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Bodolyabdr Kdzs6g Onkormanyzata K6pviselo-testiiletEnek 5/200S.(VIII.2S) rendelete
a ktiztertiletek tiszt6ntartasdr6l €s a telepi.ildsi szilird ds fblydkony hulladdkkal kapcsolatos

kcizszol 96ltatdsok16l

Bodolyabdr Ktizs6g Kdpvisel6-testtlete a helyi rinkormdnyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi I-XV. tv.
16.$ (l) bekezd6sdnek, valamint a hulladdkgazddlkod6sr6l szol6 2000. dvi XLIII. tv.
(tov6bbiakban: Ilgt.) 23. $ felhatalmazdsa alapj6n az althbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ArralANos RENDELKEZESEK

A rendelet alkalmazisi kiire

l.$
(l ) A rendeletet Bodolyabdr Kcizsdg kozigazgatrisi teriilet6n kell alkalmazni.

(2) A rendeletet alkalmazni kell teleptildsi szilard hulladdk eset6ben valamennyi ingatlan
tula.idonos6ra, birtokosara, hasznti6jina liiggetlentil att6l, hogy a tulajdonos
termdszetes vagy jogi szemdly, illet6leg jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6
szervezet,

tov6bbd a teleptildsi folydkony hulladdk esetdben a vdros krizcsatorn6val ellatatlan
teriiletein 'ralamenni'i ingatliiit tuiajcionos6ra, birtokos6ra, hasznAlljfua ftggetlentil
att6l, hogy a tulajdonus termdszetes vagy jogi szem6ly, illet6leg jogi szemdlyisdggel
nem rendelkezo szerv ezet.

(3) Nem alkalmazhat6 a rendelet a vesz6lyes hullad6kokra €,s az ezzel 6sszeftigg6
tevdkenysdgekre.

Hullad6kkezel6si kiizszolgdltat6s

2.$

(l) Bodolyab6r Kcizseg Onkormanyzata (a tov6bbiakban: Onkormanyzat) a jelen
rendeletben fbglaltak szerint a teleptil6si szilird- 6s folydkony truitaaekkezeldsi
ktizszolg6ltat6st (a tovdbbiakban: krizszolg6ltat6st) szervezds tart fenn.

(2) A k<izszolgdltatds kiteried a telepUldsi szil6rd ds folydkony hullad6k rendszeres
gyti.i tds6re, elszdl I it6sara, 6rtalmatlanitds6ra €s kezel 6sdre.

(3) Bodolyb€r Kdzsdg tertiletdn a telepiildsi szilard hullad6kkal kapcsolatos k6telez6
helyi kcizszolgiitatin teljesitdsdre jogosult, illet6leg kdtelezett k6zszolg6ltat6 az
6nkorm6nyzattal kdtdtt kdzszolgfltatisi szerz6dds alapj6n ,,D61-Kom,' {ft. (7632
Pdcs, Sikl6si rit 52') 2012. december 31. napjdig (tov6bbiakban: k<tzszolgriltat6).

(4) A teleptildsi foly6kony hulladdkot csak az ene a cdlra kijekilt 6s kialakitott krizc6hi
d.rtalmatlanit6 telepen szabad elhelyezni.

flrtelmezd rendelkez6s

3.S
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E rendelet alkalmazdsdban:

l.) Telepiildsi szildrd hulladdkz a hintarthsokb6l szdrmaz6, jogszabrilyi el6ir6soknak
megfelel6 zitrt rendszerii c6lg6ppel szdllithat6 szilard hulladdk (pl. a konyhai
hulladdk, papfr, tiveg, csomagol6eszkdz, hdztartdsi ed6ny, kdzi eszkciz, rongy,
s<ipred€k, salak, hamu, korom, kerti ds jardatakarft6si hullad6k.

2.) Telepiildsi folydkony hulladikz a szennyvizelvezetd hii6zaton, illetve
szennyviztisztit6 telepen kereszttil el nem vezetett szewtyviz, amely emberi

tart6zkodfsra alkalmas dpiiletek szennyviztirol6 l6tesftmdnyeinek €s egydb helyi
krizmtip6tl6 berendezdseinek riritdsdb6l, a nem kdzizemi csatorna-ds

iirokrendszerekb6l, valamit a gazdasiryi de nem termel6si, technol6giai eredetti

tevdkenysdgb<il szirmazik.

3.) Inert hulladdk (ftld is ipitisi tdrmeldk)z az a hulladdk, amely nem megy dt jelent6s

fizikai vagy biol6giai 6talakul6son. Jellemzlje,hogy vizben nem old6dik, nem 69,

illetve m6s fizikai vagy kdmiai m6don nem reagiil, nem bomlik le biol6giai tton,
vagy nincs kedvez6tlen hat6ssal a vele kapcsolatba keriil6 m6s anyagra oly m6don,

hogy abb6l kdrnyezetszennyezds vagy emberi egdszsdg k6rosod6sa kdvetkezne be,

tovdbbi csurgaldka ds szennyezoanyag-tartalma, illetve a csurgal6k dkotoxikus

hatdsajelentdktelen, fgy nem veszllyeztetheti a felszini vagy felszin alatti vizeket.

4.) Telepiildsi szihirdhulladdk lerakd telep (a tovtibbiakban: hulladdklerakd): miiszaki

v6delemmel ldtesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szilArd

hulladdk fbld felszindn vagy ftildben tcirtdn6 iirtalmatlanft6sara szolgdl6 mtitdrgyak

6s kiszol gdl6 ldtesitsndnyek dsszess€gc.

5.) Lomtalan{ttis alti tartozti htiztartdsi szihird hulladikz az az alkalmilag kdpz6dott

vagy felhalmoz6dott h6ztart6si hulladdk, amely a kozszolgdltat6st vegz6

kcizszolgdltat6 6ltal rendszeresftett gytijt6eddnyzetben mdrete vagy mennyisdge miatt

nem helyezhetl el, amelynek elsz6llft6sdr6l s drtalmatlanftds6r6l a kdzszolg6ltat6

gondoskodik.

6.) Egdb telepiildsi szildrd hulladikz a gazdashgi v6llalkozrisokndl keletkez6,

h6ztart6si hulladdkhoz hasonl6 jellegti 6s osszet6telti, veszdlyesnek nem min6sril6

hulladdk.

7.) Ingatlantulajdonosi Ma termdszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyisdggel

nem rendelkez| szewezet, akinek, illet6leg amelyeknek a tulajdondban, birtok6ban

vagy haszn6lat6ban l6vo ingatlandn teleptildsi szilard- illetve foly6kony hulladdk

keletkezik.

8.) Hulladdkkezelf telepz a teleptildsi hulladdk begyrijtdsdre, etvdteldre €s az egyes

hulladdkfajtak tov6bbi tdrol6s6ra, 6trak6sira, el6kdszit6sdre, hasznosftiisdra vagy

irtalmatlanit6sara szo19616 telephely.

9.) Hulladdkkezelfiz aki a telepiildsi szilard hulladdkot gazdasdgi tevdkenysdge kdrdben

a hulladdk birtokos6t6l 6tveszi, tdrolja, hasznositja, kezeli ds drtalmatlanitja.

10.) Hulladdkkezeldsi tevikenysig: a hulladdk gytijtdse, begyiijtdse, sz6llit6sa,

el6kezeldse, tdroldsa, hasznositisa 6s drtalmatlanit6sa'

I l.) Gyifjtis: a telepiildsi szilird hulladdk rendezett dsszeszed6se, v6logat6sa a tovdbbi

kezeldsre tdrtdn6 elsz6llit6s 6rdek6ben.



12.) Begyilfjtds: a telepiil6si szilard hulladdknak a hullad6k birtokosdt6l t6rrdn6 dtvdtele a
hullad6k birtokosanak vary a begyrijt6nek a telephely6n, tov6bb6 a begyrijt6helyen
6s a toviibbi kezel6s 6rdek6ben ttirt6n6 dsszegyiijtds, v6logat6s a begyujt6
telephelydn.

13.) Kdazolgdltatf; a teleprilds klzigazgat6si tertiletdn a teleptil6si szilard hullad6kkal
kapcsolatos helyi kdzszolgiiltaths elldtdsdra az e rendelet szerint kizrir6lagosan
felj ogositott hullad6kkezel6.

14.) Kdzszolgdltotrisi d{i: az ingatlantulajdonos 6ltal ak)zszolgilltatds ig6nybev6tel66rt a
kdzszolgrlltat6nak fizetend6, az e rendeletben meghatfuozott dijfizetdsi id6szakra
vonatkoz6an meg6llapftott drj, amely tartalmqzza a telepiildsi szilfrd hulladdk
kijeltilt rirtalmatlanit6 helyen trirtdn6 elhelyezdsdnek dfihanyiaat is.

II. FE.IEZET

xOzTnnUIETEK, E GYEB INGATLANoK TISZTANTARTASA

4.$

Bodolyab6r Kdzsdg teljes kdzigazgatisi tertiletdn a szemetelds, a kdzteriiletek b6rmelv m6don
trirtdnd szennyezdse tilos.

(l) Ktiztertileten a szemdt 6s hulladdk kizar6laga szemdtgyrijt6 tartrilyokban 6s kont6nerekben
helyezhet6 el. A seemitgytijti' taitilyok eiheiyezdsdr6i, uriids6r6l, fert6tlenitds6r6l.
karbantartd sir6l az 0n kormdnyzal gondoskodik.

(2) Aki brirmely al.;ryag szilllitilsdndl, fel- ds lerak6srindl nem kertilheti el a kozteriilet
beszennyez6sdt, ktiteles a mturka befejez6se utrin a hullad6kt6l a k6zteriiletet
megtisztitani. Ha a szilllito, fuvaroz6 e kdtelessdgdnek nem tesz eleget, a szennyez6d6st
az kciteles megsztintetni, akinek a r6sz6re a sz6llit6s tcirt6nt.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, haszndl6ja kciteles gondoskodni:
al az iiltala haszndlt, illetve tulajdon6t kepezl ingatlan mtivelds6rdl, rendben tart6siir6l,

gyomt6l, gazt6l, szemdtt6l, vagon6l6 bokrokt6l val6 megtis ztit6s6r6l,
b/ az ingatlandval szomszddos beltertileti ritnak az tl kdzdpvonaidig terjedO r6sz6nek
tisztintartilsiir6l,

c/ azingatlan el6tti j6rdaszakasz (irdahi6nyriban I mdter szdles teniletsiiv, illet6leg -
ha a jrirda mellett zdlds6v is van - az irttestig terjed6 teljes tertilet tisztdntart6sar6l,
dl az ingatlan el6tti nyilt rirok 6s .*rk mritrirgyai tisztdntart6sar6l, a csapad6kviz

zav attalan lefoly6sit akad6lyoz6 anyagok ds hulladdkok elt6volit6srir6l,
eJ a jdtdan elburjanz6 gaznak a burkolat rongiildsa ndlkuli kiirtrisrir6l, azingatlanr6l az

fttest vagy a gyalogi616 terdbe kinyfl6 6gak, bokrok lblyamatos lenyes6s6r6l,f/ az ingatlan el6tti jrirdaszakasz Qarda hianydban I mdter szdless€gii ritsdv)
sikossagmentesitdsdrdl. A jrlrdar6l (rits6vr6l) a havat sziiks6g szerint naponta tdbbszdr is a
h6esds utdn nyomban, de legkds<lbb reggel 6 6rriig el kell takaritani. T'ilos a h6rakdst akdziizemi ds kdz6rdekii l6tesitm6nyekre (pl. vizellard csap, kcizkifoly6, vizelnyel6 akna)
elhelyezni. A jdrdak sfkossiigmentesit6sdre konyhas6t vagy ennek trim6ny oldatdt
haszn6lni tilos. A kdzegdszsdgtigyileg veszdlyes anyagot nem tartalmaz6 sz1r6anyaggal



(pl. ftir6szpor, homok, k6por, hamu, kis szemcs6jii salak); a sz6r6anyagbeszerz1s6r6l a

tisztitiisra kdtelezett gondoskodik.

(4) A kdzintdzmdnyek, terek, sdtiinyok, parkol6k, zdldtertiletek, valamint az ezek melletti
kdzutak rendszeres tisztiintartatdsrir6l 6s tisztrin tartrisrir6l a kdzintezm6ny, illet6l eg az
dnkormrinyzal gondosko dik az(l) bekezddsben foglaltak szerint.

(5) A kereskedelmi 6s vend6gl6t6 iizletek, iirusit6-helyek el6tti kdzteriiletet 6s j6rdaszakaszt

az izlet tizemeltet6je kdteles tisztrin tartani az (l) bekezd6sben foglaltak szerint Az
tizemeltet6 kdteles gondoskodni azizlet kdrnydkdnek tisztan tart6srir6l is.

(6) Az utcai 6s egy6b iddny jellegii vagy alkalmi elarusit6 helyek drusai kdtelesek az

iirusitdsra kijeldlt helyet, valamint annak kcirnydkdt tisztiin tartani.

(7) Az i.izletek 6s alkalmi elSrusit6helyek iizemeltet6i ill. rirusai az arusitiisb6l keletkez6
hulladdk gyiijt6sdre az izlet,6rusit6hely ekitt megfelelci szimir zitrhat6 ed6nyt kdtelesek
elhelyezni 6s azoknak saj6t szemdtgyiijt6 eddnybe tdrt6n6 rendszeres kiiiritdsdr6l 6s

el szillittisrir6l vagy el szdl littatrisrir6l gondoskodni.

(8) Epit6si t6rmeldket 6s egy6b, karbantart6si szem6tnek nem min6siil6 szildrd hullad6kot az

k6teles elszdllitani, akindl a hullad6k keletkezett, a Polgdrmesteri l{ivatal 6ltal kijekilt
helyre, tdrit6s ellen6ben.

(9) Epitds, tatarcz6s, bontds, az rifresi. ielbontrisa sorAn torekedni kell a keletkez6 por 6s miis
szennyez6d6s szetterjed6s6nek megakad6lyozdsilra a porkepz6 anyagok vizzel tcjrtdn6

locsolds6val ds m6s alkalmas eljrirdsokkal. Az rittesten, jrird6n 6s egydb k<izteriileten

ideiglenesen elhelyezett 6pit6anyagot 6s szennyez6ddst eloidezo mds anyagot tigy kell
tarolni, hogy biztositva legyen ezen anyagok es6, sz61 6ltali elsodr6d6sanak

megakaddlyozlsa.

(10) Avart, nyesed6ket 6s mas kerti hullad6kot csak az ene alkalmas kivijt gdddrben,

okt6ber 1. 6s dprilis 30. kdzcitti id6szakban, a szomszddos ingatlanok drdeks6relme

ndlkiil, feltigyelet mellett szabad el6getni.

A kereskedd, utcai {rus 6s rendezv6nyszervezil kiitelezetts6gei

s.$

(l) Az iizlet, egy6b el6rusit6hely, vendeglat6, 6s szolgiltat6 egys6g el6tti 6s melletti
jardaszakaszt, illet6leg ha a jarda mellett zdldsdv is van, az irttestig terjedo teljes

teriiletet a tulajdonos kdteles tiszlfun tartani, a keletkezett telepiildsi szilird
hullad6kot osszegyiijteni 6s elsz6llitdsrlr6l gondoskodni. A tulajdonos koteles a

burkolt teriileten a sikoss6g mentesitdsr6l 6s a h6 eltakarit6sar6l gondoskodni.

(2) Az ingatlan el6tti 6s melletti jiLrdat a tulajdonos kriteles naponta mind a t6li, mind a

ny6ri id6szakban legk6s6bb reggel 7 6rhig letakaritani, nyitva tartiis ideje alatt

folyamatosan tiszt6n tartani, zrir6s el6tt dsszetakaritani.

(3) Kdzteri.ileten szeszes italt fogyasztani tilos. A tilalom nem vonatkozikakOzteriileten

elhelyezett ds kdzvetlentil a k6zteriileten szeszes ital arusit6s6t is vdgz6 iizletek l0



mdteres kdrnydk6re, valamint a majrilis jellegti rendezv6nyek sordn ideiglenesen
kitelepiilt, szeszes italt is rirusit6 i.izletek 50 m6teres k6rnydk6re.

6.$

(l) Az utcai iirus koteles a rdszdre kijeldlt helyet 6s kdzvetlen krirnydkdt tisztrin tartani,
az iirusftdsb6l keletkezett hulladdkot dsszegytljteni ds elt6volit6sar6l gondoskodni.

(2) Kdzter0leten rendezettvdsSr, sport- ds egydb rendezvdny tart6sa idejdn a rendezv6ny
szetvez6je kdteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelel6 szimri illemhely
biztositdsar6l, iizemeltetds6r6l, valamit a rendezvlny alatt ds azt k0vet6en a
teriiletnek 6s kcjzvetlen kdrnyezet6nek tisztrintart6srir6l, tovdbb6 a teriilet eredeti
6llapot6ban trirt6n6 visszaadrisar6l.

Sikossdg mentesit6s 6s h6eltakarft6s

7.$

(l) A sikossiig elleni vddekez6shez a krirnyezetkim6l6 anyagokon (fiir6szporon,
homokon, salakon) kiviil klorid tartalmri fagy6spontcsrikkent6 szer (pl. konyhas6)
hasznillata csak rigy alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijufiatrisrinak m6rt6ke40 d^' -ndl t6bb ne legyen. Az ilyen anyagot ti{rol6eddnyben,
k6rnyezetszennyezlst kivdlt6 kizu6 m6don kell tr6.rolni. A ftloldott havat szriksdg
szcrini naponta t0bbsziir cl keii t6volftani.

(2) Klorid tartalmri vegyszer haszndlata zdldfeliileten, illetve azok k6vetlen krirny6kdn
tilos.

(3) I{6rakrlst tilos elhelyezni:

a) ritkeresztez6ddsben,

b) ritburkolati jelen,

c) jdrdasziget 6sjarda k6zd,

d) tOmegkdzleked6sre szol 9616 j 6rmti meg6ll6hely6n6l,

e) kapubejdratel6,

f) kdzszolgriltatrisi felszerel6si tilrgyra ds kdrd; pl. vizelz6r6 csap, 96z- es egy6b
kdzl6tesf tmdny (ftimpaoszlop, hirdet6oszlop stb.).

Kiizteriilet tisztdn ta rtdsdval iisszefiiggd egy6b ren d elkez6sek

8.$

(l)'lilos
a) u tiltestet, jdrddt, egydb krizteriiletet, a kcizteriilet felszereldsi 6s berendezdsi

tiirgyait szewtyvizzel, vizelettel, emberi ds 6llati iiriildkkel beszennyezni,
megrongiilni,



b.) a feltakarit6sb6l, felrnosdsb6l kele&ezett szennyez6ddst, szewryvizet a

kdzteriiletre, csapaddkvizelvezeto rendszerbe beleseperni, illet6leg belednteni,

c.) a kdztertileten, zdldteri.ileten ldv6 ndv6nyeket (fa, dfszcserje stb.) megrong6lni,
csonkitani, leszalcftani,

d.) a parkosftott 6s fiivesftett zdldteriiletet rendeltet6sellenesen haszn6lni,

e.) hulladdkot elhagyni, felhalmomi, a gytijt6s, szdllftds 6s lerak6s szab6lyait6l
eltdr6 m6don kezelni.

(2) Ebek 6ltal a krizteriileten okozolt szewryez€s elt6volft6srir6l az eb s6t6ltat6ja k6teles
haladdktanul gondoskodni.

III. FEJEZET

A TELEPULI,SI SALARD ES FOLYf,KONY HULLADEKKAL KAPCSOLATOS
HULLADf, KKEZELrtSI KOZS ZOL G,.( LTAT{S

A kiizszolgdltatds ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

e.$

(l) Az ingatlantulajdonos 6s a krizszolgdltat6 krizOtti jogviszonyt a kozszolg6ltat6s
ig6nybev6tel6nek t€nye hozza l6tre.

(2) A,iogviszony kezd6 iddpontja azaiTap, aruelyben akozszoigditato akdzszolg6ltat6s
teljesitdsenek megkezd6sdr6l 6s ldnyeges feltdteleir6l az ingatlantulajdonost ir6sban

drtesitette, vagy felhiv 6s kbzzfitdtel e f d an t6j ikoztatta.

(3) A telepiildsen a hulladdkkezeldsi kdzszolgilltat6s igdnybev6tele heti egy alkalommal
kcitelez6.

lf.$
A telepiildsi szilard hulladdk gytijtds6t

a) csalddi hinas lak6teriileteken ingatlanonkdnt I db ll0 literes hulladdkgyiijt6
eddnnyel,

b) tdbblethulladdk keletkezdse esetdn a kdzszolgdltat6 6ltal forgalmazott miianyag

zs6kban lehetsdges.

11.$

A kdzszolgaltat6s igdnybev6teldr6l sz6l6 szerz6dds tartalmi elemei :

a) a f'elek megnevezdse, 6s azonosit6 adatai,

b) a k<izszolgdltatds ig6nybevdtel6nek kezd6 napja,

c) a teljesitds helye, m6dja

d) a megrendel6 rendelkezlsdre bocs6tott gytijt6eddny tirtartalom 6s darabsz6m szerint,

e) az tiritdsi gyakoris6g 6s az iLit6s ideje napok szerint,



a megrendel6 6ltal meghatitrozotr, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hulladdk
mennyis6ge amelyre kdzszolgilltatdst a megrendel6 igdnybe veszi,

a gytij tried6nyek haszndlatrinak j o gcime 6s m6dj a,

a kiizszolgilltatds di j a 6 s al kal maz6s anak felt6te I ei,

a kdzszolg6ltatas mdrt6k6t meghalad6, a megrendel6 igdnyei szerinti esetleges
t0bbletszolgriltatds 6s annak dij 4
a klzszolgdltatrisi dij megfi zetdsdnek m6dj a,

a szerz6d6s m6dosft6srinak, felmonddsanak felt6telei,

az irinyad6 j o gszabdlyok meghatd rozdsa.

Az in gatlantulaj d onos j o gai 6s kiitelezetts6gei

12.$

(l) Az ingatlantulajdonos kdteles az ingatlwrdn keletkez6 vagy birtokdba kertilt
telepiildsi szilird hulladdkot az e rendeletben meghatdrozott m6don gyiijteni,
tovdbbri a kdzszolgdltat6nak trirt6n6 6tad6srir6l a rendeletben meghatiirozott m6don
6s helyen gondoskodni. E ktitelezetts6g teljesft6se soriln az ingatlantglajdonos
kdteles:

a) az ingatian6n keietkez6 huiiaddk mennyisdg6t alacsony szinten iariani,

b) a telepiildsi szilard hulladdkot - ktldnds tekintettel a hulladdk tovdbbi kezel6s6re -
az elszfillit6sra val6 etvdtelig gyiijteni, illetve tarolni, ennek sordn megfelel6
gondoss6ggal eljArni annak drdekdben, hogy a hulladdk mrlsok 6letdt, testi dpsdgdt,
egdszs6gdt es j6 kdzerzetdt ne veszllyeztesse, a termdszetes 6s dpitett krirnyezetet
ne szennyezze, a ndv6ny-6s dllatviligot ne kdrositsa, a kdzrendet 6s a
kdzbiztonsdgot ne zav arja,

c) az ingatlandn keletkez6 telepi.ildsi szil6rd hulladdk kezeldsdre az dnkorm inyzat
illtal szervezettkdzszolgdltatrist igdnybe venni, illetve a hullad6kot a begytijt6sre e
rendeletben feljogosftott kdzszolg6ltat6nak dtadni 6s, a kdzszolgiiltatasi dijat
megfizetni e rendelet 21'22. $-a szerint.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosv6ltozas vagy egydb ok folytan a
ktizszolg6ltatds igdnybev6tel6re kdtelezettd v6lik, kdteles ezt e tdny keletkezdsdt
kcivet6 30 napon belill ir6sban bejelenteni a klzszolgdltat6nak. A bejelentds
elmulasztrisiib6l ered6 h6tranyokdrt az ingatlan kordbbi ds fj tulajdonosa
egyetemlegesen felelnek.

(3) Nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt kdtelezetts 69 az ingatlantulajdonost az olyan
bedpitetlen ingatlan tekintetdben, ahol nem tartlzkodik, ds ahol hulladdk sem
keletkezik.

$) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiil6si szilird hulladdk keletkezik,
de az ingatlana egyidejiileg gazdrilkod6 szervezet c6gnyilv6ntartrisdba bejegyzett
szdkhely6til, telephelydtil vagy li6ktelepdiil is szolg6l, kdteles a teleptildsi szil6rd
hullad6k6t a gazd6lkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdas1gi

s)

h)

i)

i)
k)

l)



tev6kenysdge sordn keletkezett nem telepiildsi szillrd hulladdkt6l elkiikinitetten
gytijteni 6s ara krizszolgdltatdst igdnybe venni, feltdve, hogy a telepi.il6si szilard
hullad6k kezelds6r6l a Hgt. 21. $-6nak (2) bekezd6se szerint nem gondoskodott.

(5) A kdzszolgdltat6s ig6nybevdteldre kritelezett ingatlantulajdonos a kdzszolgdltat6s
al6l nem vonhada ki magitt arra val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a
hulladdktermel6s hidnydban nem, illetve csak rdszben veszi ig6nybe.

(6) A telepiil6si szilard 6s folydkony hulladdk gytijtdse, taroldsa kizar6lag olym6don
ttirtdnhet, hogy ne iddzzen el6 szennyezdst lak6telken beltil, sem azon kfviil, sem
pedig kdzteriileten.

(7) Az ingatlantulajdonos kdteles a hulladdktrirol6 ed6ny(ek) trirol6si helydt tisztdn
tartani, tdlen a h6t6l megtisztitani, felsz6rissal sikoss6gt6l mentesiteni. Az iirit6s
alkalmfval szennyez6ddtt kdzteriilet tisztitdsrir6l a kdzszolg6ltat6 kciteles
gondoskodni.

(8) Az ingatlantulajdonos t6len a jfudads az tttest kdzdtt l6v6 h6kupacon legaldbb I mdter
szdles eiil6t kriteles l6tesiteni, h6t6l megtisztitani, sikossAgmentessd tenni, hogy a

hullad6kgy'tijt6sdre szolgril6 twtaly a szilllit6jinmrire balesetveszdly ndlktil konnyen
feladhat6 legyen.

13.$

(l) Az ingatlantulajdonos a gyiijt6eddnyeket az ingatlana teri.ilet6n beliil kdteles
elhelyczni. Gy,ijt6ed6rryt kozteriiicicn lari6san eiheiyezni kizar6iag abban az esetben

iehets6ges, ha a gytijt6eddny az ingatlan adottsdgait figyelembe vdve, hely hiriny6ban
az ingatlan teriiletdn nem helyezhet6 el,

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles az gyijtleddnyeket a hullad6k elszdllitdsa c6ljrlb6l a
k<izszolgdltat6 6ltal megjel6lt id6pontban, a kcizteriileten a begyiijtdst vdgz6
gdpjarmrivel megk<izelithet6 6s tiritdsre alkalmas helyen elhelyezni. A
hulladdkgyujt6 eddnyeket a sziilitds napjrin 6.00 6r6ig kell az ingatlan bejrirata el6tti
kdzteriiletre kihelyezni oly m6don, hogy az a hullad6kszdllit6 jarmrire kdruryen
felhelyezhet6 legyen. A gyiijtdst krivet6en a gyiijt6 eddnyzet sajdt ingatlanra t<irtdn6

visszahelyezdse az ingatlantulajdonos, illetve a kdzszolg6ltatdst igdnybe vev6
feladata.

(3) A hullad6k elsz6llit6s cdlj6b6l kihelyezett gyrijt6ed6ny fedeldnek - a krizteriilet
szennyez6sdnek elkertildse drdekdben - zitrt illlapotban kell lennie. A hullad6kot a
gyrijt6eddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az az edlny mozgatdsakor ds iiritdsekor ne

sz6r6djon, valamint a g6pi iiritdst ne akadillyozza.

(4) A kihelyezett gyrijt6ed6nyb6l a m6g haszndlhat6 dolgokat kiv6logatni tilos.

(5) A kihelyezett gyijt6eddny nem akadiiyozhatja a j6rmti- 6s gyalogosforgalmat, 6s

elhelyez6se egydbkdnt sem jarhat baleset vagy kdrokoz6s veszdlydnek el6iddz6sdvel.

14.$

(l) A hulladdkt6rol6 eddnyek beszerz6s6r6l, javitdsdr6l, p6tldsdr6l €s a szolgiiltat6ssal

drintett ingatlanokon val6 elhelyezdsr6l (odasz6llitdsr6l) az ingatlan tulajdonosa
koteles gondoskodni.



(2) Az ingatlantulajdonos kcitelessdge gondoskodni a gytijt6eddny tisztdntartdsiir6l,
fert6tlenit6sdrdl, rendeltetdsszerti hasznalatarll ds kdrnyezetdnek tisztintartdstlr6l.

(3) Ha a gyujt6ed6nyben olyan nedves hulladdkot helyeztek el, amely az eddnyben
dsszetdmdrdddtt vagy befagyott, illetue az eddnyben l6v6 hulladdkot rigy
dsszepr6seltdk, hogy emiatt az eddnyt nem lehet tiriteni, az ingatlantulajdonos a
kdzszolg6ltat6 felhivdsdraazed6nyt tirithet6v6, illetve haszn6lhat6v6 tenni,

(4) Tilos a gytijtdeddnybe foly6kony, m6rgez6, (iz-ds robbandsvesz6lyes anyagot, 6llati
tetemet, dpftdsi tdrmeldket vagy egy6b olyan anyagot elhelyemi, amely
vesz1lyeztetheti a begyiijtdst, i.iritdst vegz6 szem6lyek vagy mas szem6lyek 6let6t,
testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t, a gyrijtdberendezds 6psdg6t.

A kiizszolgr{ltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

ls.$

(l) A kcizszolgfitat6 kdteles a rendelet hatitlya al6 tartoz6 ingatlanon keletkezett
hulladdkot az e rendeletben el6irt szabdlyok szerint rendszeresen elsz6llitani a
kijektlt hulladdk lerak6helyre, illetve annak artalmatlanitesAr6l a szakmai
krirnyezetvddelmi szabdlyoknak megfelel6 m6don gondoskodni.

(2) A telepiil6si szilard hulladdk elhelyezds6t, 6rtalmatlanit6s6t kizar1lag a koml6i
regiondlis hulladdklerak6n, vagy egydb - krlrnyezetv6delmi mtik<id6si engeddllyel
rendelkez6 - hullad6klerak6n lehet elvdgezni. (tovdbbiakban: hullad6klerakd)

16.$

(l) A kdzszolg6ltat6 kriteles a gytijt6eddny iirft6sdt kimdletesen, az elv6rhat6
gondoss6ggal vigeznl

(2) A szabdlyszeriien kihelyezett gyiijt6eddny tiritdse soriin esetleg keletkezetr
szerrry ez6 dds takaritds 61 6l a krizszol griltat6 kritel es gondoskodni.

(3) A gyrijt6ed6nyben okozott kdrt a krizszolg6ltat6 t6ritdsmentesen kciteles kijavitani,
ha a krirokozilst neki felr6hat6 okb6l krivetkezett be. A krizszolgriltat6 kciteles az
ebb6l ered6 karbantartiisi murka, ds javitds id6tartamara helyettiit6 gyiijt6eddnyt
biztositani. Ha a krirokoz6s nem r6hat6 Iel a kdzszolgdltat6nak, a hasznilhatatlannd
vdlt gyiijt6ed6ny javftdsa, p6tliisa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost terheli.

(4) A kcizszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:
az <inkormilnyzat rendeletdben el6irtt6l (szabvanyos I l0 literes) elt6r6 trlrol6ed6ny
kihelyezdse eset6n,
ha a tdrol6eddnyben a teleptildsi szil6rd (kommundlis) hulladdk k6r6be nem tartoz6
anyag keriilt elhelyezdsre (pl. forr6 hamu, k6-, dpitdsi trirmeldk, dllati tetem, mar6,
mdtgez' anyag, elektronikai hullad6k, folydkony vagy befagyott zsiradek, gyutdkony
vagy robban6 *-yug, nagyobb tededelmti, srilyri t6rgy, amely vesz{lyezteti a
hulladdkszrillitdssal foglalkoz6 alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a
gyrijt6berendezdst, illetve artalmatlanitiisa soriin ieszely:ezieti a [6my"z-"tet.i
a hulladdk nem a szabvdnyos, z6rt tarol6eddnyben, ill.tu" n"r u k6zszolg6ltat6t6l
v6s6rolt (70 liter iirtartarmri) ielzettzsrikban keriil kihelyezdsre,
a hulladdk oly m6don kertil kihelyezdsre, hogy a tdrol6ed 6ny mozgat6sakor a
kisz6r6dds veszdlye fennrill (nem lezilrt illetve serdii ed6ny)



- ha a trirol6eddny kdriil szabillytalanul, annak mozgathst ds iirit6st akad6lyoz6 m6don
ttjbblethulladdk keriilt kihelyez6sre

amennyiben a trlrol6ed6nyek jelz6se bevezetdsre keriil - a tarol6ed6nyek matric6j6nak
hi6nya illetve sdriildse eset6n

Lomtalanftds

17.$

(l) A lomtalanit6s megszervezdsdr6l 6s lebonyolitdsar6l a kozszolg6ltat6 dvente k6t
alkalommal a kdzszolgdltatas keretdben ktildn dij felszdmol6sa ndlkul
gondoskodik.

(2) A kdzszolg6ltat6 kizx|lag a lomtalanit6s al6 tartozi hutartasi szilard hulladdk
elszdllitdsara kriteles.

(3) A hullad6kot az ingatlantulajdonos a kozszolgdltat6 6ltal hirdetmdny td6n
el6zetesen megjel6lt helyen 6s idripontban helyezheti ki elsz6llitas cdljdb6l.

() Az elsz6llitand6 hulladdkot rigy kell elhelyezni a kdzteriileten, hogy a j6rmii-6s a

gyalogosforgalmat ne akadillyozza, a begytijt6 sz6llit6eszkrjz 6ltal j6l
megkdzelithet6 legyen, a zildtertiletet 6s a novinyzetet ne karositsa, tov6bb6 ne
jrirjon baleset vagy karokoz6s veszdlydnek el6id6z6s6vel.

lf x-.-^l *,ll+n16s: .Iiilrv,dzurSr4r!ql4ol urJ

18.$

(l) A k0zszolg6ltat6s igdnybev6teldre kdteles, illetve akdzszolg6ltat6st igdnybe vev6

ingatlantulajdonosnak hulladdkkezel6si kcizszolg6ltat6si dijat kell fizetnie. Az
egysdgnyi dijt6telek dijdta rendelet l. sz. melldkletetartalmazza.

(2) A krizszolg6ltat6si dijat tartalmaz6 szimlilt az ingatlantulajdonos rfszire a

krizszolg6ltat6 negyed6vente ut6lag 6llitja ki 6s ktildi meg.

(3) K6sedelmes fizet6s eset6n a kdzszolg6ltat6 k6sedelmi kamat 6rvdnyesit6s6re
jogosult.

(4) A fogyaszt6i panaszok 6s eszrev6telek a polgrirmesteri hivatal 6s a kdzszolgiltat6

6ltal fenntartott tigyfelszolgdlati irod6ban szem6lyesen kiff.iggesztett elj6r6si rend

szerint vagy irdsban intdzhetdk.

(5) A k6zszolg6ltat6 a jogkrivetkezmdnyekre t<irtdn6 figyelmeztet6ssel kdteles a

telepiil6si szilardhulladdk kezeldsi kdzszolg6ltat6si ddjal k6sedelembe esett

fogyaszt6t - aj6nlott lev6l ridan - irdsban felsz6litani a dijhdtral6k keletkez6s6t

kdvet6 30 napon beliil.

A fblsz6lit6s eredmdnytelensdge eset6n a dijh6tral6k keletkez6s6t ktivet6 90. napot

kdvet6en a kdzszolgdltat6 - a felsz6lit6s megtortdntdnek igazol6sa mellett - a

l0



dijh6traldk ad6k m6djdra tortdn6 behajt6srit a teleptil6si dnkonndnyzat jegyz6jdn6l
kezdemenyezi.

A telepiildsi dnkormrinyzat jegyzlje - a kezdem6nyezds kezhezv6tel6t6l sz6mitott
nyolc napon beliil - a ktildn jogszab6lyban meghatarozottak szerint int6zkedik a
dijhdtraldk, k6sedelmi kamat 6s a felmeriilt kdltsdgek behajtdsa 6rdek6ben. A
behajtott dijhdtraldkot, kdsedelmi kamatot, valamint a kbzszolg6ltat6nak az ezzel
kapcsolatban ftlmeriilt 6s behajtott ktilts6geit a telepiildsi Onkormdnyzat jegyzlje
nyolc napon beliil dtutal ja akdzszolgilltat6nak.

Ha a kozszolgdltatdst igdnybe vev6 dijhdtraldkos nem tulajdonosa az ingatlannak ds

a vele szemben lefolytatott behajtds eredmdnytelen, a dijhdnaldkot, kdsedelmi
kamatot 6s a felmertilt kdltsdgeket az ingatlan tulajdonos6t6l, illetve
vagyonkezel6jdt6l kell behajtani. Kdz0s tulajdonban ell6 ingatlan esetdben a
tulaj donosok felel6ss6ge egyetemleges.

A behajthatatlan diih6tral6k esetdben ennek t6ny6r6l 6s okar6l a telepiildsi
dnkormrlnyzat jegyzlje - a behajt6s eredmdnytelensdgdt kdvet6 nyolc napon beliil -
i gazol6st ad a krizszol g6ltat6nak.

(6) A k<izszolg6ltat6si dijat a k6pvisel6-testtilet egydves dijfizet6si id6szalaa dllapitja
meg.

'9. $

(l) A kdzszolgdltatfsi dijat a kdzszolg6ltat6 a gazd6lkod6 szewezetek rdsz6re havonta
sz6ml6zzaki.

(2) A gazd6lkod6 szervezetek a kdzszolg6ltat6si dijat a kozszolgilltat6 rdszlre
kdzvetlentl a teljesftett szolgdltatds alapj6n, szflmla ellendben, a sz6mla
kezhezveteldt6l szdmftott l5 napon beliil kOtelesek megfizetni.

(3) Aki a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelezettsdgeit nem teljesiti, nem
tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizetds6t, ha akozszolgdltat6 az 6 rlszdre a
kdzszolg6ltat6st felai6nlotta, illetve a kdzszolg6ltatds teljesit6sdre vonatkoz6
rendelkezdsre 6ll6st vagy telj esitdsdt igazolj a.

(4) Nem tagadhat6 meg a kozszolgdltat6si dij megfizetdse, ha a krizszolgdltat6t a
kdzszolgilltat6ssal kapcsolatos kdtelezettsdgdnek teljesitdsdb en az id6jrirds vagy mds
elhdrithatatlan ok akadfiyozta, 6s a kdzszolg6ltat6 az akad6ly elhrirftds6t kdvet6
munkanapon a mulaszt6st p6tolta.

A gazddlkod6 szervezetre vonatkozd kiiliin szabflyok

20.$

(l) Gazd6lkod6 szervezet akkor k6teles a kdzszolg6ltatist igdnybe venni, ha a
gazd{lkod{si tev6kenysdgdvel dsszefiiggdsben keletkezett telep0l€si hulladdk6nak
kezelds6r6l a Hgt. 13. g-6ban lbglaltaknak megfblel6en nem gondoskodik.



Q) Az a gazdrilkod6 szervezet, amely a kOrnyezetvddelmi feltigyel6s6g 6ltal
engedelyezett- telepiildsi hulladdk drtalmatlanitdsdra alkalmas -- hulladdkkezeldsi
berendezdssel, ldtesftmdnnyel rendelkezik, a kdzszolgdltatds kritelez6 igdnybevdtele
al6l mentesiil, ha a tevdkenysdge soriln kdpz6ddtt teleptil6si szil6rd hulladdk
6rtalmatlanit6sar6l ebben a berendez6sben, ldtesitm6nyben gondoskodik.

(3) Az a gazd6lkod6 szervezet, amely a kdtelez6 kdzszolgdltat6st nem veszi ig6nybe, a
kiil<in jogszab6lyban meghatarozott m6don 6s tartalommal kriteles a tevdkenysdge
sonin keletkez6 hulladdk mennyis6gdt ds dsszetdteldt fajt6nkdnt nyilv6ntartani, az
iltala vflgzett kezel6sr6l, a kezelt 6s a eredmdnydb6l szitrmaz6 hullad6la6l
nyilvantartdst, a kezel6ldtesftm6ny miikod6sdr6l iizemnapl6t vezetni ds ezekr6l a
hat6sdgnak bejelentdst tenni. A gazddlkod6 szewezet a kozszolgdltatris ald nem
tartozo hulladdkrlnak mennyisdg6r6l, 6sszetdtel6r6l, keletkezds6nek fonrisrir6l 6s
kezel6sdnek m6djdr6l kriteles jegyziht tdjdkoztatni. Ha a gazd6lkod6 szervezet e
t6jdkoztatasi k<itelezettsdg6t elmulasztja, akozszolgdltatdst kriteles igdnybe venni.

A kiizszolgdltatris hatdlya ald nem tartozil telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos
rendelkez6sek

21.S

(l) A kdzszolgiltatils nem terjed ki a gazdirlkod6 szervezetnek az ngatlanon fblytatott
ipari, kereskedelmi, ktizszolgiltat6 6s egydb gazdasdgi tev6kenysdg6vel
Osszeftiggdsben keletkezett teleptildsi szilard hulladdkra, ha nem kdtelezett a
k0zszolg6ltat6s igdirfi:evdteldre; nem terjed ki tovdbb6 a kozintlzmdny miik6d6se
surin keietkezett huliaddkra. E hulladdktirjtrik esetdben az ingatlantulajdonosnak a
Hgt. 13. $. (l) bekezddsdben megiekilt, a hulladdk termel6jdre 6s birtokostira
vonatkoz6 szabdlyok szerint kell eljrlrnia.

(2) A hulladdk termel6je, birtokosa a tevdkenysdgdnek gyakorl6sa sor6n keletkezett
vagy m6s m6don birtokdba keriilt hulladdkot kciteles gytijteni, tov6bb6 az
drtalmatlanitdsr6l v agy hasznositrisr6l gondo skodni.

(3) Az drtalmatlanitasra vagy hasznositiisra vonatkoz6 kdtelezetts 6g1t a hulladdk
termel6je, birtokosa

a) a jogszabdlyban meghatarozott feltdtelekkel megfelel6 rirtalmatlanit6 vagy
hasznosit6 eljrilis, berendezds, l6tesitmdny alkalmazris6val saj6t maga teljesiti,
vagy

b) az erre feljogositott ds enged6llyel rendelkezo hullad6kkezel6nek tortdn6
6tad6ssal, a kezelds kdltsdgeinek megfizetds6vel teljesfti.

@) Az (1) bekezddsben megieldlt hulladdkot a koml6i hullad6k lerak6helyre, tov6bb6
egy6b, kdrnyezetv6delmi hat6s6gi engeddllyel rendelkez6 6rtalmatlanft6 helyre vagy
hasznosit6 helyre a hullad6k termel6je, birtokosa kiil<in engeddly ndlktil, az adott
lerak6ra vonatkoz6 hulladdkkezeldsi dij megfizet6se mellett maga is elszallfthatja.

22.$

(l) A hullad6k elszdllftdsa sor6n olyan gondossriggal kell eljarni, hogy a hulladdk a
szdllit6jrirmribe tcirtdn6 tiritdsekor, illet6leg a szdllitris folyaman ne sz6r6djon 6s mds
kdrnyezetterheldst se idlzzen el6. Szdllitrisb6l ered6 szennyez6dds esetdn a hulladdk
eltakaritdsri.r6l, a teriilet szennyez6dds mentesitdsdr6l 6s az eredeti kdrnyezeti rillapot



helyre6llit6sdr6l a hullad6k termel6je, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonosa krjteles
gondoskodni.

23.$

(1) FIa az ingatlantulajdonos akdzszolgilltatds al6 nem tartoz6 hulladdk elsz6llit6s6val a
kdzszolgdltat6t bizza meg, a megrendelds 6s a szolgilltatds feltdteleiben tdrt6n6
meg6llapoddsuk alapjan a kdzszolgttltat6 a megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a
megieldlt mennyisdgti 6s dsszetdtelii hullad6knak megfelel6 gyrijt6eddnyt az
ingatlantulajdonos rendelkezdsdre bocsdtja, a hulladdk elszrillitdsat elv6gzi, ds
gondoskodik a kijeldlt artalmatlanit6 helyen trirt6n6 elhelyezdsdr6l.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltat6 rdszdre a megdllapoddsban rcigzitett dijat
kdteles megfizetni.

24.$

(l) A hulladdk termel6je, birtokosa kriteles gondoskodni az rjnkorminyzat ktildn
rendelet6ben meghatarozott kcizteriilet-haszndlati enged6ly megszerzdsdr6l, ha a
hullad6k dsszegy[ijtds6re volgdl6 kontdner krizteri.ileten 24 6rdt meghalad6
id6tartamra keriil kihelyez6sre. K<jteles gondoskodni tov6bb6 a kontdner
kOrnyezet6nek folyamatos tisztantartds6r6l, a kont6ner telit6d6se esetdn annak
haladdktalan elszdllit6s6r6l.

(2) A gu:ti{ikr-rd6 szervezet kontdnert kdzteri.ileten a krjzriti 6s a gyalogosforgalom
biztons6g6t nem veszllyeztetb m6don, az aldbbi rendelkezdsek megtart6s6val
helyezhet ki;

a) frirtvonalon kont6ner kiziir6lag fblyamatos rakodds idej6re helyezhet6 ki, a
szdllit6 jdrmti helyszinen tartds6val annak drdek6ben, hogy az elsz6llit6s a
telit6d6skor halad6ktalanul megtdrtdnhessen.

b) tdmegkdzlekeddsi titvonalon, ha a kont6ner kihelyezdse csak a krjzuti forgalom
zavattsinal oldhat6 meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljdrni,

c) egy6b ritvonalakon a kontdnert a telit6d6st k<ivet6 8 6ran belul el kell szallitani.

IV. FEJEZET

zAp6 RENDELKEZESEK

Szab6lys6rt6s

2s.$

Szab6lys6rt6st kcivet el, 6s 30.000,-Ft-ig terjed6 pdnzbfrsdggal srijthat6, aki e rendelet

a) 4. $-dban az ingatlantulajdonosnak a krizteriilet, 6pi.ilet 6s telek tiszt6ntart6sara,

b) 5' 6s 6. $-dban a keresked6, utcai iirus ds rendezv6nyszervezbkoteless6geire,

c) 7. $-6ban a sikossdg-mentesftdsre ds h6eltakarit6sra,

d) 8. $-6ban a k<izteriilet tisztdntartdsfval6sszefiigg6 egydb tilalomra ds k6teless6gre,

e) 12. $-6nak az ingatlantulajdonos kdtelessdgdre,



0 13. $-6nak 6s 14. $-,inak (4) bekezd6sben a hulladdkgyrijt6 eddnyre,

g) 17. $-6nak (4) bekezddsdben az elszilllitand6 hulladdknak a ktizteriileten val6
elhelyez6s6re,

h) 21. $-6nak (1) ds (4) bekezddsdben a gazd6lkod6 szervezetkritelessdgeire,

i) 22. g-6bana hulladdk szilllitdsdra,

j) 24. $-6ban a hullad6kgytijt6 kont6nere

vonatkoz6lag meg6llapitott rendelkezdseket megszegi.

Hatdlybal6pds

Ez a rendelet 2008. 6v augusztus 28-6n dn l6p hat6lyba.

*IFn
Bdrdcz Tib+
nolerirmestf

rtr
-t.1+1

ttr. ttabKlTdras
korjegyzS

K i h i r d e tv e: 2008. augusztus 28.



l. sz6mri mell6klet

Lakoss6gi hulladdkkezel6si kdzszolg6ltatdsi dfj meghat6rozisa 2008. dvre:

I l0literes eddnyzet dija:

194 Ft+Afa/iiritds 2326,-,-Ft+Afaln.e. 27g2,-Ft/n.6v

A kcizszolg6,ltat6 6ltal forgalmazott jelilt zsiik:

285,- F-lTdarab

I5


