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Marhza kiizs6g k6pviseld-testiilet6nek612014 (V.28.) iinkorm6nyzati rendelete
Hat6lyos:20 I 4-06-0 I -t6l

Marhza kiizs69 k6pvisel6-testiilet6nek612014 (V.28.) iinkorminyzati rendelete
a kiizteriiletek tisztfntart6s616lr 6s a teleptil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos

kiizszolgr[ltatisr6l

Marhza Kdzseg Onkorm6nyzatinak kdpviselo-testiilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (2)
bekezddsdben meghat6rozott jogkordben, Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz5l6 2011.
dvi CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l) bekezdds 5. pontja szinti feladatkordben elj6wa, a kornyezet
vddelmdnek 6ltal6nos szabfiyairol sz6l6 1995. dvi LIII. torvdny 46. $ (l) bekezd6s c)
pondiiban, valamint a hulladdkr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrvdny 35. g-6ban kapott
felhatalmazis alapj6n a koztertiletek tiszt6ntart6s6r6l ds a teleptil6si szil6rd hulladdkkal
kap c solato s kozszolgiitat6sr6 I az alilbbi rende I etet alkotj a :

I. FEJEZET
AITUANoS RENDELKEZESEK
1. A rendelet hatflya
l. $ (l) A rendelet tertileti hat|lyaMarizakozsdg kiizigazgat6si terulet6re terjed ki.
(2) A rendelet szemdlyi hat6lya kiterjed Marlza kdzsdg klzigazgat6si tertiletdn ldvo

valamennyi ingatlan tulajdonos6ra, birtokos6ra, ds haszn6l6j6ra (a tov6bbiakban:
ingatlantulajdonos).

(3) Jelen rendelet titrgyi hat|lya kiterjed Marhza kdzs6g koztisztashgdval 6sszefiigg6
feladatok ellittishra, valamint az (l) bekezd6sben meghatarozottaknfl keletkez6 teleptild-si
szilSrd hulladdk 6s nagy darabos hulladdk (lom) Marilza k6zs6g Onkorm6nyzata
(tov6bbiakban: tinkormhnyzat) 6ltal szervezett begyijtdsdre elsz1llitin1tu, 1rtulmutlanit6s6ra
ds kezel6sdre.

(4) A rendelet hat6lya nem terjed ki:
a) a veszdlyes hulladdkokra 6s az ezzekisszefi.iggo tev6kenysdgekre,
b) a koztisztas6ggal osszeftigg6 feladatokra vonatkoz6 3-S.$-okban foglalt szab6lyok

kivdteldvel a gazd6lkod6 szervezetnek (Ptk. 3:88. g) minostilo igdnybevevrire,-amely koteles a
n6la keletkezett teleptil6si szil6rd hulladdkot a ktikin jogszab6lyban eloirtak szerint gytijteni.
tovrlbbri az annak begytijtdsdre feljogosftott hulladdkkezelonek - a felek kozotti szerzodds
feltetelei, szabillyai szerint - 6tadni, kivdve, ha annak hasznosit6s 6ra vagy kezeldsdre a
jogszab6lyi felt6telek birrok6ban maga jogosult.

(5) Abban az esetben, ha a gazd6lkod6 szewezet nem gondoskodott a (4) bekezddsben
foglaltaknak megfelekjen a n6la keletkezett teleptildsi szil6rd hullad6k kezel6s6rol, ,igy a
hulladdkkezeldsi kozszolg6ltat6s igdnybevdtelnek kotelezetts ege rh is kiterjed. Lakos-srigi
t6rol6eddny hasznilata esetdn gazdilkod6 szervezet ,"rrir" a tulajdonos befogad6
nyilatkozatot adhat, jelen rendelet l. mell6klete szerinti tartalommal.

2. Altal nos elj{r6si szab{lyok
2' $(1) A II. Fejezetben ds III. Fejezetben megfogalmazott magatartisi szab6lyok (a

tovdbbiakban: magatartdsi szab6lyok) be nem tart6sa eietEn aklzigazga"tiisi hat6siigi elj6r6s 3s
szolgiiltat6s 6ltal6nos szabtiyairol sz6l6 2004. 6vi CXL. t6rv?ny szerinti kizigizgatisi
hat6s6gi elj6r6s lefolyat6sa a jegyzo hat6sk6rdbe tartozik.

(2) Az (l) bekezd6s szerinti magatart6si szab6lyok a jelen rendelet
a) 5' ds 6' $-riban az ingatlanfulajdonosnak a krjztenilet, {ptilet 6s telek tiszt6ntartilsiira,
b) 7' ds 8. $-6ban a keresked6, utcai 6rus ds rendezvdnysieweztikdtelessdgeire,
c) 9. $-6ban a sikoss6g-mentesitdsre ds h6eltakaritrlsra.
d) 10. $-riban a kdzteriilet tisztdntartrisiivaldsszefi.iggo egydb tilalomra ds k6teless6gre,
e) I l. g-6ban az avar ds kerti hulladdkok nyilttdri dgetdsdre,



f) a 18. $ (l) 6s (4)-(8) bekezddseiben a hulladdkkezeldsi kozszolgilltat6ssal kapcsolatos
ingatlantulaj donosi ktitelezettsdgekre,

g) a 19. $ 6s 20. $-ban a hullad6kgyujt6 eddnyre, annak kihelyezdsdre, tisztit6silra 6s az

abban elhelyezhet<i hullad6kok kdrdre,
h) a23. $ (4) bekezdds6ben a lomok kihelyez6sdre,
i) a 29. $-ban a kozszolgilltaths hatillya al6 nem tartoz6 telepiil6si hullad6k elsz6llit6s6nak

szabillyaira,
j) a 31. $-ban a kont6rner kihelyez6s6re 6s k<irnyezetetiszthntart6s6ra
vonatkoz6 rendelkezdsek.
(3) A magatart6si szabilyok be nem tart6sa miatt inditott e1j6r6s kizir6lag hivatalb6l

indithat6, mely akkor sem minrisiil kdrelemre indult elj6r6snak, ha az elj6r6st termdszetes-

vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szewezetkezdem1nyezi.

3. Jogkiivetkezm6nyek
3. $ (1) A II. Fejezetben meghat6rozott magatart6si szabilyok be nem tart6sa eset6n:

a) a jegyzo szilzdtvenezer forintig terjed6 kdzigazgat6si birs6g, vagy
b) a jegyz6, vagy az illtala felhatalmazott iigyint6z6 }tvenezer forintig terjed<i helyszini

birs6g kiszab6s6ra j ogosult.
(2) Az (l) bekezd6s a) pontj6ban meghat6rozott birsig ismdtelten is kiszabhat6.

II. FEJEZET
rdzrnntirnrnx TISZTANTARTASA
4. $ (1) A kriztertiletek rendszeres tiszt6ntart6s6r6l, a zdldteriiletek, parkok fenntartdsit6l az

dnkorm6nyzat az illtaIa szervezett foglalkoztat6s ritj6n (kozfoglalkoztatils,

kozmunkaprogram,), m6sr6szt az lrintett ingatlantulajdonosok kdtelez6s6vel gondoskodik.

(2) A kozs6ggazd6lkod6si krirbe tartoz6 parkfenntart6si feladat mag6ban foglalja a kozsdg

tertltdn l6vo parkok, j 6tsz6terek, sorf6k, sdvdnyek gondoz6s6t.

4. Lz ingatlantulajdonos feladatai
5. $ (1) Az ingatlantulajdonosnak a kozter0let tiszt6ntart6s6val, a zoldteriilet, park

6pol6s6val kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan el6tti (risz6telek esetdn az dptilet k6rtili) jfrdinak, (6rda hi6ny6ban egy m6ter

szdles teriilets6vnak), a j6rda melletti z61ds6v rittestig terjed6 teljes ter0let6nek, legfeljebb az

6pi.ilet 10 mdteres korzetdn beltili teriiletdnek a gondoz6sa, tiszthntarthsa, szemdt- ds

gyommentesitdse, burkolt tertileteken a h6 eltakaritis 6s sikoss6g mentesit6se; ha az

ingatlannak kdt kdzuttal is 6rintkez6se van, a fenti feladatok mindk6t irhnyta vonatkoznak,

b) az ingatlan melletti nyilt droknak 6s mrit6rgyainak tiszthntartilsa, gyommentesit6se,

c) a k6t szomsz6dos terulet, dptilet krizdtti - kidpitett itttal, jardaval ell6tott vagy an6lktili -
kozforgalmi tertilets6v vagy 6tjir6 eset6ben atisztintart6si kotelezettsdg e tulajdonosok koztjtt

fele-fele ar6nyban oszlik meg.

d) az ingatlanon l6vo madarak feszkelo helyei alatti kozteriilet szenrryezoddstol val6

megtisztit6sa.

1iy lz ingatlantulajdonos a kdztertilet tisztitAsa sor6n Osszegyfijt6tt telepi.ildsi szil6rd

hullad6kot kriteles a rlndeletben meghatirozott gyrijt6ed6nyzetbe vagy m6s gyiijt6eszkozbe

elhelyezni, 6s elsz6llit6s6r6l gondoskodni.

e. $ ez ingatlantulajdonosnak a telekingatlana tisztdntart6s6val kapcsolatos feladatai:

a) az 6piile t fal1r6l,keriteser6l az id6szerisdgiiket vesztett, szakadt, jogellenesen.elhelyezett

falragaszok, fest6kek stb. folyamatos elt6volit6sa,

U) mina a be6pitett, mind a be6pitetlen ingatlan tiszthntarthsa, gyommentesit6se a jirda ds

uttest fdl6 benyul6 6gak, bokrok megfelel6 nyesdse'



c) bont6s, 6pit6s, fehijit6s 6s karbantartis miatt iiresen 6116 ingatlan 6s az ekitte hriz6d6 j6rda
tisztintarthsa a kivitelez<i feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az lpitdsi munka
kivitelezdje kdteles az epites teriilet6t 6s kozvetlen kdrny6k6ttisztintartani.

5. A keresked6, utcai 6rus 6s rendezv6nyszervez6 ktitelezetts6gei
7. $ (l) Az izlet, egy6b el6rusit6hely, venddgl6t6 6s szolg6ltat6 egysdg el6tti 6s melletti

jhrdaszakaszt, illetSlegha aj6rda mellett zolds6v is van, az rittestig terjedri teljes teriiletet a
tulajdonos koteles tisztirn tartani, a keletkezett teleptil6si szil6rd hullad6kot dsszegytijteni 6s

elszrillitiis6r6l gondoskodni. A tulajdonos kdteles a burkolt tertileten a sikoss6g- mentesitdsrSl
6s a h6 eltakarit6s6r6l gondoskodni.

(2) Az ingatlan el6tti 6s melletti jhrddt a tulajdonos k6teles naponta mind a t6li, mind a ny5ri
idoszakban legk6s6bb reggel 7 6r6ig letakaritani, nyitva tart6s ideje alatt folyamatosantiszthn
tartani, zdr6s elott osszetakaritani.

8. $ (1) Az utcai 6rus kdteles a rdszdre kijelOlt helyet 6s kozvetlen krlrny6k6t tiszthn tartani,
az iirusit6sb6l keletkezett hullad6kot osszegyrijteni 6s elt6volit6s6r6l gondoskodni.

(2) Kdztertileten rendezett vhsir, sport- 6s egy6b rendezv6ny 1'artilsa idej6n a rendezvdny
szewezoje koteles gondoskodni a v6rhat6 forgalomnak megfelelS szdmri illemhely
biztosit6s6r6l, tizemeltet6s6rol, valamint a rendezv6ny alatt 6s azt krivetden a teriileteknek 6s

kozvetlen kdrnyezet6nek tiszt6ntart6s6r6l, tov6bb6 a teriilet eredeti 6llapot6ban tdrt6nS

visszaad6s616l.

6. Sikossig mentesit6s 6s h6eltakaritr{s
9. $ (1) A sikoss6g elleni v6dekez6shez a kornyezetkimdl<i anyagokon (fiir6szporon,

homokon, salakon) kiviil klorid tartalmri fagyfspontcs<ikkent6 szer (pl. konyhas6) haszn{lata
csak rigy alkalmazhat6, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatds6nak m6rt6ke 40 glm'-nel tobb ne

legyen. Azilyen anyagot t6rol6ed6nyben, kdrnyezetszervryezdstkizir6 m6don kell t6rolni.
(2) Klorid tartalmri vegyszer hasznillata zoldfeliileten, illetve azok kozvetlen ktirny6k6n

tilos.
(3) H6rak6st tilos elhelyezni:
a) irtkeresztez6d6sben,

b) ritburkolati jelen,

c) j6rdasziget 6s j6rda kdz6,
d) tdmegkozleked6sre szolgSl6 j 6rmti meg6ll6helydn6l,

e) kapubej6rat el6,

0 kozszolgiltat6si felszerel6si tfurgyra 6s kord; pl. vizelzdr6 csap, gilz- 6s egy6b

k<jzl6tesitm6ny (Limpaoszlop, hirdet6oszlop stb.).

7. Ktizteriilet tisztintartis6val Osszefii996 egy6b rendelkez6sek
10. $ (1) Tilos
a) az rittestet, jhrd6t, egy6b kdztertiletet, a kdzteriilet felszerel6si 6s berendezdsi tirgyait

szennyv izzel, vizelettel, emb eri 6s 6llati iirtil6ktel b e szennyezni, me gron g6lni,

b) a feltakaritisb6l, felmos6sb6l keletkezett szennyez6d6st, szennyvizet a kclzteriilete,

cs ap ad6kvi z elv ezeto rendszerb e b eles eperni, illet6 le g b elednteni,

c) a k<izteriileten, zdldtertileten 16v5 ndv6nyeket (fa, diszcserje stb.) megrong6lni,
csonkitani, leszakitani,

d) a parkositott ds fi.ivesftett zdldtertiletet rendeltet6sellenesen hasznilni,
e) hulladdkot elhagyni, felhalmozni, a gyiijt6s, szilliths 6s lerak6s szabillyait6l elt6ro m6don

kezelni.
(2) Ebek 6\tal a k<jztertileten okozott szennyezds elt6volit6s6r6l az eb s6t6ltat6ja kdteles

halad6ktalanul gondoskodni.

8. Az avar 6s kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6se



11. $ (l) Avart 6s kerti hullad6kot csak j6l kialakitott ttizrak6helyen szabad 6getni rigy, hogy
az az emberi eg6szsdget 6s a kdrnyezetet ne k6rositsa, 6s az dgetds h6sug6rz6sa k6rt ne
okozzon.

(2) Az 6getend6 kerti hulladdk nem tartalmazhat m6s kommun6lis, illetve ipari eredetri
hulladdkot (pl. PVC, vesz6lyes hullad6k).

(3) A szabadban tiizet gyfjtani csak pdnteki napokon, 18 6r6ig lehet, oly m6don,hogy az a
kdrnyezetdre ftz- vagy robbanisvesz6lyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tizet 6s iizemeltetett tiizel6berendezdst Srizetleniil hagyni nem szabad, s
vesz6ly eset6n, vagy ha arra sziiksdg nincs, atrLzet azottnal el kell oltani.

(5) A tiizel6s, a ti.izeltiberendezds hasznillathnak szinhely6n olyan eszkdzoket ds
felszerel6seket kell k6szenl6tbe helyezni, amelyekkel a tuz terjeddse megakad6lyozhat6,
illet6leg a triz elolthat6.

(6) A hat6sLgilag elrendelt 6ltal6nos trizrakdsi tilalom al6l a rendelet nem ad felmentdst.
III. FEJEZET
A TELEPTJLESI SZILARD HULLADf X,{T, KAPCSOLATOS

HULLADEKKEZELf SI KoZSZOLGALTATAS
9. A hullad6kkezel6si kiizszolgiltatis tartalma

12. S Q) Marilza Kdzsdg Onkorm6nyzata a belteriilet6n a telepiil6si szil6rd hulladdk
gytijt6sdre 6s elsz6llit6s6ra ir6nyul6 kdzszolg6ltat6s szer',rezett ell6t6s6r6l gondoskodik.

(2) A hullad6kkezel6siklzszolghltat6s - a tevdkenys6g tartalm6ban - az alilbbial<ra terjed ki:

a. a kdzteriileten keletkezl, tovhbbh az ingatlantulajdonos 6ltal akozszolgilltat6
sz6llft6eszkozeihez rendszeresitett gyiijt6eddnyben, vagy arendeletben megjel<ilt
egydb m6don az ingatlanon gyrijtritt 6s a kdzszolgilltat6 rendelkez6s6re bocs6tott
telepiil6si szil6rd hullad6k begyrijt6sdre 6s rends zeres, illetve alkalmi elsz6llit6s6ra.
kezel6s6re;

b. az ingatlanon cisszegyiijtott nagy darabos, lomtalanft6s kordbe vont telepiil6si szil6rd
hulladdk 6vente egy alkalommal tdrtdn6 begytijtds6re 6s a k<izszolg6ltat6 iltali
elsz6llit6s6ra;

c. hulladdk ellen6rz6tt lerak6ba sz6llit6s6ra, furtarmatlanit6s6ra.

(3) Az ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben meghatilrozottak szerint jogosult 6s koteles
ig6nybe venni a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6st.

(4) Mardza kdzs6g teriiletdn a teleptil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos krjtelezo helyi
krizszolgiltat6s teljesitdsdre az rinkorminyzattal kotott kozszolgSltatfusi szerzod6s alapjdn a
Ddl-Kom D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. (7632 P6cs, Sikl6si trt SZ.
tovdbbiakban: k<izszolgdltat6) j ogosult 2023.jrinius 30. napj 6ig.

(5) A k<izszolg6ltat6 akkor l6thatja el a hulladdkkezel6si kozszolgaltatast, ha
a) biztositani tudja a kozszolg6ltat6s azon - kiikin jogszabillyban meghatirozott - szemdlyi

6s tiltgyi feltdteleit, amelyek garantilljik a kozszolg6ltat6s tart6s, rendszeres 6s a
kdrnyezetv6delmi szempontoknak marad6ktalanul megfelelt! ell6t6s6t;

b) rendelkezik a hulladdkkezeldsi kdzszolghltat6s ell6t6s6hoz sztiksdges krirnyezetvddelmi
hat6s6gi enged6llyel;

c) az dnkorm iny zattal kd zs zo I 96l tatisi szer zo dd s t kot6tt.
(6) Az OnkormSnyzat es a Kdzszol g6ltat6 a telepiil6si szil6rd hultaddkkal kapcsolatos

tevdkenysdg ell6t6s6r6l rdszletes kozszolg6ltat6si szerz6d6sben 6llapodnak meg, amely
tartalmazza a tev6kenys6g ell6t6s6nak hat6rnapjait 6s idcitartam6t is.

13. $ (1) Amennyiben a kdzszolg6ltat6 a feladatait akozszolgilltat6s drtdkenektiz szilzalekht
meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alvdllalkoz6 bevon6s6val vdgz| abban az esetben kdteles



az alviilalkoz6t megnevezni. Amennyiben a k<izszolgilltat6 a kozszolgilltatfus 6rt6kdnek tiz
szhzalekfit meg nem halad6 m6rtdken vesz ig6nye alv6llalkoz6t, arr:6l kdteles ekizetesen
thj lkoztatni az rinkorm 6ny zatot.
(2) A kdzszolg6ltat6 kdteles ig6nybe venni a D6l-Balaton 6s Si6vcilgye

Hulladdkgazd6lkoddsi Projekt keret6ben megval6sult l6tesitm6nyeket 6s eszkdzdket a
kdzszolgilltat6s teljesit6se kapcs6n. A k0zszolg6ltat6s kdrdbe tartoz6 hullad6k elhelyezdse 6s
kezeldse a Cik6i lerak6ban, vagy m6s, kcirnyezetv6delmi, mrikdd6si enged6llyel rendelkezo
hullad6klerak6ban t6rt6nik.

10. A kiizszolgiitaths ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei
14. $ l) A helyi kdtelezri kozszolg6ltat6s igdnybe-v6teldre ir6nyul6 szerz6d6s ldtrej6n:
a) a szolgiiltat6s els6 ig6nybe-v6tel6vel,
b) a szerziSd6s ir6sba foglal6s6val.
(2) A kiizszo I 96 lt at6s i szer zo dd s tartalmazza:

a. a felek megnevez6se ds azonosit6 adatai (ide6rtve az ingatlantulajdonos6nak ds
azonosit6 adatainak megnevez6s6t amennyiben a kozszolg6ltat6s ig6nybe vev6je nem
az ingatlan tulajdonosa) igy: a felek neve, cime, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szervezet esetdn annak sz6khelye,
a szerzod€s t6rgya,
a kdzszolgiltat6s megkezddsdnek idripond a,
a szerzodott t6rol6ed6ny t6rfogata 6s darabsz6ma,
az ellendrtdk m e g 6l I ap i t6s iinak, szirmllzdsnak, a szitmla ki e gyenl it6 s dn ek m6 dj a,
a szerz6d6s idribeli hat6lya,
a szerz6 dott gyrij t6eddny azonos i thshr a vonatkoz6 el6ir6sok.
egydb, a szerzodi5 felek 6ltal ldnyegesnek tartott elemek.

(3) A kdzszolg6ltat6si szerz6dds ir6sba foglaLis6nak b6rmely okb6l t6rt6nrj elmarad6sa
esetdn kdzszolg6ltat6s megszervezdslhez ds a dijszhml1zhsioz sziiksdges adatokat a
szolg6ltatds igdnybe-vevrlj e koteles bej elenteni a K<jzszolg6ltat6nak.

(4) A Kdzszolg6ltat6 a kozszolgilltat6s teljesitdse drdekdben jogosult a rendelet a (2)
bekezdds a) pontjriban meghat6rozott szemdlyes adatok kezeldsJre, melynek sordn az
inform6ci6s onrendelkez6si jo916l6s az inform6ci6szabadsSgr6l sz6l6 ZOtl. evi CXU. t<ivdny
rendelkezdseinek megfelelden kdteles elj 6rni.

15. S (l) A telepiil6si szil6rd hullad6k gyrijtdsdt heti egy alkalommal kell elsz6llitani. A
szrillitils napja hdtfo.

(2) A telepiil6si szildrd hulladdk gyrijrdsdr
a) csal6di hdzas lak6tertileteken ingatlanonkdnt az igdnybevevo 6ltal meghat6ro zott sz6mu

80, vagy 110-120 literes hulladdkgyrijt6 eddnnyel,
b) tobblethullad6k keletkezdse eset6n a krizszolg 6ltat6 dltal forgal mazott mtianyag zs6kban

lehetsdees.

jogviszony az erre vonatkoz6
megkdtds6vel j6n l6tre.

b.

c.

d.

e.

f.
g

h.

16 $ A gazd6lkod6 szervezet ds a kozszolg6ltat6 k6z6tt a
iriisba foglalt - a 1 1. $-ban meghatfurozott tartalmri - szerz6d6s

11. A szerz6d6s sziineteltet6se
17' $ (1) Sziinetel a szerzodds, ha a t6rol6eddnyt egyedtil haszn6l6 ingatlanhas zn6l6 60napn6l hosszabb ideig az ingatlant nem hasznaryu Z, t6volldtdnek v6rhat6 id6tartam6t

el6zetesen, legalSbb 8 nappal kor6bban, iriisban bejelenti a k6zszolg6ltat6nak.
(2) A szilneteltetds ir6nti k6relemnek tartalmaznia kell a kdrelmezci nev6t, akdzszolg6ltat6ssal 6rintett ingatlan cfmdt, szerziiddsi azonosit6 sz6m6t, a k6relmezo 6rtesit6si

cimdt, valamint azt anyilatkozatot, hogy a sztineteltetdst k6r6 az ingatlant nem haszniilja.



(3) A sztineteltet6s tartama legfeljebb 12 h6napig terjedo id6tartamra adhat6 meg. Hosszabb

tdvolldt eset6n a k6relem megrijithat6.
(4) A bejelent6sben foglaltak val6sfgtartalmfit a krizszolgilltat6 jogosult ellen6rizni. A

sztineteltetds jogszenitlen ig6nybev6tele eset6n a kozszolg6ltat6 jogosult a sztineteltetdst
megvonni, a kdzszolgilltathsi dijat p6tl6lagosan kiszhml|zni, tov6bb6 kdlts6geit drvdnyesiteni,
kiv6ve, ha a k6relmezo hitelt 6rdem16en igazolja, hogy a sztineteltetdst a kdrelm6ben
meghatilrozott id<iszaknfl rdvidebb id6re vette jogszenien ig6nybe.

12. Az ingatlantulajdonos jogai 6s k0telezetts6gei
18. $ (1) Az ingatlantulajdonos kriteles az ingatlan6n keletkezo vagy birtokiba keriilt

telepiil6si szilArd hullad6kot az e rendeletben meghat6rozott m6don gytijteni, tov6bbd a

kozszolg6ltat6nak trirt6n6 6tad6ser6l a rendeletben meghat6rozott m6don ds helyen
gondoskodni. E k0telezettsdg teljesit6se sordnaz ingatlantulajdonos kdteles:

a) az ingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyis6g6t alacsony szinten tartani,

b) a telepiildsi szil6rd hullad6kot - kiikinds tekintettel a hullad6k tov6bbi kezellsdre - az

elsz6llit6sra val6 efvdtelig gyiijteni, illetve t6rolni, ennek sor6n megfelel6 gondoss6ggal

eljdrni annak drdek6ben, hogy a hulladdk m6sok 6letdt, testi 6ps6g6t, egdszsdg6t ds j6
kozlrzetet ne veszdlyeztesse, a termdszetes ds 6pitett kornyezetet ne szennyezze, a ndv6ny- ds

illatvil6got ne k6rositsa, akozrendet 6s a kozbiztonsigot ne zavarja,

c) az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si szil6rd hulladdk kezelds6re az onkorminyzat 6ltal

szewezett kdzszolgdltat6st ig6nybe venni, illetve a hullad6kot a begyfijt6sre e rendeletben

feljogositott k6zszolg6ltat6nak 6tadni 6s, a krizszolg6ltat6si dijat megfizetni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosv6ltoz6s vagy egy6b ok folyt6n a k<izszolg6ltat6s

igdnybevdtel6re kdtelezettl v5lik, kdteles ezt a tlnyt keletkezdsdt kdvet6 15 napon beliil
ir6sban bejelenteni a kdzszolg6ltat6nak. A bejelentds elmulaszthshb6l eredti hhtrhnyokert az

ingatlan kor6bbi 6s irj tulajdonosa egyetemlegesen felelnek.

(3) Nem terheli az (l) bekezd6sben foglalt kdtelezettsdg az ingatlantulajdonost az olyan

bedpitetlen ingatlan tekintet6ben, ahol nemtarl6zkodik, 6s ahol hulladdk sem keletkezik.

() Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlan6n telepiil6si szllfurd hullad6k keletkezik, de az

ingatlana egyidejtileg gazd6lkod6 szervezet c6gnyilv6ntartisba bejegyzett sz6khelydiil,

teGphelydiil vagy fi6ktelepdiil is szolg6l, kdteles a telepiil6si szil6rd hullad6k6t a gazd6lkod6

.r.*.r.tn.k az ingatlanon folytatott gazdas6gi tev6kenys6ge sor6n keletkezett nem teleptil6si

szil{rd hullad6kt6l elkiilonitetten gytijteni 6s arra kozszolgilltatist igdnybe venni, felt6ve,

hogy a telepiil{si szil6rd hullad6k kezel6s6r6l a Ht. 31. $-6nak (2) bekezddse a) pontja szerint

nem gondoskodott.
(5) A kozszolgilltatds ig6nybev6tel6re kotelezett ingatlantulajdonos a k0zszolg6ltat6s a16l

nem vonhatja ki mag6t ana val6 hivatkoz6ssal, hogy a szolg6ltat6st a hulladdktermelds

hi6ny6ban nem, illetve csak rdszben veszi ig6nybe.

(6) A telepiildsi szil6rd hulladdk gyiijt6se, t6rol6sa kiz6r6lag oly m6don ttirt6nhet, hogy ne

id6zzenel6 szennyez6st lak6telken beliil, sem azon kivtil, sem pedig kdztertileten.

(7) Az ingatlanrulajdonos koteles a hu11ad6kt6ro16 ed6ny(ek) t6rol6si helydt tiszthn tartani,

tdlen a trOiOt megtisztitani, felsz6r6ssal sikoss6gt6l mentesiteni. Az iiritds alkalm6val

szennyezrldott kdzteriilet tisztit6shr6l akozszolgdltat6 koteles gondoskodni.

(8) i2 ingatlantulajdonos t6len a jirda 6s az rittest kdzdtt l6vti h6kupacon legal6bb I mdter

trgt.r 6fji6t kOteles l{tesiteni, frOtOt megtisztitani, sikoss6g mentess6 tenni, hogy a

hullad6kgyl,ijt6s{re szolg6l6 tartilly a szilllit6jfurmiire balesetvesz6ly n6lktil kdnnyen feladhato

legyen.

iq. S (1) Az ingatlantulajdonos a gyijt6ed6nyeket az ingatlana teriilet6n beliil koteles

elhelyJzni. Gyrijt6'eddnyt kort.rtil.t.n iart6san elhelyezni kizhr6lag abban az esetben



lehets6ges, ha a gytijt<ied6ny az ingatlan adottsdgait figyelembe v6ve, hely hi6ny6ban az
ingatlan tertilet6n nem helyezhet6 el.

(2) Az ingatlantulajdonos kciteles a gyijt6eddnyeket a hullad6k elsz6llit6sa c6lj6b6l a
kozszolg6ltat6 iital megjelolt id6pontban, a kdzteriileten a begyijtdst vegzo g6pj6rmrivel
megkcizelithet6 6s iirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A hulladdkbegyijt6 gdpj6rmtivel meg
nem kdzelithet6 ingatlanok felsorol6s6t, ds az ezekr6l az ingatlanokr6l szirmaz6
gyr.ij toeddnyek e lhelyez6 s6nek helydt a 2. szhmi mell6klet tartalmazza.

(3) A hullad6kgytijtci ed6nyeket a szilllitils napj6n 7.00 6riigkell az ingatlan bej5rata el6tti
k<izteniletre kihelyezni oly m6don, hogy az a hullad6kszrillit6 j6rmtire konnyen felhelyezhet6
legyen. A gyrijtdst kdvetclen a gyijt6 eddnyzet sajrit ingatlanra tortdno visszahelyezese az
ingatlantulaj donos, illetve a kdzszolg6ltat6st igdnybe vev6 feladata.

(4) A hulladdk elsz6llit6s c6lj6b6l kihelyezett gytijt6ed6ny fedeldnek - a koztertilet
szennyez6s6nek elker0l6se 6rdekdben 26rt 6llapotban kell lennie. A hullad6kot a
gytijt6ed6nyben rigy kell elhelyezi, hogy az edeny mozgat6sakor 6s iirit6sekor ne sz6r6djon,
valamint a g6pi tirit6st ne akadilyozza.

(5) A kihelyezett gytijt<ieddnyb6l a mdg haszn6lhat6 dolgokat kiv6logatni tilos.
(6) A kihelyezett gyiijtoeddny nem akadillyozhatja a j6rmti- 6s gyalogosforgalmat, ds

elhelyezdse egy6bkdnt sem j 6rhat baleset vagy k6rok ozhs v eszdly6nek eftjiddz6sdvel.
20. $ (1) A hullad6ktdrol6 eddnyek beszerzds6r6l, javit6s6r6l, p6tl6s6r6l 6s a szolgilltatassal

drintett ingatlanokon val6 elhelyezdsrdl (odaszrillit6sr6l) az ingatlan tulajdonosa kdteles
gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteless6ge gondoskodni a gyrijtried6ny tiszt6ntart6s6r6l,
fertotlenftdsdrol, rendeltet6sszeni hasznillathr6l 6s kornyezetdnek tiszt6ntart6s6r6l.

(3) Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeztek el, amely az ed6nyben
osszetdmorddott vagy befagyott, illetve az ed6nyben l6vri hullad6kot rigy risszepr6selt6k, hogy
emiatt az edenyl nem lehet tiriteni, az ingatlantulajdonos a kozszolgaltatO felhivrls6ra k6teles
az edentlt iirithet6v6, illetve haszniilhat6v6 tenni.

(4) Tilos a gytijtried6nybe foly6kony, mdrgez6, tiiz-6s robban6sveszdlyes anyagot, illlati
tetemet, 6pit6si tormeldket yagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszeiyJztetheti a
begytijt6st, iirit6st vegzo szemdlyek vagy mis szem6lyek 6letdt, testi 6ps6g6t, eg6szsd g6t, a
gyiij toberendezds 6ps6g6t.

13. A kdzszolg6ltat6 jogai 6s ktitelezetts6gei
21. $(1) A kozszolgiiltat6 kdteles a rendelet hatillya al6 tartozo ingatlanon keletkezett

hulladdkot az e rendeletben eloirt szab6lyok szerini rendszeresen elsz6llit ani a kijelilt
hulladdk lerak6helyre, illetve annak 6rtalmatlanit6s6r6l a szakmai k6rnyezetv6delmi
szab6lyoknak megfelel6 m6don gondoskodni.

(2) A te lepiildsi szi l6rd hul lad6k e lhelyez6s 6 t, ilrtalmatlanitfusin
mtikod6si enged6llyel rendelkez6 hullad6klerak6n lehet

kizilr olag k ornyezetv6de I m i
elv6gezni. (tov6bbiakban:

hulladdklerak6)
22. $ (1) A krizszolg6ltat6 kdteles

gondossiigg al v e gezni.
a gyrijtoed6ny iirit6sdt kim6letesen, az elv6rhat6

(2) A szabilyszenien kihelyezett gyrijtcieddny iirit6se sor6n esetleg keletkezett szennyezrid6s
takaritiis 616 I a krizszol gdltat6 kdteles gondo skodni.

(3) A gyrijt6eddnyben okozott k6rt a kdzszolg6ltat6 tdrit6smentesen k6teles kijavitani ,ha ak6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett b;. A kozszolghltat6 k6teles az ebbcil ered6
karbantart6si munka, 6s javft6s idotartam6ra helyettesito gytijtoeddny biztositani. Ha akiirokoziis nem r6hat6 fel a kozszolgAltat6nak, a hisznhthatatlanna vilt gyqtoeddny javit3sa,
p6tl6sa, illewe cser6je az ingatlaftulajdonost terheli.

(4) Akozszolgdltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elsz6llit6s6t:



a) az tinkorm6nyzat rendelet6ben el6irtt6l (szabv6nyos 110-120 liter, illewe 80 liter
tirtartalmri) elt6r6 t6rol6ed6ny kihelyezdse eset6n,

b) ha a tarol6eddnyben a telepiil6si szilird (kommunilis) hullad6k k6rdbe nem tartoz6 anyag
ker0lt elhelyezdsre (pl. fon6 hamu, k5- , 6pitdsi tdrmeldk, 6llati tetem, mar6, m6rgez6 anyag,
elektronikai hullad6k, foly6kony vagy befagyott zsirad6k, gyul6kony vagy robban6 anyag,
nagyobb terjedelmri, sirlyti tirgy, amely veszllyezteti a hulladdksz6llftfssal foglalkoz6
alkalmazott egdszs6g6t, vagy megrong6lhatja a gyiijt6berendezlst, illetve 6rtalmatlanit6sa
soriin vesz6lyezteti a krirnye zetet.)

c) a hullad6k nem a szabvinyos, zSrt t6ro16ed6nyben, illetve nem a k6zszolg6ltat6t6l
v 6s 6ro lt j e I zett zshkb an keriil kih el y ezdsr e,

d) a hullad6k oly m6don kertil kihelyez€sre, hogy a t6rol6eddny mozgathsakor a kisz6r6d6s
veszdlye fenn6ll (nem lezhrt illetve s6riilt ed6ny)

e) ha a t6rol6eddny kdrtil szabSlyalanul, annak mozgatfst 6s iirit6st akadiiyoz6 m6don
tobblethullad6k keriilt kihelyez6sre

f) amennyiben a t6rol6eddnyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matricij6nak
hi6nya illetve s6riildse eset6n.

14. Lomtalanitis
23. $ (1) A lomtalanit6s megszervez6s6r6l 6s lebonyolitis6r6l akozszolgilltat6 6vente egy

alkalommal a kdzszolg6ltat6s keret6ben - kiildn dij felsz6mol6sa n6lkiil - gondoskodik.

(2) A krizszolgdltat6 kizhr6lag a lomtalanit6s al6 tartoz6 hiztartisi szilfird hulladdk

elszdllitis6ra koteles.
(3) A hulladdkot az ingatlantulajdonos a kozszolgilltat6 6ltal hirdetm6ny irtj6n elozetesen

megjelolt helyen 6s id6pontban helyezheti ki elsz6llitis c6lj6b6l.

(4) Az elsz6llitand6 hullad6kot rigy kell elhelyezni a koztertileten, hogy a j6rmri- 6s a
gyalogosforgalmat ne akad6lyozza, a begyrijtci sz6llit6eszkOz illtalj6l megkozelithet6 legyen,

a zdldteri.iletet 6s a ndvdnyzetet ne k6rositsa, tov6bb6 ne j6rjon baleset vagy k6rokoz6s

vesz6lydnek el<iiddz6s6vel.

15. Szelektfv hullad6kgyiijt6s
24. $ (1) A hullad6k osszetev6k rijrafeldolgozhsinak, visszanyer6sdnek el6segit6se, a

kdrnyezet fokozott vddelme 6rdek6ben az Onkormilnyzat bevezeti a hullad6kok elkiildnitett
(szelektiv) begyiij t6s6t.

(2) A telepiildsi szil6rd hulladdk szelektiv gyrijtds6vel, illetve begytijtds6vel osszefiigg6

tev{kenys6gek teljesit6s6hez sziiks6ges feltdteleket az onkorminyzat a Region6lis

Kommunilis Szolgiltat6 Nonprofi t Kft . kdzremrikod6sdvel biztosid a.

(3) A teleptl{si szildrd hullad6k m6s risszetevoit6l elkiildnitetten gyrijtheto a papir, a

mrianyag, tov6bb6 az iveg. Elhelyez6siik a telepiil6sen kihelyezett hulladdkgl'tijt6 szigeten

tdrit6smentesen t0rt6nik.

16. A kOzszolgriltat6si dij
25. $ (1) A kozszolgfltat6s ig6nybev6tel6re kOteles, illetve a kozszolg6ltatist igdnybe vev6

ingatlannrlajdonosnak hullad6kkezel6si k6zszolg6ltat6si dijat kell fizetrie. Az egysdgnyi

dij t6tel ek dij 6t a rendel et 3 . sz. mell6klete tartalmazza.

(2) A krizszolg6ltatisi dijat tartalmaz6 szhmlfit az ingatlantulajdonos rdsz6re a

kdzszolg6ltat6 negyeddvente ut6lag illlitjaki 6s kiildi meg.

(3) Kdsedelmes fizet6s eset6n a kdzszolg6ltat6 kdsedelmi kamat 6rv6nyesit6s6re jogosult'

(4) A kozszolg6ltat6 ajogkovetkezmdnyekre tdrtdno figyelmeztet6ssel kriteles a telepi.ildsi

szilardhullad6k kezelesi kozszolgfltat6si dijjal k6sedelembe esett fogyaszt6t - aj6nlott lev6l

ritjan - ir6sban felsz6litani a dijh6tral6k keletkezdsdt k0vet6 30 napon beliil.



(5) A felsz6lit6s eredmdnytelens6ge esetdn a dfjh6trat6k keletkezds6t kovet5 45. nap
eltelt6vel akozszolgilltat6 - a felsz6lit6s megt0rt6nt6nek igazolilsamellett - a dijh6tral6k ad6k
m6djdra tdrt6n6 behajt6s6t a Nemzeti Ad6- 6s v6mhivataln6l kezdemdnyezl

(6) A fogyaszt6i panaszok a kdzszolgilltat6 6ltal fenntartott tigyf6lszolg6lati irod6ban
szemdlyesen kifiiggesztett elj6r6si rend szerint vagy ir6sban int6zhet6k A kdzponti
iigyf6lszolgilat cime: 7632 Pecs,Sikl6si l. 52.

26. $ ( 1 ) A kcizszolg6ltat6si dijat a kdzszolgilltato a gazd6lkod6 szervezetek rdszlre havonta
sz6ml6zzaki.

(2) A gazd6lkod6 szewezetek a kozszolgiitathsi dijat akozszolg|ltat6 rdszlre kdzvetlentil a
teljesitett szolgiitatirs alapj6n, szfimla ellen6ben, aszirmlak6zhezvetel6r6l sz6mitott 15 napon
beltil kotelesek me gfizetni.

(3) Aki a telepiildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos kdtelezetts6geit nem teljesiti, nem
tagadhatja meg a ktizszolg6ltat6si dija megfizetdsdt, ha a kdzszolgilltato az 6 rdszdre a
kdzszolgilltat6st felaj6nlotta, illetve a kdzszolg6ltat6s teljesitdsdre vonatkoz6 rendelkez6sre
6ll6st vagy telj esit6s6t igazolja.

(4) Nem tagadhat6 meg a krizszolg6ltat6si dij megfizetdse, ha a kdzszolgSltat6t a

kdzszolghltat6ssal kapcsolatos kotelezetts6g6nek teljesit6s6ben az id6j6r6s vagy m6s
elh6rithatatlan ok akad|lyozta,6s a krizszolg6ltat6 az akad6ly elhhd;thsht kovet6 munkanapon
a mulaszt6st p6tolta.

17. A gazdilkod6 szervezetre vonatkoz6 kiiliin szabflyok
27. $ (1) Gazdilkod6 szewezet akkor kdteles a kdzszolgfltat6st ig6nybe venni, ha a

gazd1,lkodhsi tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben keletkezett teleptil6si hullad6kfnak kezel6sdr6l
a Ht. 31. $ (2) bekezddsdnek a) pontj6ban foglaltaknak megfeleloen nem gondoskodik.

(2) Az olyan gazd6lkod6 szervezetek, amelyekndl a keletkezett teleptldsi hullad6kuk heti
mennyisdge nem haladja meg a 120litert, egyazon g1'rijt6ed6nyben is gyrijthetik a hullad6kot.

(3) Az a gazd6lkod6 szewezet, amely a kdrnyezetv6delmi feliigyel6s6 g 6ltal engeddlyezett -
telepiildsi hulladdk 6rtalmatlanithsira alkalmas hullad6kkezel6si berendezdssel,
ldtesitmdnnyel rendelkezik, a kdzszolgfiltatfls k6telez6 ig6nybev6tele al6l mentesill, ha a

tevdkenys6ge sor6n k6pzSddtt telepiil6si szil6rd hullad6k 6rtalmatlanit6s6r6l ebben a

berendez6sben, l6tesitm6nyben gondoskodik.
() Az a gazdiikod6 szervezet, amely a k<itelezo k0zszolg6ltat6st nem veszi ig6nybe, a

kiilrjn jogszab6lyban meghathrozott m6don 6s tartalommal kdteles a tev6kenysdge sor6n
keletkezS hulladdk mennyis6gdt 6s risszet6teldt fajtrlnk6nt nyilv6ntartani, az illtala vdgzett
kezeldsrol, a kezelt 6s annak eredm6ny6bol szSrmaz6 hullad6kr6l nyilv6ntart6st, a

kezel6l6tesitm6ny mtikod6s6r6l iizemnapl6t vezetni 6s ezekrSl a hat6s6gnak bejelent6st tenni.
18. A ktizszolgfltatds hatilya ali nem tartoz6 telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos

rendelkez6sek
28. $ (1) A k6zszolgeltat6s nem terjed ki a gazdilkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott

ipari, kereskedelmi, kozszolgilltat6 6s egydb gazdashgi tev6kenys6g6vel dsszefiiggdsben
keletkezett telepiildsi szil6rd hullad6kra, ha nem kotelezett akozszolgilltatils igdnybevdtel6re;
nem terjed ki tov6bb6 a kozintezm6ny mrikdd6se sor6n keletkezett hullad6kra. E
hulladdkfajt6k eset6ben az ingatlantulajdonosnak a Ht. 31. g -ban megjelolt, a
hullad6kbirtokosra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell elj 6rnia.

(2) Az (1) bekezd6sben megjelolt hulladdkot a kdrnyezetv6delmi hat6s6gi enged6llyel
rendelkez6 6nalmatlanit6 helyre vagy hasznosit6 helyre a hullad6k termekije, birtokosa ktildn
engeddly ndlktil maga is elsz6llithada.

29. $ A hulladdk elsz6llit6sa sor6n olyan gondoss6ggal kell elj6rni, hogy a hullad6k a

szillit6j6rmribe tort6n6 iiritdsekor, illet6leg a szd,lliths folyam6n ne sz6r6djon 6s mis
kdrnyezetterhel6st se idezzen el5. Sz6llit6sb6l ered6 szennyez6d6s eset6n a hullad6k



eltakarit6s6r6l, a teriilet szennyez6d6s mentesit6s6rol, 6s az eredeti kdrnyezeti illapot
helyre6llit6s6r6l a hulladdk termel6je, birtokosa, illet6leg az ingatlantulajdonosa koteles
gondoskodni.

30. $ (1) Haaz ingatlantulajdonos a kozszolgiltaths a16 nem tartoz6 hullad6k elszrillit6s6val
a kdzszolgiitat6t bizza ffi€g, a megrendelds ds a szolgdltat6s felt6teleiben tortdno
meg6llapod6suk alapj6n a kdzszolgdltat6 a megjeldlt id6pontra vagy id6tartamra a megjeldlt
mennyisdgti 6s 6sszet6tehi hullad6knak megfelel6 gytijt6eddnyt az ingatlantulajdonos
rendelkezds6re bocs6tja, a hullad6k elsz6llit6s6t elvdgzi, 6s gondoskodik a kijelolt
ilrtalmatlanit6 h e lyen tortdno elhe lye z d s 616 l.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolgilltat6 r6sz6re a meg6llapod6sban rogzitett dijat kriteles
megfizetni.

31. $ (1) A hulladdk termel6je, birtokosa krjteles gondoskodni az dnkorm6nyzat ktil0n
rendelet6ben meghat6rozott kdzteriilet-haszn6lati engeddly megszerz6sdrol, ha a hulladdk
osszegyiijt6s6re szolg6l6 kontdner ktiztenileten 24 or6t meghalad6 id6tartamra keriil
kihelyez6sre. Koteles gondoskodni tovibb6 a kont6ner kdrnyezetdnek folyamatos
tisztintarths6r6l, a kont6ner telit6ddse esetdn annak halad6ktalan elsz6llit6sdr6l.

(2) A gazd6lkod6 szervezet kontdnert kdztertileten a kozriti 6s a gyalogosforgalom
biztonsdg6t nem vesz6lyeztetl m6don, az alibbi rendelkezdsek megtart6s6val helyezhet ki:

a) kdzuton kont6ner kizirolag folyamatos rakod6s idej6re helyezhetri ki, a sz6llit6 j6rmti
helyszinen tart6sival annak drdek6ben, hogy az elsz6llit6s a telitod6skor haladdktalanul

megtort6nhessen.

b) egy6b ritvonalakon a kontdnert a telitod6st kdvet6 8 6r6n beliil el kell sz6llitani.
19. ZAF(O RENDELKEZTSNT
Ez a rendelet 2014. jirnius l. napjdn l6p hat6lyba, egyidejtileg a kdzteriiletek

tiszt6ntart6s6r6l 6s a telepiil6si szil6rd 6s foly6kony hullad6kkal kapcsolatos
kozszolg6ltat6sokr6l sz6l6 5l20ll. (VI. 26) szhm:6 <inkorm6nyzati rendelet hatillyitveszti.

Hoffmann J6nos

polg6rmester
Mamernd Csik6s Ildik6

jegyz6
Jelen rendelet Mar Lza kdzs 6 gben 20 | 4. mij us 28 - 6n kihirdet6sre keriilt.
Marina,2014. m6jus 28.

Marxemd Csik6s Ildik6

Jegyzo


