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A köztisztaság fen ntartásáról 

Az Ötv. 16. §-ának felhatalmazása alapján Izmény Község Önkormányzata a 
köztisztaságra vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 

1. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

l. §. 

A rendelet hatálya kiterjed Izmény község igazgatási területén lévő közterületekre 
/utak, terek, járdák, közcélú zöldterilletek, parkok, erdő- és mezőgazdasági 
rendeltetésű zöldterületek, csapadékvíz-elvezető árkok és a felsoroltakon található 
műtárgyak, élővizek és növényzet/ valamint a magáQ, szövetkezeti tulajdonban jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tulajdonában, 
továbbá önkormányzati tulajdonban lévő tulajdonok közérdeket érintő használatára. 

2. §. 

A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a 
települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve 
magatartástól tartózkodni, valamint a rendelet hatálya alá tartozó területek 
tisztántartásának megóvása, az élőnövényzet védelme és a környezet szebbé, 
rendezettebbé tételében közreműködni. 

II. 

A HULLADÉK FOGALMA ÉS KEZELÉSE 

3. §. 

111 Háztartási hulladéknak minős1 J a lakásban és a nem lakás céljára szolgáló egyéb 
helyiségekben /területeken/ a re; deltetésszerű használat során keletkezett szilárd 
hulladék /így pi: salak, rongy, sö 'redék, hamu, korom, edény, eszköz, üveg, papír, 



konyhai hulladék, konzervdoboz, kisebb méretű bútordarab, kisebb menny1segu 
falvakolat!. A kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban 
folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából adódó hulladék, ha naponta a 
keletkező mennyiség a 20 litert, vagy a 10 kg-ot nem haladja meg. 

121 Nem minősül háztartási hulladéknak az állati eredetű trágya és hulla, az emberi 
ürülék, a jég, hó és sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálásából, bontásából 
vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá a folyékony tűz
vagy robbanásveszélyes, a mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a veszélyes 
hulladék. 

4. §. 

111 A hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról az a személy vagy szervezet 
köteles gondoskodni, melynél a hulladék keletkezett. Amennyiben ez nem 
állapítható meg, a hulladék elszállítása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. 

121 Izmény Község Önkormányzata intézménye szállítás keretében gondoskodik a 

háztai1ási hulladék elhelyezéséről. 

131 Az intézményes háztartási hulladékszállítás min. egy, de szükség szerint több 
szemétgyűjtő tartály beállításával kötelező, ingatlanonként. E tevékenységet az 
önkormányzattal e célra szerződést kötött szerv, vagy az önkormányzat saját 
szervezete végzi. 

· 

E kötelezettség alól csak abbai1 az esetben adható felmentés, amennyiben az 
ingatlan 2 hónapja használaton kívül van, lakás esetében abban sem állandó, sem 
ideiglenes jelleggel legalább 2 hónapja senki nem lakik illetve tartózkodik, a 
megkezdett negyedévre vonatkozó szemétszállítási díjat azonban ki kell fizetni. 
Felmentést kaphat az a személy, aki kifejezetten szemétszállításra alkalmas 
gépjárművel rendelkezik és e tevékenység végzésére jogosító igazolvánnyal, illetve 
engedéllyel bír. 
A felmentést a Polgármesteri Hivatalnál kell kémi. 
Az ingatlan használaton kívüliségét, illetve újbóli használatát a Polgármesteri 
Hivatalnál a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 

141 Az ingatlan tulajdonosa /használója/ a hulladék gyűjtésére és szállítására köteles 
szabványos, jó állapotban lévő hulladékgyűjtő tartályt beszerezni. 
A tartályok kimosásáról, szagtalanításáról és fertőtlenítéséről, annak tulajdonosa 
köteles gondoskodni. 



5. §. 

111 A szabványos hulladékgyűjtő tartályba csak háztartási hulladékot szabad 
elhelyezni. 
A tartályba tilos olyan anyagot /pl. forró hamu, maró anyag, nagyobb súlyú, 
terjedelmű tárgy, stb./ elhelyezni, amely veszélyezteti a szemétszállítással 
foglalkozó dolgozók egészségét, megrongálja a szemétszállító jármű műszaki 
berendezéseit. Ilyen anyagok elszállítását a szállító köteles megtagadni. 
Amennyiben a tartály olyan hulladékot tartalmaz, amely abba beletömődött, vagy 
belefagyott, és emiatt a tartályt kiüríteni nem lehet, az ingatlan tulajdonosa köteles 
azt kiüríteni és a tartályt használhatóvá tenni. 

121 A hulladékgyűjtő tartályból hulladékot, szemetet kivenni tilos. 

131 A fűtés során keletkezett hamu és salak összegyűjtéséről, és tárolásáról a 
szállításig az ingatlan területén belül kell gondoskodni. 

141 A rothadó, bűzös hulladék elszállítására, az ingatlan tulajdonosa, használója 
köteles intézkedést tenni. 

6. §. 

/!/ Az intézményes szemétszállítús hetente egy alkalommal történik. A 
szemétszállítási napokat a helyben szokásos módon a szemétszállítást végző 
közhírré teszi. Amennyiben a szemétszállítási nap munkaszüneti napra esik, úgy a 
szol�áltatást végző köteles a tényleges szemétszállítási napról az érdekelteket 
értesíteni. 

121 A tulajdonos /használó/ a hulladékszállítási napon köteles a hulladékgyűjtő 
tartályát reggel 5 órára az ingatlana elé kihelyezni és ugyanazon a napon 19 óráig 
onnan az ingatlanára bevinni. 
Az átvétel alkalmával szennyeződött közterületet a szállító köteles megtisztítani. 

131 A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállítás céljából az ingatlan 
bejárata előtt a közút szélétől számítva legfeljebb 3 méter távolságon belül köteles 
átvenni. 
A szemétgyűjtő tartályok tárolási helyét, valamint a szállító járműhöz történő 
feladási helyét /úttest és j árdarész/ a tulajdonos köteles tisztán tartani. 



7. §. 

111 A szemét elszállításáért az ingatlan tulajdonosának /használójának/ díjat kell 
fizetni. A szemétszállításért fizetendő díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
A szemétszállítási díjat szemétgyűjtő tartályonként kell megállapítani. 
A szemétszállítási díj az ingatlan tulajdonosát terheli, melyet azonban a tulajdonos a 
használóra átháríthat. 

121 A szemétszállítási díjat az e tevékenységet végző szervezet részére kell 
megfizetni. 

131 A szemétszállítási dij hátralék behajtásánál - anlely közadók módjára történik -
az önkom1ányzat hivatala a szállítúst végző megkeresésére közreműködik. 

Ill. 

EGYÉB HULLADf�KOK ELHELYEZÉSE ÉS KEZELÉSE 

8. §. 

11 / A háztartási hulladékon fClül keletkező nagyobb méretű hulladékok /pl.: 
nagyobb berendezési tárgyak/, illetve nagyobb mennyiségű - a hulladékgyűjtő 
tartályban el nem férő - kerti és egyéb hulladékok kijelölt szemétlerakó helyre 
történő elszállításáról a tulajdonos /használó/ saját költségén köteles gondoskodni. 

121 Izmény Község. Önkom1ányzata évente lomtalanítási akciót szervez, melynek 
keretén belül az 111 bekezdésben körül üt hulladékokat térítésmentesen szállítja el. 

9. §. 

Építkezésből származó törmeléket az utcán tárolni csak engedéllyel lehet. Az 
engedélyt a terület igénybevétele előtt a Polgármesteri Hivataltól lehet megkérni. 



IV. 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 

10. §. 

A közterületek beszennyezése tilos. Szemetet és hulladékot az e célra rendszeresített 
és felállított tartályokban szabad elhelyezni. 

11. §. 

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlan mellett húzódó járda, 
csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, utak esetében az útburkolat középvonaláig 
terjedő terület, valamint a felsoroltakhoz tartozó műtárgyak tisztántartásáról, 
gazmentesítéséről gondoskodni. 
A tulajdonos /használó/ ugyancsak köteles a járdát, télen folyamatosan a hótól 
megtisztítani, felszórással a síkosságtól mentesíteni. A járda és az úttest között 
keletkezett hókupacon legalább 1 méter szélességben átjárót kell létesíteni. 
Ez a kötelezettség a használaton kívüli ingatlanokra is vonatkozik. 

12. §. 
111 Az 1./ pontban nem szabályozott közterületek /pl. parkok, terek parkok mellett 
húzódó csapadékvíz-elvezető árok és az ezekhez tartozó műtárgyak/ tisztántartása 
az önkormányzat feladata. 
Az önkormányzat feladata továbbá a közterületeken, közparkokon áthaladó, illetve 
azokat szegélyező járdák, valamint lépcsők tisztántartása, hó és 
síkosságmentesítése, az 1./ pontban leírtak szerint. 

A tömegközlekedési járművek kijelölt megállóhelyeinek és azok előtti 
járdaszakaszok tisztán- és síkosságmentesen tartása, az úttesten felgyülemlő hó 
eltakarítása, és az utak síkosságmcntesítése, valamint az utcai és közterületi 
hulladékgyűjtő tartályok felállítása és azok folyamatos kiürítése és tisztántartása. 

121 A közterületen felállított hulladékgyűjtőben elhelyezett szemétnek a 
szeméttelepre történő szállításáról, illetve megsemmisítéséről az önkormányzat 
köteles gondoskodni. 



13. §. 

111 Állati hullát, egyéb olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környék 
levegőjét szennyezi, a szomszédos épület, illetve terület lakóinak egészségét 
veszélyezteti, élősdiek részére nyújt tápot, közterületen, illetve magánterületen 
elhelyezni nem szabad. 

121 A közterületen észlelt állati hullák elszállítása az önkormányzat feladata. 

131 A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett 
közterületekre hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot /pl. 
mosogató, fürdővíz, mosóví7l kiönteni, kiengedni, elszórni vagy eldobni nem 
szabad. Megtelt szennyvízkezclőből a szennyvizet közterületre kiengedni tilos. 

141 Jármű üzemelése során beszennyeződött közterületen a szennyezödés 
eltávolítása elsősorban a jármü tulajdonosának, amennyiben az nem ismeretes, az 
ingatlan tulajdonosának /használójának/ kötelessége. 

151 Közterületen gépjárművet mosni tilos. 
Egyéb /üzemi, szövetkezeti, magán/ területen ilyen tevékenység csak úgy 
folytatható, ha ezzel a közterület, élővíz és növényzet nem szennyezödik és nem 
károsodik. 

161 Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, úttest felbontásánál a keletkező por és szenny 
terjedésének megakadályozásával kell eljárni, a porképző anyagokat vízzel locsolni 
kell. 

17 / Az ingatlanok melletti közterületen telepített növényzet /fa, virág, élősövény, 
stb./ gondozásáról az ingatlan tulajdonosa /használója/ gondoskodik. Az ingatlan 
tulajdonosának /használójának/ kötelessége a .növényzet oly módon történő 
gondozása, hogy a járdán és az úttesten az elektromos vezeték biztonsági 
övezethatárát az élőnövényzet ne sértse /faágak, élősövé.nyek, bokrok metszése, 
stb./. 

/8/ Közúti forgalomból kivont jármüvct közterületen tárolni még javítás céljából 
sem szabad. 

191 A közterület használati engedéllyel a közterületet igénybevevő használók, 
kötelesek a használat ideje alatt, illetve a használat idejének megszűntekor az 
igé.nybevett területet és annak közvetlen környékét tisztántartani, a használat során 



keletkező, illetve keletkezett hulladék és szemét összegyűjtéséről és elszállításáról 
saját költségükön gondoskodni. 

/! 0/ Abban a kérdésben, hogy valamely járda, illetve egyéb közösségi célú terület 
tisztántartása a tulajdonost /használót/, vagy az önkormányzatot terheli, vita esetén a 
jegyző határozattal dönt. 

v. 

KÖZTERÜLETNEK NEM MINŐSÜLŐ KÖZTERÜLETEK 
TISZTÁNTARTÁSA 

14. §. 

/!/Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, a lakó és az emberi tartózkodásra szolgáló, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek és az ezekhez tartozó 
területnek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar. és rágcsálómentesítéséről 
a tulajdonos /használó/ köteles gondoskodni. 

121 A telek be nem épített részét általában fedetten kell kialakítani és fenntartani, ill. 
kertszerűen művelni. 

A tulajdonos /használó/ köteles a saját területét folyamatosan tisztántartani. 

131 Ha alaposan feltételezhető, hogy az /1/ bekezdésben említett valamely helyiség 
tisztántartás nem megfelelő és az állapot a közegészségügyet veszélyezteti, azt az 
ÁNTSZ képviselője megszemlélheti és e célból a helyiségbe való bebocsátását 
megköveteli. 

Az ÁNTSZ képviselője által kiadott utasításokat a helyiség tulajdonosa /használja/ 
bírság terhe mellett köteles végrehajtani. 

/4/ Az ingatlanokon található ürgödrös árnyékszékböl a fekáliát a szükségeshez 
mérten ki kell ürítni. A kiürítést, elszállítást 20 órától reggel 5 óráéig szabad 
elvégezni. Azokon a területeken, ahol az ürítés során a fekáliát az ingatlan területén 
helyezik el, annak elhelyezése magán és közutaktól 20 méter, utcavonaltól 1 5  
méter, lakóházaktól 10 méter, és telekhatártól 2 méter távolságban elföldelhető. A 
takarásra legalább 50 cm vastagságú földrétegek kell használni. 



VI. 

SZENNYEZÖ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA 

1 5. §. 

111 Közterületen szennyező vagy egyéb anyagot /szemetet, csontot, rongyot, papírt, 
folyékony, szilárd, porozó, szemcsés, szálas anyagot és egyéb hulladékot/ csak 
olyan módos szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és 
csepegés ne keletkezzen. 
Ha a szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles 
haladéktalanul gondoskodni a szennyeződés eltávolításáról és a további 
szennyeződés megakadályozásáról. 

121 Ha bármely szállítmány fol- és lerakásánál a köz, vagy magánterület 
szennyeződik. a szennyezett terület takarításáról az köteles azonnal gondoskodni. 
akinek a részére a szállítás történt. 

131 Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával letakarva 
szabad szállítani. 

141 Nem pormentes belterületi utakon járművel úgy kell közlekedni, hogy az a 
környezetet zavaró porképződést ne okozzon. 

Vll. 

FALRAGASZOK, HIRDETMÉNYEK, HIRDETŐBERENDEZÉSEK 
ELHELYEZÉSE 

1 6. §. 

111 A község egész területén épület falára, kerítésre plakátot, hirdetményt 
elhelyezni, csak az ingatlan tulajdonosának /használójának/ hozzájárulásával lehet. 

121 Az önkormányzat tulajdonában lévő épületen, kerítésén falragaszok, 
hirdetmények elhelyezése tilos. 

131 Falragaszokat, hirdetményeket olyan módon kell elhelyezni, hogy az károkozás 
nélkül eltávolítható legyen. 

141 Bármilyen célt szolgáló hirdető-berendezés elhelyezéséhez közterület-használati 
engedélyt kell kémi. 



Vl!I. 

SZESZESITAL FOGYASZTÁS KÖZTERÜLETEN 

17. §. 

111 A község belterületén, közterületen, szeszesital fogyasztása tilos. 

121 A tilalom nem vonatkozik a közterületen - engedély alapján - elhelyezett és ott 
közvetlen helyszíni kiszolgálást végző árusítóhelyekre, illetve az alkalmi jellegű 
rendezvényekre kitelepült egységek környékére. 

IX. 

VÍZMINÖSÉGVÉDELEM 

18. §. 

/l/ Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak és foglalt 
források beszennyezése tilos. 

121 Az /1/ bekezdésben körülírtak különös gonddal történő tisztántartása és az 
esetleges szennyeződéstől való megvédése /pl. vízelfolyás biztosítását szolgáló 
terepalakítás, stb./ az üzemeltető feladata. 

131 Olyan szennyező forrást létesíteni és fenntartani, illetőleg olyan tevékenységet 
folytatni, amely az ivóvizet szolgáltató kút, illetve forrás vizét közvetlenül vagy a 
talajon keresztül szennyezheti, a jogszabályban előírt védőtávolságon belül tilos. 

141 Az ivóvizet szolgáltató kutak környékére előírt védőtávolságokat e rendelet 2. 
sz. melléklet tartalmazza. 

19. §. 

111 Az épület tulajdonosa /használója/ köteles gondoskodni arról, hogy az épület 
tetőzetéről az esővíz, hólé ne a járdára csurogjon. 

121 Havat, jeget a háztetőnek közterület fölé eső oldaláról lehetőleg forgalommentes 
időszakban kell letisztítani. A tisztítás ideje alatt a járdát el kell zárni és a 
járókelőket alkalmas módon figyelmeztetni az elhaladás közben fennálló veszélyre. 



x. 

ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME 

20. §. 

111 Közhasználatú zöldterületnek minősül a közpark és ame1U1yiben annak 
fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, a pihenésre, szórakozásra, testedzésre 
is szolgáló közkert, véderdő és a közutat és járdát szegélyező növényzettel borított 
közterület. 

121 A zöldterületek fe1U1tartásáról az önkonnányzat köteles gondoskodni, így 
különösen az önkormányzat feladata: 
- A növényzet és a talaj folyamatos ápolása gondozása és védelme 
- A növényzet pótlása, időszakos cseréje; 
- A zöldterületen található építmények, felszerelések üzemképes állapotban 

tartása. 

131 A közhasználatú zöldterületek, azok építményei, felszerelései - rendeltetésüknek 
megfelelő módon - általában ingyen használhatók. 

/4/ Tilos a zöldterületen található fák, bokrok és egyéb növényzet csonkítása és a 
zöldterületek felszereléseinek rongálása. 

XI. 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE, HÁZTARTÁSI 
TEVÉKENYSÉGGEL OKOZOTT LÉGSZENNYEZÉS SZABÁLYOZÁSA 

21. §. 

111 A rendelet alkalmazása szempontjából: 
a./ Avar és kerti hulladék, falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényzeti 

maradványok; 
b./ Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása; 
c./ Tárolóedény: hulladékgyűjtő /kuka/. 

121 A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. 

131 A hasznosításra nem kerülő kerti hulladék a szervezeti háztartási 
hulladékszállítás keretén belül a hulladékgyűjtő edénybe gyűjtve elszállítható. 



/4/ Minden olyan helyen, ahol szervezeti háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti 
hulladék égetése április is november hónap kivételével tilos. 

151 Amennyiben a kerti hulladék nem kerül hasznosításra, illetve elszállításra, úgy 
az alábbiak szerint elégethető: 

- A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet 
elégetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kért nem okoz. 

- Égetni csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa. 

- Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari 
eredetű hulladékot /PVC, veszélyes hulladékok, stb./. 

- A napi égetést a reggeli és az esti talajközeli inverzió /levegőréteg hőmérsékleti 
változásai/ miatt l 0-15 óra között lehet végezni. 

22. §. 

/l/ A helyhez kötött légszennyező források közül háztartási tevékenységi körbe 
tartozó légszennyező forrásnak nem minősül az egy, vagy több család, illetve az 
egyedülálló ember mindennapi saját szükségletének kielégítését szolgáló 
tüzelőberendezés kéménye, kürtője, ha a · tüzelőberendezés névleges 
összteljesítménye a 120 kW teljesítményt nem haladja meg. 

/2/ Tüzelőberendezésben /kazánban és egyedi kályhában/ háztartási és kommunális 
hulladékot égetni tilos. 
Különösképpen tilos az undort keltő igen bűzös és vegyi anyaggal kezelt hulladék 
elégetése. /PI: autógumi, stb./. Ezek ártalmatlanítására külön jogszabályi előírások 
az irányadók, amennyiben a kommunális hulladéklerakó-helyre elhelyezhetők, úgy 
elszállításukról a tulajdonos /használó/ külön vagy a lomtalanítás keretén belül 
gondoskodik. 

/3/ A 2. pontban felsorolt hulladékok nyílt téren történő elégetése is tilos. 

/4/ Az engedélyhez kötött vállalkozói tevékenység keretén belül, ill. a 120 kW 
névleges összteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés helyhez kötött 
légszennyező forrásokra a hatályos jogszabályok előírásai az irányadók. 

151 A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy 
a környezetére tűz. és robbanásveszélyt ne jelenthessen. 



161 A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 
szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

/7 I A tüzelés a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetve 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedelme 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

/8/ A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést. 

XII. 

A KÖZTISZTASÁGI RENDl�LET BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

23. §. 

A köztisztasági és környezetvédelmi előírások betartását a képviselő-testület, a 
polgármester és a jegyző által megbízott személy, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat szükség szerinti bevonásával ellenőrzi. 

Xllll. 

SZABÁLVSÉRTitSI RENDELKEZÉSEK 

24. §. 

111 Aki ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegi, illetve a rendeletben 
előírt kötelezettségét nem teijesíti - ha cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik - szabálysértést követ el és pénzbírsággal vagy helyszíni bírsággal 
sújtható. 

121 A pénzbírság maximwn összege 30.000,-Ft. 

/3/ A helyszíni bírság 500,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjedhet. 

141 Ha a tetten ért személy a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vagy 
annak kifizetését megtagadja, vele szemben szabálysértési eljárást kell lefolytatni. 

151 A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértési eljárásról rendelkező 
jogszabályok szerinti előírások az irányadók. 



XIV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

25. §. 

111 E rendelet 2002. február l-jétől lép hatályba. 

21 A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

i i /3/ A kihirdetés időpontját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni. 
Í! ! 

Izmény, 2002. január 15. 

Szabó Ernőné 
Jegyző h. ig. fóea. 
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