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Borjrid Kiizs6g onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek I l/201 5. (XI.30.) tinkormrinyzati
rendelete
Hatrilyos:2016- l 1-23 -t6l
Borj6d Kdzsig onkormiinyzat Kdpvisel6.testiilet6nek I l/2015. (XI.30.) dnkormrinyzati
rendelete
a hullad6kgazdrilkodris kiizszolgriltatris elkikisdr6l

Borjrid Kdzsdg dnkormiinyzat Kdpvisel6{estiilete a hullad6kr6l szbl6 2012.6vi GLXXXV.
t6rvdny 88. g (4) bekezdis6ben kapott felhatalmazis alapj6n, a Magyarorszrig helyi
iinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. dvi CLXXXX. t6rv6ny l:. g 1i j bekezdds l-9. pontjrib"an 6s'a
hulladdkr6l szol6 2012. ivi GLXXXV. t6rv6ny 35. g-ban biztositott feladatk6rebei eljrirva a
kdvetkezdket rendeli el:

I. Fejezet:

Hullad6kgazd:ilkodrisi kiizszorgrirtat{s teriireti hatdra, tartarma, a kiizszolgr tat6
megnevez6se

l.g .(l) Borjrid K6zs6g Onkorm lnyzat (a tovribbiakban: Onkormrinyzat) az
ingatlanhasznril6kndl keletke,:6 telepiildsi hullad6k, az elkiil6nitetten gyri:tottifiures
hulfad6k. 6s a hazhoz menii lomtaranitiis soriin keretkez6 hulladdk gy.riG.er", at"e,liii",
elszallitits|ra hulladdkgazdrilkod6si kozszolgriltalist (a tov6bbi"6'"", tt rr"igait"tirj
szertez.

(2) A kdzszolg tat6s teri.ileti 
.hat6lya kiterjed Borj6d K6zs6g klzigazgatasi teriirerdre (a

tovribbiakban: k<izszolgriltatdsi teriilet).

(3) A kdzszolg6ltat6s trrgyi hatdlya kiterjed a term6szetes szemily ingatranhaszn6r6ingatlaniin keletkez6. osszegyiijttitt 6s a kozszolgdlrat6 risz6re 
'a;d"fi -i;;;i6rt

hullad6kra.

(4) A gazd6lkod6 szervezet ingatranhaszn6l6 ingatlaniin keretkezd, a hiatart[si
hulladekhoz hasonr6 huIaddk rdszdr kipezo. erkiir6niteien gyii.irdn huIadeka akkor reried
l.i .i T:d..l", harritya. ha a gazdaitkodo sze.,tezet 

" hrltud-ikr6i;;atil;dr;;#i';
hul Iaddk kdzszol giiltat5nak t6rtdn6 dtaddsa f tj rin gondoskodik.

(5) A. kozszolgriltates t6rgyi hat rya a (3) ds (a) bekezd6sben fograltakon kiviil kiterjedtovibbri a k6zszorgrirtar6 Srtar a klzszorgithatrisi terureten erktiro-nftetten, gyiij,,;;;i;;gyijttin telepiildsi hu ad6kra, es a iiahoz men6 romtalanitris soni; ih"ly;;lomhulladdkra.

2'S (l) A telepiilisi hulladdkkal kapcsolatos k6telez6 helyi kozszolgriltatris teljesir6sdre
feljogosftott, irler6reg k.terezett a D6r-Kom Nonprofit rca. 1lelzpe""., sinoJi. ll.i-i"tovribbiakban : k6zszolgriltat6).

II. Fejezet:

Ktizszolgdltat{s rendje es mridja

1. Hullad6kgazdrilkod6si ktizszolgiltat:isi szerz6des



3.S (l) A kiitelez<! k6zszolg6ltat6s igdnybev6tel6vel a term6szetes szemily
ingatlanhaszniil6 6s a k6zszolg6ltat6 kozdtt - a Ptk. k6z0zemi szerz6ddsekre vonatkoz6

szabrilyok szerint -szerz<iddses jogviszony jdn ldtre. A lakossrigi hulladdkszill(trisra

vonatkoz6 kozszolgriltatrisi szerz6d6s az ingatlan tulajdonjogrinak, vagy haszn6latijogrinak

megszerz6s6vel, a kiizszolgiiltat6val kotott egyedi szerz6ddssel jdn ldtre.

(2) Gazd6lkod6 s zervezet ingatlanhaszniil6 6s a kdzszolg6ltat6 kdzdtt kiil6n szerz6ddst kell

k6tni.

(3) A hullad6kgazdrilkodisi ktizszolgAttatrisi szerz6d6s egyes tartalmi elemeit a hulladdkr6l

,16lo ZOIZ. eviCLXXXV. tO rv€ny 34. g (5) bekezd6se, 6s a k6zszolgriltat6 kivrllasa6s6r6l

6s a hulladdkgazdalkodrisi ktizszolgriltat6si szerztidds16l sz6l6 3l7l2ll3. (VIII. 28.) Korm.

rendelet 4. $ (1) bekezd6se hatArozza meg.

(4) Nem j0n l6tre, illetve sziinetel a szerz6d6s, ha:

a) Az ingatlant nem haszniilj6k, 6s azt a t€nlt a k0zszolg6ltat6nak bejelentik

b) A tulajdonos id5leges t6voll6t6t - minimum 90 nap - el6zetesen a kdzszolg6ltat6nak

belelenti 6s a be.lelent6s megfelel a tdnyeknek. Az elozetes irrisbeli bejelent6st 5 napon

beltil kell megtenni. A bejelent6s elmulaszuisa jogveszt6'

2. Kiizszolgdltal6 6ltal v6gzett hullad6kgazdilkoddsi tev6kenyseg

4.gAktizszolgriltatismagibafogtaljaamindenkorhatrilyosjogszabrilyoknakmegfelel6'a
r.o"r'orgertutari teriileten- keletkez<i telepiil6si szil:ird hullad6kok 6tvdteldt, gyfijt6s6t, a

hulladdflerak6ba val6 elszellit6sat, ott t6rt6no kezelds6t - iirtalmatlan(kisiit -.

5.$ A lakossaigi hullad6kszrillitris kukris formriban titrt6nik' A gyrijtes heti egyszeri

alkalommal keddi napokon t6ft6nik.

3. Kdzszolg6ltat6, ingatlanhasznril6 jogai 6s kOtelezetts6gei

6.$ (l) A k6zszolg6ltat6 kdtelezettsige, hogy a 4' $ (l) bekezd6sben foglalt feladatokat,a

to"rrrotgattut,i. joiszabalyi 6s szakriai kiivitelminyeinek megfelel5en folVa1.a1osa1 e;

"f,* 
lolU", a"g {ezze, tivibbitbiztositsa az iizemeitetdshez sziiks6ges szem6lyi ds rirgyi

i"iie,"t"t ",. A ftizszolgriltat5 koteles a kozszolgaltatits kiir6be tartoz6 hullad6k

rirtalmatlanitrisdt elv6geztetni.

(2) A k0zszolg6ltat6 kdtelezetts6ge, hogy a 4' $ (l). bekezddsben foglalt feladatot az

i-f,uiaro.6s aielepiil6si szilard h"uliad6[- gyiijt6sire, begytjt6sire, szellit6s:ira ir6nyul6

i"f ,,i'tl^r"f gaf 

"tris 
jogszabrilyi 6s szakmai lovetelm6nyeinek megfelel6en folyamatosan

6s teljes kdrflen elvEgezze.

(3) A kOzszolgriltat6 ktlteles a kdzteriileten kihelyezett szabv6nyos ll0-120 literes

n,,iito.denvu",-valamintakizrir6lagegyediilrill6ingatlanhasznril6eset6benT0literes
;ilil;;;G;; ethelyezett hriztartrisi nuitaaekot z6rt rendszerii gyiijt6jrirmrivel hetente

egy alkalommal elsz6llitani.



(4) A kdzszo196ltat6 aktlzszolgdltakis teljesftds6hezjogosult kd,zremfikdd6r vagy teljesitdsi
segddet iginybe venni. A kdzszolgriltat6 az igdnybe vett kdzremiiktid6 vagy teljesitdsi
seg6d magatartisd6rt felel6s.

(5) Ha a k0zszolgdltat6 dolgoz6i azt {szlelik, hogy a tartrilyban a 7. g (t t) bekezddsben
megieldlt anyagot, Lirgyat helyeztek el, a kiiirit6st jogosultak megtagadni. Az iiritds
megtagad6s6r6l a tulajdonost az ok feltiintet6sdvel irtesftik.

(6) A kozszolg:iltat6 a hulladdk glnijrisdt - a lehet6sdgeihez mdrve - modem, nagy
teljesitm6nyii kdrnyezetbar6t zirt rendszer[i hullad6kgyrfijt6 j6rmiivek iizembe rillitrisdval
vdgzi.

(7) A hulladdk iisszegyiijtdse, elszellitiisa hetenre egyszer lehet6leg a h6t azonos napjrin -
kedden - tdrt6nik. Amennyiben a gyiijt6s napja ilnnepnap, a ktizszolgriltat6 kdteles az
elszallita$ - a helyi szok6sok, illetrlleg jelen rendelet szerint - az ilnnepnapokon, vagy a
megel6z6, esetleg a k6vetkez6 napon elv6gezni, vagy a kOvetkez6 Uritdsi napon dupla
hullad6kmennyis6get elszrillftani. A rdj6kozates a kttzszolgeltat6 feladata ; helyben
szokdsos m6don, mely sor6n az Onkormiinyzat egyUftmtikOdni kOteles.

(8) Amennyiben a hulladik dsszegyfijt6sdre az eseddkes napon mriszaki hiba miatt nem
keriil sor, rigy a kdzszolgriltat6 koteles azt az akaddly elhrirftrisrit k6vet6en halad6ktalanul,
lehet6s6g szerint a kdvetkezo napon a tulajdonosok (haszn6l6k) uijdkoztatrisa mellett
elvdgezni. A djdkorates a kdzszolgiiltat6 feladata.

(9) A kdzszolgriltat6 kdteles a hulraddk gyiijt6s6t 6s szillitris6t rigy elvdgezni, hogy a
kii,teruleteken, a hulladdktrirol6- 6s felrak6 heryeken hulladik el n" Loroajoi, u
kozszolg6ltat6 az iltala elsz6rt hullad6k dsszetakarit6siirdl kdteles gondoskoini. A
ktizszolgriltatS k6,teles a gyiijt6ed6nyeket a kiiiritistik uten a kozteriiletri visszahelvezni
tigy, hogy az ne akadiiyozza a jArmii, illewe a gyalogosforgalmat.

(10) A kdzszolg6ltat6 dvi egy alkalommal, az onkormrinyzattal egyeaetett gyrijt6si napon
lomtalanftrist tart, melynek keretiben elszrillirja a hulladd[gyrijt6 edenyet -elie 

-t<ihetyezett

azon hrlladikokat, melyek a kdzszolgriltaiis keret6ben a m6retiikb6l ad6d6an a
hullad6kglujto ed6nyzetben nem helyezhet6k el. A lomtalanitris r6szletes szabrilyait a
kdzszol geltat6 az 6 nkormlny zaftal hat6r ozza m e g.

(l l).A kozszolgriltat6 6vi egy arkalommal, az onkorminyzafiar egyeztetett gyrijt6si napon
ztildhullad6k gyiijtdst tart, melynek keretdben elsz6llitja a hulladekgyujt6 Jaeny.r ,.rrJ
kihelyezett azon hulladdkoka! melyek a ktizszolgriltatris keretdben a miretukb6i ad6d6an
a hulladdkgyiijt6 ed6nyzetben nem helyezhet6k el. A ziirdhulladdk gyujt6s rdszletes
szabrilyait a kOzszolgiltat6 az Onkorminyzafial hatirozza meg.

(12) A kdzszolgdltat6 a feladatrit a jelen rendelet rendelkez6sei szerint az onkormiinvzat
riltal dtadott 6s 6vente frissitett ingatlanlista alapjrin litja el.

7.$ (l) Az ingatlanhaszniil6 kiiteles az ingatlaniin keletkez6 vagy birtokiba kerult teleptl6si
szikird hulladdkot az e renderetben meghatdrozott m6don vagy heryen gwiteni, to;6bb.i
hasznositiisiir6l vagy iirtalmatlanitisrir6l gondoskodni. E kotelezettsig teljesit6se sorrin az
ingatlanhasmiil5 kriteles :



a) Az ingatlanin keletkez6 hullad6k mennyis6g6t alacsony szinten tartani,

b) Telepiil6si szikird hullad6kot - kiiliinds tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re -
az elszAllititsfua val6 dw6tel6ig gyiijleni, illetve t6,rolni, ennek sor6n megfelel6
gondossriggal eljrirni annak 6rdekdben, hogy a hulladik mesok 6letdt, testi 6ps6g6t,

eg6szs6g6t 6s j6 kiiz6rdek6t ne veszdlyeztesse, a termdszetes is dpftett kOmyezet ne

szennyezze, a ndv6ny - 6s 6llatvikigot ne kiirosftsa, a kiizrendet 6s a ktizbiztonsiigot
ne zava4a,

c) Az ingatlanrin keletkez6 telepiilisi szil6rd hullad6k kezel6sdre az Onkormirnyzat
6hal szervezell kilzszolgriltatrist ig6nybe venni, illetve a hulladdkot a gyiijtdsre e

rendeletben feljogositott kozszolgaltat6nak ritadni 6s a kdzszolgriltaLisi dijat
megfizetni-

(2) Hullad6kot felhalmozni nem szabad, azt a megadott szem6tsziilliuisi napon elsziillitiis
cdljrib6l a szolgriltatest vigz6 szerv rendelkez6s6re kell bocsritani.

(3) Az ingatlanh asznitlo a gyfijt6ed6nyeket a gytjt6s napjin az ingatlan bejriratrinak

ktizel6ben, a koaeruleten kOteles elhelyezni rigy, hogy a k6zritt6l legfeljebb I mdter

&ivols6gra helyezkedjen el.

(4) Az ingatlanhaszniil6 a szrillitrisi napokon a ftjld burkolatri utak tekinteteben, azok

jri,rhatatlansriga idejdn - csapaddkos id6szakban - koteles a hriztart isi hullad6kot tartalmaz6

gyujtoed6n)t a legktizelebbi sziliird ftburkolat melli kihelyezni.

(5) Az elszrillitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a ktiztertileten, hogy a jrirmii- 6s a

gyalogosforgalmat ne akaditlyozza, a gyujt6jArmt 6ltal j6l megkiizelithet6 legyen, a

i6tAt".tit.t.i 6s a n6v6nyzetet ne kiirositsa, tovibbi ne jrirjon baleset, vagy k6rokoztis

vesz6ly6nek el6id Ez€sfv el.

(6) Az ingatlanh xzn lo a gyujtSeddnyt az ingatlan teriilet6n beliil kdteles elhelyezni,

itt"w" ta-tni. A gyiijttied6nyeket kozteriileten csak a megielolt hullad6kszrillitrisi napot

megel6zo napon l8 6r6t6l lehet kihelyezni.

(7) Az ingatlan hasznril6jrinak a gyfljt6ed6ny fedel6t lecsukott illapotban kell tartani4 mind

az ingatlanrin ttirtdn<i atadriskor, mind pedig a kdzteriiletre tdrtin6 kihelyez6skor.

(8) A szabvrinyos MSZ EN E40-s sorozat szerinti megfelel6 120 literes illetve egyedtiliill6

ingatlanhasznit6 eset6ben a 70 literes hulladdkgyiijt6 eddnyzet biztosf&is4 sztiksdg szerinti

p6llisa az ingatlanhasznril6 kdteless6ge, melynek k6,lts6g6t az igdnybe vev6k viselik.

(9) Az ingatlanhaszn:il6 kotelezettsdge a gyiijt6ed6ny tiszkh tartasa 6s fert6tlenit6se.

( l0) A hullad6kgytjt6 tartilyban csak kommundlis hullad6k helyezhet6 el'

(l l) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznril6k a lak6hrizak hullad6kgyfijt6 ed6nyzet6t

n". t rr^aln"gak, kulon gyfijt5eddnyt kdtelesek biztosftani, vagy b6relni, tovribba a

k6zszolgriltatrisra szerz6d6st kiitni a k6zszolgriltat6val.



(12) A szolgriltat6st igdnybe vev6 gazdrilkod6 szervezet ingatlanhaszndl6 k6teles
biztosftani a gyiijt6eddnyzet tiszLin tartris6t, fert6tlenit6s6t, javitrisrit.

(13) Az ingatlanhaszndl6nak lehet6s6ge van a szolgiltatiissal 6ssze{Iigg6 panasz,
bejelentis megtdteldre a B6lyi Kdz6s Onkormrinyzati Hivatal Borjridi Kirendelts6g
hivatalos helyisdgeiben, melyet az Onkorminyzat tovribbit a k<izszolg6ltat6 fel6.

3/A. A kiizszolgriltatis sziineteltet6se

7/A. s. (l) Az ingatlanhasznril6 (idedrtve az ingatlan-nyilvrintartrisban Lirsashrizi
lak6skint bejegyzeu ingatlan haszniil6jrit is) a ktizszolgittat6ho z intlzefi, e c6lra
rendszeresftetett k6relmiben a k6zszolg6lta6s 6s diifizetds sziineteltetds6t
kezdemdnyezheti, ha

a) az ingatlant 60 napot meghalad6 id<itartamban nem lakja (id6legesen hasznrilt
ingatlan), 6s

b) az ingatlant egy6b m6don (bdrbeadiis, szivess6gi lakrishasznrilat, brirminemii egy6b
hasznosflis) ritjrin nem hasznositja, 6s

c) a sztineteltetds jogalapjrit a sziineteltetds kezd6 ds befejez6 id6pontjiiban m6rt
vfzfogy asztis adataival a kdzszolgiiltat6 kdzremrik6d6s6vel igazolja, di

d) a gyujt6ed6nyzetet azonosit6 matricet a kozszolgriltat6 fel6 a sziineteltetds kezd6
id6pontj6ig leadja, 6s

e) hullad6kkezel6si kiizszolgdltaLisi dijh6tral6ka nincs.

(2) A hulladdkkezeldsi kdzszolgriltatris kizrir6lag az (l) bekezd6sdben felsorolt fehdtelek
egyUttes fennrilkisa eset6n sztineteltethet6.

(3) A sziineteltetds iriinti k6relem az arra rendszeresitett formanyomtatvany kitolt6sivel
kezdem6nyezhet<i a krizszolgriltat6 iigyfilszolg6lakin. Trirsash6zi lak6s ingitlanhasznril6
kezdem6nyezds6re a k6relem beny[jtrisrira a trirsashriz kOzds k6pviser6je jogosult.

(4) A kdzszolg6ltates sztineteltet6se a k0zszolg6ltat6 iigyfdlszolgrilatrin iriisban - az erre
rendszeresitett formanyomtatvany kit6lt6s6vel - a .riin"t"l6. kivrintkezd6 id6pontjrit
megel6z6en legakibb 15 nappal kezdeminyezhet6 az e c6lra rendszeiesftett
formanyomtatvinyon. A hatriridci elmulasztiisa jogveszt<i.

(5) A kozszolg:iltatrisi jogviszony sziineteltetisdnek legrdvidebb id6tartama 6 h6nap,
amelynek elteltdvel a kdzszolgiiltatds kiiliin drtesitds ndlktil visszaell, kivdve, ha ai
ingatlanhaszniil6 ijabb sziineteltetdsi kdrelmet terjesa e16.

(6) A. sztineteltetds csak a trirgyh6nap els6 napjrival kezd6dhet 6s teljes h6napra vehet6
igdnybe.

(7) A k6relmez6 ingatlanhaszniil6 a sziineteltet6s jogalapjdt (az ingatlan haszn6laton
kfviilisdgdt) az ingatlanon a szi.inetertetds kezd6 ts Gfejezo i-rl6pontj6ban m6rt



vizfogyasztAs adataival igazolja. A vizfogyaszt s adatait a kbzszolgiltato az

ingatlanhasznril6 kdzremiikiidds6vel rdgziti a k6relem megfelel6 rovatiiban.

(8) Amennyiben a szilnetetetds kezd6 ds befejezti id6pontjriban rtigzitett vizmennyisdg
ktizdtt ldnyeges eltdrds mutatkozik, ]igy az ingatlanhaszniil6t a sziinetelt€tds teljes
id6tartamAra kdzszolgriltatdsi dijfizet6si kdtelezettsdg terheli. L6nyeges az elt6r6s, ha a

havi fogyaszlis el6ri vagy meghaladja a havi 0,2 m3 vizmennyis6get.

(9) Amennyiben a sziinetelds id6tartama alafi az ingatlanon hullad6kkezel6si

ktlzszolgiltauis h atAlya alelrlftozo hullad6k keriil kihelyezdsre, fgy az ingatlantulajdonos

egyidejii 6rtesitdse mellett a kitzszolgaltat6 k6,teles a hullad6kot elszillitani, az

ingatlantulajdonos pedig kiiteles a rendeletben meghatirozott kdzszolgriltatdsi dijat
megfizetni.

3/B. A hullad6kudvarok es ryiijt6pontok ig6nybev6tel6nek szabilyai

7/B. $. (l) Az elkiildnitetten gytjttttt hulladdk a kOzszolgriltat6 6ltal Uzemeltett

hullad6kgyujt6 pontra, hulladdkgyrijt6 udvarba , riw6teli helyre, vagy a k6zszolgdltatiis

kitrdbe tartoz6 hullad6kot kezel6 hullad6kkezelci l6tesitmenybe is sziillithat6, €s ott a

jogosultnak eitadhat6, vagy kiil6n glujt6edenyben elhelyezhet6-

(2) A telepill6s lakosai 6ltal ig6nybe vehet6 hullad6kudvarr6l a k6zszolg:iltat6 a

helyben szokiisos m6don 6s honlapjrin trijdkoztatrist nyrijt. A nyitva tartiis rendjdt, a

huliad6kudvarban gyiijthet6 egyes hullad6kokra 6s a hullad6kudvar igdnybev6tel6nek

rendj6re, a mennyis6gi korliitoka vonatk oz6 tijdkoztatist a kdzszolgiltat6 a honlapjin
6s a hul laddkudvarban kiizz6teszi.

(3) A kiizszolgriltat6 a hulladdkudvar iizemeltetdsi szabilyzariban meghatarozza

a term6szetes szem6ly ingatlanhasznil6 iital a hullad6kudvarban elhelyezhetS hullad6k

mennyisdgdt. A termdszetes szemdly ingatlanhaszniil6 e jogiit csak rigy gyakorolhatja,

ha hullad6kgazd6lkodrisi ktizszolgiltatAsi d0at megfizette.

4. Dijlizet6si kiitelezetts6g, megfizet6s6nek rendje, kedvezm6nyek

8.$ (l) Az ingatlanhasznil6 a hullad6kgazdiilkodrisi k6zszolg6ltat6s ell6t6sairt

hullad6kgazdrilkodrisi kdzszolgriltatlsi dijat fizet a hullad6k6l sz6l6 torv6nyben, valamint

a hulladtkgazd6lkod6si ktizszolgiltatrisi dij megrillapiLisri6rt felel6s miniszter (a

tov6bbiakban: miniszter) rendelet6ben meghatiirozott felt6telek szerint'

(2)

5. Kiizszolgriltatrissal 6sszeliigg6 szem6lyes adatok

10.$. Az ingatlan haszniil6ja kdzszolgriltauissal 6sszefiigg6 szemdlyes adatait az

ingatlanhasznil6 6s a k6zszolg6ltatast ellet6 c6g kdzdtti jogviszony alapj6n a

ktiiszolg6ltatrlst v6gz6 kezeli, melynek sor:in az inform6ci6s iinrendelkezisi jogr6l 6s

informri-ci6szabadsrigr6l sz6l6 t6rv6nyben 6s vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltak szerint

kiiteles eljrirni. Az adatkezelds id6tartama az ingatlanhasznail6 ktizszolg6ltalis

igdnybev6tel6vel iisszefiigg6 kdtelezettsdgeinek megsziinds6ig rill fenn'



III. Fejezet:

Z{16 rendelkez6sek

I I . $ Ez a rendelet 2016. janurir I -j6n ldp hatrilyba, kihirdet6s6r<jl 6s feliilvizsgrilatrir6l a
jegyz6 gondoskodik.

12. s 1 rendelet haLilyba l6p6sdvel egyidejrileg hatr yrit vesziti a Borjrid Kiizs6g
onkormiinyzat6nak a telepiil6si szikird hullad6kkal kapcsolatos hulladdkkezel6si helyl
ktizszolgriltatrisr6l szol6 7 /2002. (XII.30.) Onkormiinyzati rendelete.


