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Rinyarijlak Kozs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testtilet6nek ll20l7 (1.24.) rinkorm6nyzati rendelete

A hullad6kgazd6lkod6sr6l

Rinyarij lak Kiizs6g 6nkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll 2017. (1.24.) iinkormfnyzati rendelete

a hullad6kgazdilkodf sr6l

Rinyarijlak Krizsdgi Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete az Alaptorv6ny 32. cikk (1) bekezd6s

a) pontj6ban, valamint a Magyarorsz6g helyi <inkorm6nyzatairol sz5l6 2011. 6vi CLXXXIX.
tdrv6ny 13. g (l) bekezd6s6nek 19. pontj6ban kapott felhatalmazds alaplin a hullad6kr6l sz6l6

2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 35. $ (l) bekezd6s6ben 6s a 88. $ (4) bekezdds a)-) 6s c)

pontjaiban meghatirozott feladatkdr6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet hatSlya

1.$

A rendelet hatillya Rinyarijlak k<izs6g kozigazgattisi tertilet6re terjed ki.

2.S

(l) A rendelet hat6lya kiterjed a teleptil6si hullad6k gytijt6s6re, sziilititsira 6s kezel6s6re.

(2) E rendelet hat6lya nem terjed ki a teleptil6si hullad6knak nem min6siilo hullad6kra. Azok

elsztilititsin6 l 6 s 6rtalmatlanit6s6r6 l az ingatl anh aszniio kdte le s gondo sko dni.

3.S

(1) A rendelet hatiiya kiterjed a hulladdk birtokos5ra, akinek dletvitele, vagy egy6b

tev6kenysdge, mtikod6se sor6n hulladdk keletkezik, vagy ingatlaniin hullad6k van,

(tov6bbiakban ingatlanhaszniio) tov6bbri a hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6ra.

Kozszolgitltat6 csak a Ht. 2.$37. pontja szerinti gazdasdgi t6rsasiig lehet.

(2) Rinyanjlak kcizs6g kozigazgat6si tertilet6n a hullad6k gytijt6s6re, elsz6llitdsira,

kezel6s6re es iirtalmatlanitirsira kiz6r6lagosan jogosult a D6l-Kom D6l-Dun6ntrili

Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. (7632 P6cs, Sikl6si irt 52.) amely

kozszolg6ltat6nak minSsi.il (a tov6bbiakban: Kozszolgirltat6). A Kozszolg6ltat6

Rinyarijlak k<izsdg kozigazgatdsi tertilet6n a telepi.il6si hullad6kokkal kapcsolatos

k6zszolg6ltat6s teljesit6s6re jogosult, illetoleg kotelezett 2010. janu6r I' napj6t6l 2019.

december 31-ig - hatirozott idore - akozszolgbltat6si szerzod6s alapjin.
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2. A kdzszolgf ltatf s tartalm a

4.$

A kdzszo I g iitatds kiterj ed

a) a termdszetes szem6ly ingatlanhaszndlo 6,ltal - a Kozszolgrlltat6 szrillft6eszkdzehez
rendszeresitett gytijt6ed6nyben - gyrijtdtt hullad6kok dsszegytijtds6re 6s elsziilitistra -
ide6rtve a hhnartdsban k6pzodo vegyes hullad6k, valamint az elkiilonftetten gytijtdtt
hull addk ci s s ze gytij t6 s 6t 6 s elszillitirsirt -,

b) a nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznal6 iital - aKozszolgitltat6 szitllit6eszkozehez
rendszeresftett gytijtoeddnyben - gytijtritt hulladdkok osszegytijt6sdre 6s elsz6llitiis6ra,

c) a lomtalanit6s kcir6be tartozo lomhullad6k term6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6kt6l dvi
egy alkalommal tort6no cisszegytijtdsdre,

d) a hullad ekgazdilkod6si k<izszo I g6ltat6s k<ir6be tartoz6 hullad6kok kezel6 s6re,

e) a hullad6kgazd6lkod6si k<izszolgiiltat6ssal 6rintett hullad6kgazdrllkod6si ldtesftm6nyek
tizemeltetdsdre.

(2) Az Onkormrlnyzat ahtlladekgazdiikod6si kcizszolgiitatis ell6t6s6t k<itelez6en elliitand6
kozszolgiitat6skent aKdzszolgLiltat6val kdtdtt hulladdkgazdrllkod6si kiizszolgl,ltatiisi szerzodds
ritjrln biaositja.

(3) A hullad6kgazd6lkod6si k6zszolgtiltat6si szerzoddsnek legal6bb az alilbbiakat kell
tartalmaznia;

a. akozszolgiitat6, illetve a tagok azonosit6 adatait (ndv, cim, fUl-es KTJ azonosit6,
statisztikai sz6mjel)

b. a kiizszolg6ltat6si tev6kenys6g megneve zeset,
c. a kdzszolgriltatrisi teriiletet,
d. a kdzszol gSltat6si tev6keny s6 g v 6 gzesenek id6tartam6t.

3. A hullad6k rendszeres beryiijt6se

s.$

l. A fel6pitmdnyes ingatlanok esetdben a termdszetes szemdly ds a nem termdszetes szem6ly
ingatlanhasznii6 a teleptil6s kdzigazgat6si teriiletdn k<jteles a rendszeres hulladdkkezeldsi
kdzszolgilltat6st ig6nybe venni, a Kcizszolg6,ltatS pedig kdteles azingatlanhaszn6l6t6l a
hullad6kot begytijteni. A hullad6kgazdiikoditsi kdzszolgriltat6si szerzod6s - annak ir6sba
foglal6sa ndlkiil is - a kdzszolgriltat6s elso ig6nybev6telekor, illetve akozszolgiitat6
rendelkez6sre rlll6silval jdn l6tre azingatlanhaszniio 6s a Kozszolgriltat6 kozcitt hatirozatlan
idore. A rendszeres begytijt6ssel ell6tott tertileten a hulladdkgazd6lkodrisikozszolgirltat6si
szerzodds csak akkor sztinik meg, ha valamely ingatlanhaszniio hely6be m6sik
ingatlanhasznii6lep, vagy nem termdszetes szem6ly az adott ingatlanon a tevdkenys6gdt
tovribb nem v6gzi. Ut6bbi ezen feltetelt igazolni k<jteles.
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2. Amennyiben az ingatlanhasznii6 szemdlyeben vagy az alkalmazott t6rol6ed6ny adataiban

viitozits trirtdnik, vagy rij ingatlan eset6ben ingatlanhaszniiat kezdodik, aviitozits kciveto 15

napon beliil ezt ir6sban bejelentse a Kcizszolg6ltat6nak. Kdzvetlen szdmlafrzet6s eset6n a

vitltozits bejelent6sdnek elmulaszttsa esetdn a bejelentds megtcirtdnt6t kciveto h6nap 1. napjrlig

a kozszolgdltat6s i dij at a kor6bbi ingatl anhas znirl6 kote le s me gfi zetni.

3. A gazditlkod6 szervezetek kotelesek a keletkezett teleptil6si hulladdkaikat a lakoss6gi

hullad6kokt6l elki.ilonitetten gyrijteni, es ah6^art6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k rdszet

kepezo vegyes hulladdkot k<itelezoen aKozszolg6ltat6nak 6tadni, fiiggetleniil avdgzett

tev6kenys6gjellegdtol. Lakoss6gi t6rol6ed6ny eset6ben gazdiikodo szervezetreszlre

befogad6 nyilatkozat nem adhat6.

4. Akdzszolg6ltat6s ig6nybev6tel6re kcitelezett term6szetes szem6ly 6s nem term6szetes

szem6ly ingatlanhasznii6, ezen rendeletben foglaltak szerint viilaszthada meg a

kdzszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek m6djrlt iirit6si gyakorisiig 6s iiritett ed6nym6ret

vonatkoz5sdban.

5. AKozszolg6ltat6 Rinyarijlak k<izs6gben hetente egy alkalommal, az Onkormdnyzatreszere

megkUldott sz6llit6si napt6r alapj6n gondoskodik ahhnart5sokban keletkezett teleptil6si

hullad6k gytijt6s6rol 6s elsz6llit6sar6l.

A Kozszolg6ltat6 a hullad6k <isszegytijt6s6hez sziiks6ges 60,80, 110 6s 120 literes

nagys6gri gytijtoed6nyt ajinlja feltGMll .

A t6rol6 ed6nyek b eszerzeser ol az ingatlanhaszn6l6 ktiteles gondo skodni.

6. 60 literes tiirol6eddny hasznrllat6ra a teleptildsi onkormdnyzat 6ltal kiadott igazolis alapj5n a

lak6ingatlant egyedtil 6s dlewitelszertien haszn6l6 term6szetes szem6ly j ogosult.

7 . Az ingatlanhaszniio a hullad6kot az erre a ceha rendszeresitett gytijtoeddnyben, vagy

tobblethullad6k eset6n az e ceka szolg6l6, a Krizszolg6ltat6 embl6m6j6val ell6tott mtianyag

zs6kban krjteles kihelyezni.

4. A Kdzszolgdltatris sziineteltet6se [GM2l

6.$

(l) Az ingatlanhasznii6k rdszere tort6no kcizvetlen szitmlt.z;ds eset6n szi.ineteltetheto a

szolgiitatirs ig6nybev6tele a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb I 6v idotartamra, ha a
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tarol6eddnyt egyedtil haszn6l6, ir6sbeli kcizszolg6ltat6si szerzod6ssel rendelkezo

ingatlanhaszniio ket naptiri h6napnill hosszabb ideig az ingatlant nem haszndlja, 6s az

iiresed6s v6rhat6 id6tartam6t legkdsobb a sztineteltet6s megkezdds6t megelozo 8

munkanappalbezir6lag - a KdzszolgilltatS reszdre ir6sban leadott nyilatkozattal (faxon, lev6l

vagy e-mail) formrij 6ban - bej ele nti a Kozszo I grlltat6nak.

A bejelentds megt6tel6re csak a Kozszolg6ltat6val szerzodlses viszonyban 6116, vagy a

meghatalmazottj a j ogosult.

(2) Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nybejelent6s - 8

nappal a sziineteltetds lej6rta elott ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, levdl vagy e-mail)
form6j 6ban - me gism6telhet5.

(3) A bejelent6sben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kcizszolgiitat6 ellen6rizni jogosult. A
sziineteltet6s jogszenitlen ig6nybev6tele esetdn a Kcizszolgiitato jogosult a sztineteltet6st

visszavonni.

(4) Ha az ingatlan a sziineteltet6si id6tartam lej6rta elott fjb6l lakottii v6lik, annak tenyet a

Kozszolgiitat6val szerzoddtt f6l, vagy meghatalmazotlja k<iteles legal6bb 3 nappal kor6bban a

Ko zszolgiitat6nak bej e lenteni.

5. Az ingatlanhasznfl6 kiitelezetts6gei 6s jogai

7.$

7. Az ingatlanhasznril6 kriteles

a. a Kozszol g6ltat6val kciz<ilni a v6lasztott gytij to ed6ny terfo gatitt,
b. gondoskodni a Kozszolgiitat6n keresztil az iitala alkalmazott technol6giilhozigazod6, ezen

rendelet alapj6n meghatitrozott m6retii, darabsziimri, i.irit6si gyakoris6gri, megfelelo 6llapotri
(nem torott, nem repedt, nem s6riilt, megfelelS tirito ftilekkel rendelkezo) szabviny
gytijtoeddnyrol,

c. a hullad6kot a szabv6ny gytijt6ed6nyben rigy t6rolni, hogy annak teteje lezitrhat6legyen,
d. begytijt6skor a gytijt6ed6nyt kdzteriileten elhelyezni,
e. a gyrijtoeddny tiszt6ntart6sar6l gondoskodni,
f. hullad6ktfi aKozszolg6ltat6nak 6tadni 6s a kdzszolg6ltatrlsi dijat megfizetni.
g. amennyiben a kozszolgdltat6sba bevont ingatlanon nem biztositott a Kdzszolgiitato iital

ktildott ktildem6nyek 6tv6tele, :(ugy az ingatlan tulajdonos6nak kcitelezetts6ge olyan
magyarorsz6gi postai cimet megadni a Kdzszolgiitat6 r6,szdre, ahol marad6ktalanul biaositott
a K<izszolgLltat6 6ltal kiildott kiildem6nyek 6tvdtele.

2. A gynjt5ed6ny tirmdretdt, darabsz6m6t e rendeletben foglaltak szerint, valamint rigy kell
meghat6rozni, hogy akepzodo teleptil6si hullad6k a gytijt6ed6ny(ek)ben minden esetben
ttlrolhat6 legyen.

3. A szabv6ny gyiijtoed6nyen azingatlanhaszniio beazonositdshhoz sziiks6ges adatokat az
in g atl anha s znii6nak fe I ke I I tilntetni e ( utc a, hdzs zitm) .
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4. Nem tagadhatja meg a kozszolgiitat6si dij megfizet6set az, aki a telepiil6si hulladdkkal
kapcsolatos kdtelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a Krizszolgiiltato szitmfura a

kdzszolgiltat6st felajrinlja, illetve akozszolgitltat6s teljesit6s6re rendelkez6sre iill.

6. A Kiizszolgfltatr6 kiitelezetts6gei 6s jogai

8.S

1. A Krizszolgriltat6 kdteles:
a. a fel6pitmdnyes ingatlanok eset6ben 6lland6 lakcimmel, vagy tartozkodrisi hellyel

rendelkezo ingatlanhaszn6,lS ateleptil6s kozigazgat6si teriiletdn a krizszolg6ltat6st
felajrinlani, a termdszetes szem6lytol 6s a nem term6szetes szem6lyt6l a vegyes
hul lad6kot be gytij teni 6s azt kezelni, iirtalmatlanf tani,

b. a begytijt6s m6djriban be6ll6 viiltozrisr6l azingatlanhasznrll6jrit az Onkorminyzaton
kereszttil elozetesen drtesiteni,

2. AKozszolgriltat6 a vonatkoz6kozegeszs6giigyi es k<irnyezetv6delmi eloir6soknak,6s az
dnkorm6nyzattal kotdtt szerzoddsnek megfeleloen kdteles a k<itelez6 kcizszolgiiltat6st
elv6gezni.

3. A hullad6k rendszeres begytijt6set aKozszolgriltat6 a szilllftrlsi napokon 600 6ra 6s 2000 6ra
kcizdtt kdteles elvegezni.

4. AKozszolgriltat6 a hullad6kot i.irit6s 6s elsz6llitiis c6ljdb6l azingatlanbejdratiinak kozel6ben,
kdztenileten veszi ifi. Ha a jirat ritvonala a szillit6jdrmtivel is j6rhat6 rittest hi6nyiiban nem
tudja megkcizeliteni azingatlanbejiratit, akkor azfutadohely a jiratritvonaltiban, azingatlan
bejiratilhoz legkdzelebb eso rittest kcizeldben van.

5. Amennyiben a vegyes hulladdkgytijt5 ed6nybe vesz6lyes hulladdk keriilt elhelyez6sre, yagy a
foly6kony hullad6k elhelyez6se miatt a gytijtoed6nybe befagy6s, vagy egydk okokb6l a
hulladdk nem tiritheto, aKozszolgriltat6 megtagadja a gyrijtoeddny kiiirit6s6t, illetve a
gytij t6zs6k elsz6llit6s6t.

6. AKdzszolg6ltat6 a tov6bbiakban akkor tagadhatja meg a hulladdk begytijtes6t, ha
a. a hullad6k nem a rendeletben meghatilrozott, szabv6nyos gytijtoeddnyben vagy

rendszeresitett zs6kban keri.il iitad6sra,
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b. a gyrijt6edenyben tcibb hulladdkot helyeztek el, es emiatt az triltoltdtt, vagy a

gytijtoed6ny nem zirhat6 le, 6s emiatt a gytijtoed6ny iirit6se a k<irnyezet szennyezdse, a

hullad6k sz6r6d6sa n6lki.il nem lehets6ges

c. megilllapithat6, hogy a gytijt6ed6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, illetve a sziilitts
sor6n a sz6llit6st vegzo szem6lyek 6letdben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tovihbd a

begytijto jarmtiben vagy berendezds6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve

6rtalmatlanitiis sor6n v eszlly eztetheti a k<irnyezetet,

d. szemrev6telez6ssel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gytijtoedeny mergezo, robban6,

foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal

egyiitt nem gytijtheto, nem sz6llithat6, nem 6rtalmatlanithat6, illetve nem minostil

teleptil6si hullad6knak,

e. amennyiben a t6rol6ed6nyek jelz6se bevezet6sre keriil - a t6rol6ed6nyek matricilfinak

hi6nya, illetve sdrtil6se eset6n.

7 . Ha ahullad6kgy ijto edenyzetet a hulladekgazd6lkod6si kdzszolg6ltat6s biaosit6sa cdlj5b6l

kozteri.ileten helyezt6k el, es az edenyzetvegyes, vagy elki.ildnitetten gytijtott hulladdkot

tartalmaz,akkor az edenyzetben elhelyezett hullad6kaKdzszolg6ltat6 tulajdon6t kepezi.

8. Kozszolg iitat6 bi1osida akozszolgdltat6s teljesiteslhez sztiksdges szem6lyi 6s t6rgyi

felt6teleket, valamint az iigyfelek szitmirakonnyen hozziferheto tigyfdlszolg6lati rendszert.

7. A hullad6k rendszeres begyiijt6s6nek szabflyai

e.$

l. Az edenyek min6s6g6nek, illetve 6llapot6nak a rendeltet6sszerti haszn6latot, az elszor6dds

megakad6lyozisdt 6s azdttt6rol6st is biztositania kell'

2. Olyan hullad6kot, amely az edenyt yagy a sz6llit6eszk6zt rong6lja, k6rositja, illetve a sziilito

szemelyzettesti 6ps6g6tveszelyezteti (p61d6ul t6gla, beton, vas, fardnk, fatusk6, eg6szs6gre

6rtalmas hullad6k stb.) a gyujtoedenyben elhelyezni tilos'

3. A hullad6k sz6llit6j aaszitllitm6ny rendeltetdsi hely6re tdrtdno bizons6gos eljuttat6s66rt

felelos. Hullad6kot ugy kell sz6llitani, hogy annak sor6n a k6myezet ne szennyezodjlk-

Sz6llit6sb6l eredo szettnyezodds eset6n a sztrllito a hulladdk eltakarit6s6r6l, a teri.ilet

szennyezod6s-mentesit6s6rol, valamint az eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s6r6l k6teles

gondoskodni.
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4. Rinyafjlak krizs6g Onkorm6nyzata kdteles a kozszolgriltat6s folyamatos elltttsithoz
sziiks6ges inform6ci6kat aKozszolgriltat6 reszere biztosftani, a teleptil6sen megszervezdsre

keriilo kozszolg6ltat6sok 6sszehangol6s6t elosegiteni.

8. A hullad6k elkiiliinitett gyiijt6s6nek szabrilyai

10.$.

l. A telepiil6si papir-, iiveg-, muanyag, f6m- 6s zcildhullad6kot a vegyes hullad6kt6l
elkiikinitetten kell gytijteni. Az elkiildnitetten gyrijt<ltt papir-, fdm-, 6s mtianyag hullad6kot

tartalmaz6 gytijtoed6nyben zoldhulladdkot 6s iiveghullad6kot elhelyezni nem lehet.

2. Az elki.il<initetten gytijtott hullad6kot akozszolgirltat6 hullad6kgytijto szigeteken 6s

hullad6kgyrijto udvarban veszi 6t.

3. AhdztartSsokban kepzodo veszdlyes hulladdkot akozszolgitltat6 a hulladdkgytijt6 udvarban

veszi 6t.

4. Az elki.ilonitetten gytijtdtt hullad6k elsz6llit6s6nak gyakorisitgittsziilit6si napt6r rogziti,
amely egy 6vre elore, szakmai szempontok alapj6n k6sziil.

5. A hasznosithato hullad6k 6rt6kesites6rol, tov6bbi kezel6s6rol a Kozszol giitat6 gondoskodik.

6. Az elkiildnitetten gytijtott hullad6k akozszolgitltat6 riltal tizemeltetett hulladdkgyrijto pontra,

hulladdkgyrijto udvarba, etvdteli helyre, yagy a kozszolg6ltat6s korebe hrtoz6 hullad6kot

kezel6 hullad6kkezelo l6tesitm6nybe is sz6llithat6,6s ott a jogosultnak 6tadhat6,vagy ki.ilon

gytij toeddnyben elhelye zheto.

7. A telepiil6s lakosai rdsz6re ig6nybe vehetd hullad6kudvarr6l akozszolgftltat6 a helyben

szok6sos m6don 6s honlapj6n tiilekoztatdst nyrijt. A hullad6kudvarban gytijthet6 egyes

hulladdkokra 6s a hulladdkudvar ig6nybeveteli m6dj6ra vonatkoz6 tallkoztatist a

Kozszolgiitato a honlapj6n 6s a hulladdkudvarban kozzeteszi.

8. A K6zszolg6ltat6 a hullad6kudvar iizemeltetesi szabiiyzatitban meghat6rozza a term6szetes

szem6ly ingatlanhasznii6 iital ahullad6kudvarban dijmentesen elhelyezheto hulladdkok
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mennyis6gdt. A term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio ejog6t csak irgy gyakorolhatja, ha a

hul I ad6kgazd6lko d6s i kd zszol gitltat6 s i d ij at me gfizette .

9. Lomtalanftis

11.S.

1. A Kozszolgrlltat6 a term6szetes szem6ly ingatlanhaszniio szilmiira, ktilcin t6rft6s n6lkiil, elore
meghirdetett idopontban 6vente egyszeri alkalommal lomtalanitiis sor6n begyrijti a

hdztartdsban termelod<itt, de a gyrijt6ed6nyben el nem helyezheto lomhulladdkot. A
hullad6kbirtokos a begyrijt6s idopontj6t megelozo napon rigy helyezheti ki a kcizteriiletre a

lomot, hogy az a ktizleked6st ne akadiiyozza, a forgalom biaonsiigilt ne veszdlyeztesse. Nem
rakhada ki az ingatlanhaszn6l6 az epitesi t<irmeldket, aveszllyes hullad6kot, j6rmrironcsot,
ndv6nyi hulladdkot 6s nyesed6ket, illetve egydb kornyezetre vesz6lyes anyagokat.

2. AKozszolg6ltat6 a begyrijtott hullad6k hasznosit6sir6l,kezeles6rol, 6rtalmatlanitiis6r6l, a
kcirnyezetvddelmi elofriisoknak megfelel6en gondoskodni k<iteles.

10. A kiizszolgfltatrisi dij megfizet6s6nek rendje

12.$

(1) A teleptildsi szil6rd hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ig6nybev6telere kdteles, illetve
a kozszolg6ltat6st igdnybe vev6 ingatlanhaszniionak teleptil6si hulladdkgazd6lkod6si
kozszolg6ltat6si dijat - a tovribbiakban k<izszolg6ltat6si dijat - kell fizetnie.

(2) A kcizszolg6ltat6si dijat a Nemzeti Hullad6kgazd6lkod6si Koordinril6 6s Vagyonkezelo
Zrt szedr be. Az ingatlanhas znilo azt a reszlre megktildiitt szitmla alapjdn kdteles megfizetni a

hullad6ktdrv6nyben 6s vdgrehajt6si rendeleteiben meghatirozottak szerint.

ll. Zir6 rendelkez6sek

13.S

E rendelet a kihirdet6st koveto napon l6p hat6lyba. Kihirdetdsdr<il a jegyzo gondoskodik.
Hattllybal6p6sevel egyidejrileg a hullad6kgazdillkoditsr6l sz6l6 51 2015. (V.7.) rinkormiinyzati
rende lete hatiiy itt ve szti

Rinyarijlak, 2017 . jan:uitr 17 .
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Peti Csaba

polg6rmester

A rendelet kihirdetve:

Csokonyavisonta, 2017 . januitr 24.
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