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Hatálya :2004-05-01 -tói 
Somogyaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelete 
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről 

(egységes szerkezetben) 

Somogyaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012 . évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:ill 

I. FEJEZET 

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 

1.§. 

1. A rendelet célja a települési hulladékkal összefüggő - közszolgáltatás útján 
megvalósuló - kötelező helyi közszolgáltatás szabályozása, a köztisztaság, a 
településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, 
valamint az épített és a természeti értékek védelme. A kötelező 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, 
biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége. 

2. A képviselő-testület annak érdekében, hogy az egyéb jogszabályokban 
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a környezetvédelmi 
követelmények szerint teljesítse, a helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének meghatározásával szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatást tart fenn. 

3. m 

A rendelet hatálya 

2.§. 



1. A hulladékkezelési közszolgáltatás Somogyaracs község közigazgatási 
területére terjed ki. 

2. A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a közigazgatási területen lévő 
valamennyi ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál, vagy használójánál 
(továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező települési hulladékra. 
Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről 
és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni. 

3. Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult 
és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. 

4. A közszolgáltató végzi Somogyaracs község települési hulladékainak 
gyűjtését és elszállítását, gondoskodik a hulladék elhelyezéséről a 
Szigetváron lévő hulladéklerakóban. 

5. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 

II. FEJEZET 

Értelmező rendelkezések 

3.§.lJl 

A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 

III. FEJEZET 

A közszolgáltatás ellátása 

4.§. 

1. WSomogyaracs község közigazgatási területén a hulladékkezelési , 
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a DEL
KOM Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (7632. Pécs, Siklósi u. 
52.) - a továbbiakban: Közszolgáltató-, amely a kötelező közszolgáltatónak 
minősül. A Közszolgáltató a vele kötött külön szerződésben foglaltak 
alapján Somogyaracs község közigazgatási területén a települési szilárd 



hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, 
illetve kötelezett. 

2. Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást 
igénybe venni, az ingatlanán keletkező települési hulladékot a külön 
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, és a Közszolgáltatónak átadni. Az 
ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás végrehajtásában jelen 
rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni. 

3. Az ingatlantulajdonos e rendeletben meghatározott hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás esetében kizárólag a Közszolgáltatót veheti igénybe. 

4. ill A gazdálkodó szervezet a Htv.31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
gondoskodik a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten 
gyűjtött hulladék kezeléséről. 

5. Ifil 
6. Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, 

de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban 
bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a 
települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott 
gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól 
elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, 
hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési 
hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

5.§. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás -a tevékenység tartalmában - az alábbiakra 
terjed ki: 

a. az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített és szabványos gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt 
egyéb módon a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a 
Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és 
elhelyezés céljából történő rendszeres, illetve alkalmi elszállításra; 

b. ru az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont lombhulladék 
évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, 
erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a 
Közszolgáltató általi elszállítására; 



e. a települési hulladék ártalmatlanítását, lerakását szolgáló létesítmény 

létesítésére és működtetésére. 

IV. FEJEZET 

A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai 

6.§. 

1. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak zártan, szabványos 

gyűjtőedényben, vagy a Közszolgáltató által rendszeresített más 

edényzetben, vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben 

(továbbiakban: gyűjtőedény) történhet. 

2. A települési hulladék gyűjtési, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, 

hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító 

járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, és egyéb módon 

környezetszennyezést ne idézzen elő. A települési hulladék szállítását zárt 

konténerben, vagy a kiporzást és a kiszóródást megakadályozó ideiglenes 

takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, 

szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni. 

3. Az ürítésből, vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a 

hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az 

eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

7.§. 

1. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor 

a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és 

egyéb feltételeknek megfelelően - az önkormányzattal és az 

ingatlantulajdonossal, gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben, valamint 

a Hgt-ben és e rendeletben foglaltak szerint - köteles ellátni. 

2. A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó települési hulladékot a 

megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező hulladéklerakó telepre 

szállítani és ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni. 

3. A hulladékot a Közszolgáltatónak az általa megjelölt napokon, de legalább 

kéthetenként egyszer kell elszállítania. Amennyiben a beütemezett járatterv 



8.§. 

szerinti szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a 
rá következő munkanapon a Közszolgáltató pótolni köteles. 

1. Az ingatlantulajdonos alapvezető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a 
lehető legalacsonyabb szinten tartsa. 

2. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került 
települési hulladékot az elszállításra való átvételig a környezet szennyezést 
megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, illetve tárolni. 

3. Az ingatlantulajdonos köteles a hulladékot úgy kezelni, hogy az mások 
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község 
természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne 
szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja. 

4. A gyűjtőedény tisztán tartásának és fertőtlenítésének elvégzése az 
ingatlantulajdonos kötelessége, melynek gyakorisága május 1-i és 
szeptember 30-i időtartam között havonta legalább egy alkalom. 

9.§. 

1. A kötelező szemétszállításba bekapcsolt területen az ingatlantulajdonos a 
hulladékot- a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével - csak egységes 
és jelenleg is forgalomban lévő, zárható tetővel ellátott, a szállító 
gépjárműhöz tartozó, szabványos gyűjtőedényben tárolhatja. 

2. A lakosság - ha a gyűjtőedényben nem tudja elhelyezni - a keletkezett 
hulladékot a gyűjtőedény mellé, a gyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és az ürítésre alkalmas helyen, matricával ellátott műanyag 
zsákban a szállítási napon elhelyezheti. A Közszolgáltató térítés ellenében 
matricával ellátott zsákok megvásárlási lehetőségét biztosítja. A matricás 
zsákokat megvásárolni a Közszolgáltató szállítójárművének vezetőjétől 
lehet. Az ingatlantulajdonosnak a zsákot az ingatlanon belül, védett helyen 
kell tárolnia. 

3. A kihelyezett gyűjtőedény, illetve zsák nem akadályozhatja a jármű-és 
gyalogosforgalmat, elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy 
károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a 
településképnek indokolatlan megzavarásával. 

4. A gyűjtőedénybe nem rakható egyéb olyan anyag (forró hamu, maró anyag, 
gyúlékony anyag, nagyobb terjedelmű tárgy, veszélyes hulladék, stb.), amely 
veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, testi 
épségét, vagy megrongálhatja a szállító jármű műszaki berendezését. 



5. Ha a Közszolgáltató megállapítja, hogy a gyűjtőedényben a (4) bekezdésben 

megjelölt anyag található, a kiürítést jogosult megtagadni. Az 
ingatlantulajdonost ennek tényéről írásban értesíteni kell az ok 
feltüntetésével. Az ingatlantulajdonos hibájából keletkező, egyértelműen 
bizonyítható baleset, műszaki meghibásodás jogkövetkezményeit a vétkes 
ingatlantulajdonos viseli. 

6. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a 

közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell 

lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

10. §. 

1. A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a 
szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell tárolni úgy, hogy ahhoz 
illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényt 
közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági 
engedély alapján, a körjegyző által kijelölt és engedélyezett helyen szabad 
elhelyezni. 

2. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket köteles a szállítási napon a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban az ingatlan előtti útszakasz 
melletti közterületre, a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyez kihelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza a 
biztonságot ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne 

tegyen. A gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos köteles az ürítést követően 

még aznap az eredeti helyére visszahelyezni. 
3. A Közszolgáltató a gyűjtőedények ürítését a szállítási napokon reggel 6 és 

este 20 óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a 
Közszolgáltató állapítja meg. 

4. A kihelyezett gyűjtőedényekből hulladékot kiszedni, közterületre kiszórni, 

válogatni (guberálni), valamint másnak a gyűjtőedényébe - annak engedélye 

nélkül - hulladékot elhelyezni tilos. 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

11.§. 

1. [fil I2J Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a 
közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a 
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, 



illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Az ingatlantulajdonos 
és a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére írásbeli szerződést köt. 

2. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a 
közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az 
ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján 
tájékoztatta. 

3. Az ingatlan tulajdonosa köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha 
ingatlantulajdonos - változás, vagy egyéb ok miatt - a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik. Év közben az ingatlantulajdonos személyi 
változását a Közszolgáltatónál a változást követő 15 napon belül köteles 
bejelenteni. 

4. IlQ1 A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási 
díj behajtása érdekében jogosult kezelni az ingatlantulajdonos nevét, 
lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. 

5. illJSzüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, 
amelyeken folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt 
hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az 
ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a 
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a 
közüzemi számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelés 
feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, 
haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szünetelés idejére 
már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a közüzemi számlákkal való 
igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

12.§.[12/ 

A közszolgáltatási szerződés [13 / 

13.§.[14/ 

1. A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartami követelményeit a 
magasabb szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg. 
A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési 
közszolgáltatás körében: 

a. a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás 
teljesítésének területi határát, 

b. annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a 
megjelölt közszolgáltatás teljesítését, 

e. a közszolgáltatási szerződés időtartamát, 



d. a települési hulladékok gyűjtésének módját, 
e. a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak 

módját, 
f. a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az 

önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és 
biztosítékait, 

g. a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában 

fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és teljesítésének módját, 
h. azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a 

közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet 
vehet igénybe, s ez utóbbiakért történő felelősségvállalást 

1. a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét. 

A lim-lom akcióra és a karácsonyfa begyűjtésére vonatkozó rendelkezések 

14.§. 

1. A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal, a 
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodik. 

2. A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a 

rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató 
által a közszolgáltatás keretében lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más 
hulladékra (így pl. építési törmelékre, járműroncsra, trágyára, állati tetemre, 

veszélyes hulladékra) nem terjed ki. 
3. A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 

órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre úgy, hogy az a jármű 
és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet 
ne károsítsa, ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével, 
valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 

4. A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően február l-ig - az általa 

előzetesen meghirdetett napokon - a lakossági gyűjtőedények mellé 
kihelyezett karácsonyfát külön díj felszámolása nélkül elszállítja. Ettől az 

időponttól eltérő időszakban karácsonyfát közterületre kihelyezni tilos! 

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások 

15.§.(15[ 



Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetve az köteles, 
akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett. 

A közszolgáltatás díja 

16.§.(161 

( 1) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos fizeti. 

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által 
megküldött számla alapján, negyedévente köteles megfizetni. 

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat 
felszámítására jogosult. 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

17.§.[17/ 

18.§.f.ill 

V. FEJEZET 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

19.§. 

1. E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba. 
2. A rendelet kihírdetéséről az SZMSZ. előírásai szerint a helyben szokásos 

módon a körjegyző gondoskodik. 
3. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Somogyaracs 

Önkormányzatának a települési szilárd hulladék elszállításáról és 
kezeléséről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
4/1997.(VI.16., és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.29.) sz. rendeletek. 

4. [19/E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament 
és a Tanács 
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Somogyaracs, 2004. április 22. 

Traxler Balázs sk. 
polgármester 

Tulok Mónika sk. 
körjegyző 

Záradék: A rendelet hírdető táblára kifüggesztésének időpontja: 2004. 
április 30. 

Tulok Mónika sk. 

körjegyző 

A rendelet egységes szerkezete hiteles. 

Babócsa, 2014. február 24. 

Tulok Mónika 
jegyző 

1.sz. melléklet (20/ [2111221 (23/ [241 [25/ [261 [271 [281 [291 [30/ 

ill Módosította: 1/2014.(1.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. 

január 18-tól. 
ill Hatályon kívül helyezte: 1/2014.(I.17.) önkormányzati rendelet 9. § (3) 

bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 18-tól. 

ill Módosította: 112014.(1.17.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2014. 

január 18-tól. 
Hl Közszolgáltató nevét módosítja: 1112009.(IX.15.) rendelet 1.§.(1) bekezdése. 

W Módosította: 112014.(1.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. 

január 18-tól. 
IfilHatályon kívül helyezte: 112014.(I.17.) önkormányzati rendelet 9. § (3) 

bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 18-tól. 



[1l Módosította: 1/2014.(I.l 7.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. 
január 18-tól. 

[fil Módosította: 10/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. 
január l-től. 

12.1 Módosította: 1/2014.(I.l 7.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. 
január 18-tól. 

IlQl Kiegészítette: 10/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 
2014. január l-től. 

UJJ Kiegészítette: 10/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 
2014. január l-től. 

[illHatályon kívül helyezte: 1/2014.(I.17.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 18-tól. 
llll Módosította: 1/2014.(I.l 7.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014. 

január 18-tól. 
Ll..±1 Módosította: 1/2014.(I.l 7.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2014. január 18-tól. 

I.lil Módosította: 1/2014.(I. l 7 .) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2014. január 18-tól. 
Llfil Módosította: Módosította: 10/2013 .(XI.29 .) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. január l-től. 
U1l Hatályon kívül helyezte: 1/2014.(I.l 7.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 18-tól. 
ilfil Hatályon kívül helyezte: 9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012. június 1-től. 
I.l21 Kiegészíti a 11/2009.(IX.15.) rendelet 1.§.(2) bekezdése. Hatályos 2009. szeptember 15-től 
[20] módosítja a 16/2004.(XII.15.) rendelet 
Ul1módosítjaa19/2005.(XI.25.) rendelet 
[22] módosítja a 9/2006.(XII.13.) rendelet 
01módosítjaa14/2007.(XII.14.) rendelet 
[24] módosítja a 17/2008.(XI.27.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008. november 27-

től. 

U-2 Módosítja: 13/2009.(XII.15.) rendelet. Hatályos: 2010. január l-től. Ll.fil Módosítja: 9 /201 O.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §.a. Hatályos: 2011. január l-től. 
[27] Módosítja: 13/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 1-től. 
Q.fil Módosítja: 4/2012.(III.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. március 15-től. 
[29] Módosítja: 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. május 1-től. 



j}QJ Hatályon kívül helyezi: 19/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) 
bekezdése. Hatálytalan: 2013. január l-től. 


