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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására  

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény értelmében a települési 
önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát 
illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 
lakosságot. 
 

I. BUDAKALÁSZ LÉGSZENNYEZETTSÉGI ÁLLAPOTA 
Budakalászon nincs légszennyezettség mérő állomás, de az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat honlapjának adatai irányadóak a szmog térképünkön óránkénti mérési adatok 
jelennek meg (www.idokep.hu). 
Városban még mindig meghatározó a közlekedési eredetű légszennyezés hatása.  
A tavaszi időszakban levegőterhelést okoz a kiskerti növényi hulladékok, valamint az avar 
égetése. Önkormányzatunk rendeletben szabályozza az égetés feltételeit, de a jelenlegi 
helyzetben további szigorítása lenne kívánatos.  
A téli időszakokban a fűtés hozzájárulhat a PM10 határérték-túllépés kialakulásához. A 
gázfűtés mellett az elmúlt időszakban megnövekedett a fa felhasználása, mely magasabb 
szennyezőanyag kibocsátást produkál. A fent említett légszennyezésen kívül településünkön 
is gondot okoznak a biológiai eredetű allergének, például a parlagfű, fekete üröm stb. 
pollenjei. 
A város belterületein az önkormányzat egyrészt hatósági eszközökkel, másrészt a 
közterületek rendszeres gyommentesítésével védekezik az allergén növények elszaporodása 
ellen.  

 
II. BUDAKALÁSZ ZAJTERHELÉS ÁLLAPOTA 

Budakalász lakosságának zajterhelését domináns módon a közúti közlekedés okozta 
kibocsátás határozza meg. A város főútvonalai mellett a vasút (HÉV) nyomvonalán jelentős a 
zajterhelés. A főútvonalak környezetében előfordul, hogy a zajterhelési szint 75 és 80 dB. 
között van. A közlemúltban nem történtek olyan beruházások, amelyek eredményeképp 
kimutatható zajcsökkenés regisztrálható a városban. 
A légszennyezés és a zajterhelés csökkentése érdekében az önkormányzat tervbe vette a 
József Attila utcai körforgalom tehermentesítését egy kisebb elkerülő út segítségével. 
A zajterheléssel érintett többi útvonalon csak a járműfajta és környezetterhelési mutató 
szerinti forgalomkorlátozás és az összehangolt közúti ellenőrzés jelenthetne megoldást. 

 
III. BUDAKALÁSZ FELSZÍNI VÍZEINEK ÁLLAPOTA 

A településünk közigazgatási területén található felszíni vízfolyás és állóvizek 
vízminőségében az elmúlt évek során nem állt be jelentős változás. A Barát-patak és a 
Majdán-patak tekintetében a problémákat elsősorban az illegális szemétlerakások okozzák. 
Sajnos az eddigi intézkedések is csak szinten tartották a vízfolyások állapotát. Az Omszk-tó 
vízminősége sokkal jobb, mint a vízfolyásoké. Budakalász árokrendszere mindenkép 
felülvizsgálatra szorul. A jelenlegi vízelvezetők nem tudják elvinni a hirtelen lezúduló esőt, 



mert számos területen eldugult vagy elsekélyedett az árokrendszer. Megoldásra váró feladat 
a Holló forrás „forrásfoglalásának” elindítása.  

 
IV.BUDAKALÁSZ TALAJ- ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZEINEK ÁLLAPOTA 

Budakalász igen változatos talaj és földtani adottságokkal rendelkezik. Természetföldrajzi 
szempontból eltérő arculatú tájak találkoznak a város területén. Legnagyobb területén 
felelhető két talajtípus: a barna erdőtalajok és sík területeken található a réti öntéstalajok. 
Budakalászon a DMRV Zrt feladata, hogy a közműves ivóvízellátást, az ivóvízbázis-védelmét, 
a tűzi víz biztosítását, és a közműves szennyvízelvezetést elvégezze. 
  A talaj és felszín alatti vizek állapotának szempontjából megoldandó környezeti problémát 
elsődlegesen a szennyvíz szikkasztása okozza. A probléma végleges megszüntetése 
érdekében az Önkormányzat továbbra is kiemelten fontosnak tartja a csatornahálózat 
további bővítését.  
 

V.BUDAKALÁSZ ZÖLDFELÜLETEINEK ÁLLAPOTA 
A 2015. január 1.-től hatályos helyi környezetvédelmi rendelet megfelelő jogi eszközöket 
biztosít a természeti területek megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez. 
 Az önkormányzat elvégzi a játszóterek és a zöldfelületek, parkok fenntartását, az értékes 
fáink és fasoraink védelmét. A Telepi Óvoda közel 4 000 m2-es új udvarát májusban adták át 
és a Kőbányai úti játszótér is részlegesen megújult.  Emellett a város más közterületein is 
fokozottan törekszünk a zöldfelület minőségi javítására és virágos növényekkel történő 
díszítésére.  
 

VI. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
Budakalász Város tagja a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A 
projekt keretén belül Budakalász a törökbálinti komposztálót, bicskei előkezelőt, tatabányai 
válogatót, majd tatabányai lerakót használhatja. Budakalászon a települési szilárd hulladék 
összegyűjtését, elhelyezését a Zöld Bicske Nonprofit Kft. végzi. Továbbra is megoldásra váró 
feladat a kerti zöldhulladék helyben történő komposztálásának megoldása, vagy nagyobb 
arányú elszállíttatása. 
Az illegális hulladéklerakók felszámolását az év folyamán folyamatosan elvégeztük. 
Visszatérő probléma a kutyaürülék okozta közterület szennyezés. A közterületek takarítását, 
a kézi szemetesek ürítését, az illegális hulladékok begyűjtését a városgazdálkodás a 
közfoglalkoztatottakkal együtt végzi. A közterületek tisztasága kapcsán ismét ki kell 
emelnünk a tavasszal hagyományos, és idén ősszel is megrendezésre kerülőt hulladékgyűjtő 
akciót.  
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezetvédelméről szóló 

beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolóról a 

helyben szokásos módon tájékoztassa az város lakosságát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Budakalász 2015. december 7. 

Rogán László polgármester 



Vértesalja hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

A projekt célja 
A Vértesalja hulladékgazdálkodási rendszert a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás kívánja megvalósítani. A projekt célja, hogy a korszerű hulladékkezelési technológiát a 

Társulás területének egészére kiterjessze, kiegészítve a 2015-ben megvalósuló hulladékgazdálkodási 

rendszert a vegyes hulladék mechanikai előkezelésére alkalmas létesítménnyel, az elkülönítetten 

gyűjtött zöldhulladék kezelésére alkalmas komposztálókkal, valamint hulladékudvarok 

megvalósításával javítsa a szelektív gyűjtés hatékonyságát. 

A projekt műszaki tartalma 

Bicske hulladékkezelő mű 
A projekt keretében a vegyes hulladék kezelésére Bicskén a 0121/6 HRSZ-on épül meg 70.000 t/év 

kapacitással egy mechanikai hulladékkezelő mű. 

A mechanikai előkezelés folyamata 

A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a begyűjtő 

gépjármű az MH csarnok betonozott, alul összefolyóval ellátott fedett részére üríti.  

Ha az ürítést követően a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és fel-dolgozása 

veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt el kell távolítani az anyagáramból. Az eltávolított 

anyaghalmazt az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, amíg azt megfelelő jogosultsággal nem 

rendelkező szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a 

csarnok előterét. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a csurgalékvíz 

aknába jutnak.  Az ürítőhelyen a hulladék maximum 48 óráig tárolható.  

A beszállított kommunális hulladékot a rakodógép egy süllyesztett vízszintes feladó-szalagra adagolja, 

majd egy ferde felhordószalagon keresztül az előaprító-berendezésre jut. 

Az elő-aprítógép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre aprítja. Az aprítást követően az 

aprított anyagáram egy mágneses- és nem mágnesezhető fémek leválasztására alkalmas 

leválasztáson, majd méret szerinti szeparálásban vesz részt. A mágnesezhető (Fe) részeket a mágnes 

szeparátor választja le, a nem mágnesezhető (NFe) fémeket egy örvényáramú szeparátor. 

A méret szerinti szétválasztást egy rosta végzi, amely a feladott anyagáramot 60 mm-es 

határméretnél választja szét. Ezáltal két frakció keletkezik: egy 60 mm alatti és egy 60 mm feletti 

frakció.  

Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia.  

1. 60 mm feletti frakció: további mechanikai előkezelésre kerül 

2. 60 mm alatti frakció: lerakásra kerül 

A 60 mm-es szemcseméretnél nagyobb méretű részek a szitán maradnak, amelyek részt vesznek a 

további technológiai feldolgozásban. A szitán áthullott frakció mérete kisebb, mint 60 mm, ennek 

nagy hányada magas szerves anyag tartalmú hulladék, amely egyéb más kommunális alkotókat is 

tartalmaz kisebb mennyiségben. A szerves alkotók külön konténerbe kerülnek, amelyet a 

hulladéklerakóra szállítanak át, deponálásra. A 60 mm feletti frakció feldolgozását a következő rész 

mutatja be. 



A 60 mm feletti frakció feldolgozása 

A 60 mm feletti frakció a rostálást követően egy szállítószalagra kerül, mely a feldolgozandó 

anyaghalmazt egy nehézfrakció leválasztó gépre adagolja. A nehézanyag leválasztó berendezés a 

hulladékáramban található anyagok sűrűség szerinti szétválasztását végzi levegőáram segítségével. A 

bevezetett levegő a könnyű anyaghalmazt leválasztja és további feldolgozásra egy szalagra adagolja, 

míg a nagy sűrűségű anyagok egy konténerbe kerülnek elhelyezésre, innen kerülnek át a depóniába 

lerakásra. A nehézanyag leválasztó gép saját porleválasztóval rendelkezik így a kiporzás veszélye nem 

áll fenn. 

A kis sűrűségű anyagokat a kihordószalag két további szalagra adagolja és elosztja a vibrációs adagoló 

segítségével. A két szalag az anyagot két párhuzamosan beépített utóaprító gépre küldi. Az utóaprítás 

az igényekhez igazítva 30-60 mm-re történik meg. 

Az utóaprítást végeztével a hulladékból kinyerésre kerülnek a vas és nem vas fémek. A kiválasztás 

végeztével a tüzelőanyagként felhasználható hulladék közvetlenül egy előkamrás présbe kerülhet, 

amelyből egy mozgó padlós teherautóba tölthető. Amennyiben nem kerül préselésre és közvetlen 

elszállításra, úgy az átmeneti tárolóban raktározható az anyag. Innen egy homlokrakodó és egy 

marórotoros adagoló segítségével táplálható vissza az előkamrás présre és továbbítható a 

szállítójármű felé. Az anyag fogadására a lábatlani cementgyár adott ki befogadó nyilatkozatot. 

Az aprítás folyamán csak fizikai behatás – aprózódás – éri a hulladékot, kémiai átalakuláson nem 

megy át. Ugyanez igaz az aprítást követő többszöri osztályozási folyamatra is, ahol a különböző 

anyaghalmazokat illetve az egynemű, de más fizikai paraméterrel bíró anyagokat is leválasztjuk a 

feladott hulladékból. 

A technológia telepített gépei: 

 1db aprítógép 

 2db rakodógép 

 1 db nehéz frakció leválasztó 

 2 db utóaprító 

 1 db présgép 

 1 db porelszívó rendszer és leválasztó berendezés 

 2 db Fe és NFe leválasztó berendezés 

 adagolók 

 szállítószalagok 

Hulladékudvarok 
A projekt keretében három hulladékudvar kerül kialakításra, Tarján, Komárom és Szentendre 

településeken. 

A hulladékgyűjtő udvar létesítésének célja, hogy az udvar vonzáskörzetében, a ház-tartásokban 

keletkező hulladékok újrahasznosításra kerüljenek, és ez által csökkenjen a lerakásra kerülő 

hulladékok mennyisége. A hulladékudvarok térségi szerepének lehetőségét a majdani üzemeltetés, 

az önkormányzatok közötti egyeztetés (más településről történő hulladék befogadása) alapján 

vizsgálni lehet. 

A tervezett hulladék udvarok végleges helyének kijelölése a hulladékáram figyelem-bevételével, az 

önkormányzatokkal és a társulással történő egyeztetés alapján történt. 



A Budakalászon, Szentendrén és Tatabányán jelenleg működő, nem minden jogszabályban 

meghatározott hulladékféleség gyűjtésére alkalmas korszerűtlen hulladékudvarok az 

önkormányzatokkal és a társulással való egyeztetés alapján elbontásra kerülnek, és helyükön új 

hulladékudvarok létesülnek. 

A hulladékgyűjtő udvar feladata 

 a lakosság által szelektíven gyűjtött és beszállított hulladékok átvétele, figyelembe véve az 

újrahasználati lehetőséget, 

 a begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása, 

 a helyi igények és a gazdaságosság alapján az intézmények által beszállított hulladékok 

átvétele, figyelembe véve az újrahasználati lehetőséget, 

 a begyűjtött hulladékok további kezelésre történő átadása, 

 a begyűjtött és elszállított hulladékok nyilvántartása. 

A hulladékgyűjtő udvarok fő létesítményei: 

 térburkolat a hulladékgyűjtő konténerek számára, 

 manipulációs terület, 

 szociális és iroda konténer, 

 veszélyes hulladéktároló konténer, 

 fedett tárolóterület, 

 térvilágítás, 

 hulladékmennyiségtől függő tároló- és gyűjtőedényzet, 

 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg. 

A hulladékudvarban az alábbi hulladékok helyezhetők el: 

 a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői; papír, 

 műanyag, zöldhulladék, fémhulladék, építési törmelék, gumiabroncs, bútor, lom, 

 elektromos háztartási készülékek, lejárt szavatosságú gyógyszerek, akkumulátorok, 

szárazelemek, növényvédő szerek és csomagoló anyagaik, festékes göngyöleg 

 nagydarabos hulladék (lom) (újrahasználati lehetőség kialakításával);  

 a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék;  

 nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok (ld. előbbi ismertetést); 

valamint  

 a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési-bontási hulladék.  

A veszélyes hulladékot zárt konténerben lehet elhelyezni. A konténer minimális hely-igénye 12 m2. 

Egy lakostól alkalmanként 100 kg veszélyes hulladék vehető át. A veszélyes hulladékok 

hulladékudvarról történő elszállítása része a projektnek, mivel ezek fogadása a hulladékgyűjtő 

udvarokon jogszabályi kötelezettségekben szerepel. A veszélyes hulladékok hulladékudvarokról való 

elszállításának költsége azok működési, üzemeltetési költségei között szerepel. 

A hulladékudvarban a telepvezető felügyeli a hulladék beszállítását és megfelelő gyűjtőedényben 

való elhelyezését, az átvett veszélyes hulladékokról tömeg szerinti nyilvántartást vezet, szükség 

szerint intézkedik a gyűjtőedények kiürítéséről, ill. cseréjéről. 

A hulladék elszállítása a gyűjtőszigeteknél alkalmazott célgépekkel, illetve gyűjtőkonténerek 

méretéhez igazodó konténerszállító járművekkel történik. A veszélyes hulladékok elszállítását a 

gyűjtött anyagnak megfelelő gyűjtőedényben, veszélyes hulladék szállítására alkalmas (engedéllyel 



rendelkező) járművel végzik. Az elszállítás gyakorisága az igényekhez igazodik, de évenként legalább 

egy alkalommal történik.  

A hasznosítható csomagolási és egyéb utóválogatásra alkalmas anyagokat beszállítják a tatabányai 

utóválogató csarnokba. 

Komposztáló telepek 
A zöldhulladék kezelésére komposztáló telepek Tatabánya, Dubnik-völgy RHK területén, valamint 

Komáromban. A komposztálók kapacitása egyenként 4.000 t/évre tervezett. 

A komposztálási technológia kiválasztásánál figyelembe kellett venni, hogy a tervezett 

kapacitásokhoz megfelelő nagyságú alapanyag gyűjtő tér és komposztáló tér álljon rendelkezésre, 

mindamellett, hogy a szükséges védőtávolságok is betarthatók legyenek. Az önkormányzatok által 

elfogadott illetve kijelölt terület, valamint a helyi építési szabályzat alapján meghatározott 

védőtávolság figyelembe vétele mellett született döntés a félig zárt rendszerű komposztálási 

technológia kiválasztásáról. A kérdésben az illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel is egyeztetés 

történt. 

Komposztáló telepek főbb egységei: 

 komposztáló tér, 

 alapanyag tároló tér, 

 csurgalékvíz medence, 

 intenzív komposztáló technológia, 

 aprítógép, 

 rosta, 

 rakodógép 

A komposzttelepek övárokkal, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és csurgalékvíz medencével kerülnek 

kialakításra. A komposzttelepen két funkcionális egység különül el a komposztálótér és az alapanyag 

tárolótér. A komposztálótér térburkolattal lesz ellátva, míg az alapanyag tárolótér stabilizált 

burkolatot kap. 

A rendszer 3 fontos elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel a komposztálásban 

közreműködő mikroorganizmusokat látjuk el oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért 

hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzuk. A komposztálás zárt 

rendszerű megvalósulását szemipermeábilis membrántakaróval biztosítjuk. 

Előkezelés, a nyersanyagok előkészítése: A helyszínre szállított szerves hulladékok a telepen 

kialakított szilárd burkolatú előtárolóba kerülnek. Az előkezelés során a zöld-hulladékokat 

aprítógéppel készítjük elő. 

 Levegőztetés: A levegőztetés alapvető fontosságú a szerveshulladékok gyors, szag-mentes 

lebontásához, újrahasznosításához. Ez a technológia nyomó rendszerű levegőztetést 

alkalmaz, amely a környező levegőt beszívja, majd az érő anyag alatt elhelyezett levegőztető 

perforált csöveken át az érő anyagba fújja. 

 A prizma felrakása:A nyersanyagok prizmába rakása homlokrakodóval történik. A prizmát a 

levegőztető csövekre rakják fel.  

 A szondák elhelyezése: A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához szükséges 

hőmérséklet és oxigéntartalom mérő szondákat helyezzünk el.  



 A prizma letakarása: A felrakott és szondával ellátott prizmát szemipermeábilis 

membrántakaróval fedik le. A takarás után indítják a hőmérséklet és oxigéntartalom-mérő 

szondák adatainak visszacsatolásával működtetett levegőztető rendszert. 

 Üzemeltetés: A 4 hetes érési időtartam alatt a levegőztetés a hőmérsékleti és oxigén-tartalmi 

határértékek alapján működik. A prizma nedvességtartalmának szabályozása és az anyag 

átforgatása a komposztálás ideje alatt nem szükséges. Az érés alatt be-következő 

anyagveszteség miatt a membrántakarót néhányszor után kell feszíteni. 

 A komposztálódási folyamat végén a komposztálódott anyagot dobrostával átrostálják. Az 

áthulló finom frakció a kész komposzt, míg a fennmaradó anyag visszakerül a komposztálási 

folyamat elejére. 

Eszközök beszerzése 
A Vértesalja projekt során a megvalósuló létesítmények üzemeltetéséhez, valamint az RDF 

szállításához szükséges eszközök, járművek beszerzése történik meg. A beszerzendő eszközök pontos 

listája a konzultációs szakaszban kerül meghatározásra. 

Létesítmények előkészítettsége 
A projektben megvalósuló létesítmények előkészítettsége eltérő: 

 A tervezett létesítmények megépítésére a Társulás érvényes kivitelezési szerződéssel 

rendelkezik a Duna-Vértes 2013 Konzorciummal. 

 A bicskei előkezelő kivitelezése körülbelül 90%-os készültségű, várhatóan 2016. 05.31-én 

kezdődhet meg a 3 hónapos próbaüzem. 

 Szentendre hulladékudvar: építési engedéllyel rendelkezik, a támogatási szerződés 

megkötésétől számított 165 napon belül elkészülhet. 

 Tarján hulladékudvar és Tatabánya komposztáló: építési engedéllyel rendelkezik, a 

támogatási szerződés megkötésétől számított 320 napon belül tud elkészülni 

 Komárom hulladékudvar és komposztáló: a támogatási szerződés megkötésétől számított 

410 napon belül tud elkészülni 

Projektterület tervezett módosítása 
Az 1327/2015 (V.22.) Korm. határozatnak megfelelően a Társulás felvette a kapcsolatot a kezelő 

központokhoz közeli településekkel annak érdekében, hogy csatalakozási szándékukat felmérje. 

Konkrét döntés még nem született, azonban korábban már Dömös, Esztergom és Felcsút 

csatlakozásáról döntött a Társulási Tanács (hivatalos csatlakozásuk a társuláshoz még nem történt 

meg). 

A projektterület módosításával új létesítmények megvalósítása, eszközök beszerzése válhat 

szükségessé, melyre a Korm. határozat által a projektre allokált keret lehetőséget biztosít. 









Értesítés Teljesítés Tárgy Kg Ft nettó Szelvény

16.01.2015 17.01.2015 1 db kutya tetem 40-ig 10.500 Sze t Istvá  telepi HÉV állo ás

28.01.2015 28.01.2015 1 db kutya tetem 40-ig 10.500 Berdú ut a /  hrsz. előtt

13.02.2015 13.02.2015 1 db macska tetem 0 6.000 Da ja i h-Köves út sarok

17.02.2015 18.02.2015  d  orjú tete 100-ig 16.500 Holló út, íjjászathoz közel

26.03.2015 26.03.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Prí a pékség

07.04.2015 07.04.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Damjanich-Szalonka u. sarok

15.05.2015 15.05.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Petőfi tér . sz. előtt

03.06.2015 03.06.2015 1 db macska tetem 0 6.000 Ki izsi út .sz. előtt

07.06.2015 07.06.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Petőfi tér . sz. pog.hiv.udvara

10.06.2015 10.06.2015  vödör aradvá y 40-ig 10.500 Sze te drei út elletti területe

Budakalász
Állati tete ek elszállítása .



17.07.2015 17.07.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Sze te drei út -  sz.

24.07.2015 24.07.2015  d  patká y tete 40-ig 10.500 )rí yi út kis tó a

28.07.2015 28.07.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Diófa út . sz előtt

06.08.2015 06.08.2015 1 db macska tetem 40-ig 10.500 Szegfű út . sz.

28.08.2015 28.08.2015  d  róka tete 40-ig 10.500 Po ázi út . sz.

02.09.2015 02.09.2015 1 db kutya tetem 0 6.000 Da ja i h út .sz. Csalogá y út 

06.09.2015 06.09.2015  d  sü  tete 40-ig 10500 Vasút sor . sz.

20.10.2015 20.10.2015  d  patká y tete 40-ig 10500 Tövis u. .

02.11.2015 02.11.2015 1 db macska tetem 0 6000 József A. út . sz. előtt

19.11.2015 19.11.2015 1 db kutya tetem 40-ig 10500 Árpád út . sz. előtt

09.12.2015 09.12.2015 1 db macska tetem 40-ig 10500 Felsővár ut a elejé

Összesen: 208.500


