterület megnevezése 

1 Ady Endre utca 50 Lovasi út 

2 Akácfa utca 51 Madách Imre utca 

3 Alkotás köz 52 Május 1. utca 

4 Alkotmány utca 53 Málnás utca 

5 Arany János utca 54 Mandula utca 

6 Babits Mihály köz 55 Március 15. utca 

7 Bagolyvár utca 56 Margaréta köz 

8 Bajcsy-Zsilinszky utca 57 Kisfaludi S. utca 

9 Balassi Bálint utca 58 Mátyás király utca 

10 Balaton utca 59 May János utca 

11 Barátság utca 60 Merse út 

12 Bartók Béla utca 61 Mihálkovics sétány 

13 Béke utca 62 Mikszáth Kálmán utca 

14 Bihari utca 63 Nagy László utca 

15 Blaha Lujza utca 64 Nyírfa köz 

16 Csokonai utca 65 Orgona utca 

17 Deák Ferenc utca 66 Óvoda utca 

18 Diófa utca 67 Patak utca 

19 Dózsa György utca 68 Petőfi köz 

20 Egressy Béni utca 69 Pilóta utca 

21 Endrődi Sándor utca 70 Prés köz 

22 Erkel Ferenc utca 71 Rege köz 

23 Fábián József utca 72 Révész utca 

24 Fő utca 73 Rizling köz 

25 Rákóczi fejedelem utca 74 Sarló utca 

SZELEKTÍV SZIGETEK ÖSSZESÍTETT LISTA 

KÖZTERÜLET NEVE FRAKCIÓK 

  PAPÍR MŰANYAG ÜVEG 

Alkotmány utca 1db 2 db 1db 

May János utca 1db 1db 1db 



8 

 

26 Füredi utca 75 Sebők Soma köz 

27 Gagarin utca 76 Séd köz 

28 Galamb utca 77 Suhatag utca 

29 Gárdonyi Géza utca 78 Szabadnép utca 

30 Gyöngyvirág utca 79 Szabadság tér 

31 Halász utca 80 Széchenyi utca 

32 Hamvas Béla utca 81 Szegfű utca 

33 Hársfa utca 82 Szent István utca 

34 Honvéd utca 83 Szilvás köz 

35 Hunyadi utca 84 Szőlősor utca 

36 Ifjúság utca 85 Táncsics Mihály utca 

37 Iklódy Szabó János utca 86 Templom utca 

38 Iskola utca 87 Tokaj utca 

39 Jegenye köz 88 Tompa Mihály köz 

40 Jókai utca 89 Vöröskő utca 

41 József Attila utca 90 Vadrózsa utca 

42 Kalász utca 91 Varga Lajos utca 

43 Katona József utca 92 Vasút utca 

44 Kinizsi utca 93 Viola utca 

45 Kodály Zoltán utca 94 Vízöntő utca 

46 Kossuth Lajos utca 95 Völgy utca 

47 Kőris köz 96 Vörösmarty utca 

48 Liszt Ferenc utca 97 Zrínyi Ilona utca 

49 Loki út   

 

 

3. függelék Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A tavaszi és őszi zöldhulladék gyűjtésbe bevont utcák jegyzéke 

 

Sorszám közterület megnevezése 

1 Almádi utca 

2 Aranybánya utca 

3 Berkenye köz 

4 Búzavirág köz 

5 Cinege köz 

6 Csillag utca 

7 Ezerjó köz 

8 Fácán köz 

9 Fekete rigó utca 

10 Felső-Máli út  

11 Fogoly köz 
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12 Fügefa köz 

13 Halacs-Birs köz 

14 Halacs-Cserehegyi Kilátó utca 

15 Halacs-Erdőalja út                                      

16 Halacs-Fenyő köz 

17 Halacs-Hóvirág utca 

18 Hegyalja út  

19 Ildikó utca 

20 Józsika köz 

21 Kajszi utca 

22 Kakukk utca 

23 Kermencsi út 

24 Kisloki utca 

25 Köcsi tó utca 

26 Középmál köz 

27 Mély köz 

28 Mogyoró köz 

29 Muskotályos köz 

30 Napsugár utca 

31 Nyúl sétány 

32 Óbor köz 

33 Otelló köz 

34 Őszibarack köz 

35 Pacsirta utca 

36 Panoráma köz 

37 Pál köz 

38 Pipacs utca 

39 Présház utca 

40 Római út 

41 Rózsafa utca 

42 Sas utca 

43 Seregély utca 

44 Siske köz 

45 Szépkilátó köz 

46 Szépkilátó utca 

47 Szilva utca 

48 Szőlőskert utca 

49 Telekfői utca 

50 Tölgyfa utca 

51 Tulipán köz 

52 Tulipános utca 

 

 


