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Sz6szv6r Nagykozseg 0nkonn6nyzat Kepviselci-testi.i I etenek
a hulladekgazd6lkod6si kozszolgiiltat6s16l

MHI

Szilszv 6r Nagykiizs69 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
312015. (II. 16.) jinkormrlnyzati rendelete
a h ull ad6kgazdrl I kodrisi kiizszol gril tatd s 16l

Szaszvir Nagykozseg Onkonn6nyzat6nak Kepviselci-testillete Magyarorsz6g Alaptorvenye 32. Cikk (2) bekezdeseben
es a hullad6kr6l szol6 (tovabbiakban: Ht.) 2012. €vi CLXXXV. torv6ny 35. g-ban kapotr felhatalmaz6s alapjrin a
krivetkezciket rendeli el.

l. fejezet
Altal6nos rendelkez6sek
l.$
(l) A rendelet hatdlya Szitszvdr Nagykdzseg kozigazgati$ tenileten a hullad6kgazddlkod6si kozszolg6ltat6sba

bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosairavagy haszn616ira (a tov6bbiakban egyiitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A
hulladekgazdrilkod6si ktizszol96ltat6sba a teleptiles teljes k<izigazgatisi teriilete be van vonva.
(2) A krizszol96ltatds az ingatlanon risszegytijtritt telepi.ilesi hultad6k (a tov6bbiakban: TH) rendszeres

elsz6llit6siira, a kcizszolg6ltatris kereteben osszegyrijtott telepiilesi szikird hulladek 6rtalmatlanitiis6t, hasznositiisdt
szolg6lo letesitmeny mtiktjdtetes6re, valamint a begyiljtott hulladek 6rtalmatlanit6sra, 6s/vagy hasznositasra t6rt6nci
6tad6sira terjed ki.

(3) Az onkormdnyzat a hulladekgazddlkod6si kdzszolgaltatds elliitiisdt a D6l - Kom D6l-dun6ntuli Kommundlis
Szolgdltat6 Nonprofit Korl6tolt Felelossegii Tarsas6ggal (7632 Pdcs, Sikl6si tt 52.), mint kcizszolg6ltar6val kotott
hu lladekgazdri lkodris i kcizszo I galtatdsi szerzcidest [tj en b izro s itj a.

(4) A kozszo196ltat6 a hulladekgazd6lkod6si tev6kenyseget - a szolgiiltat6sert val6 teljes felel6sseg6nek fenntartdsa
mellett - alv6llalkoz6val is vegeztetheti.

2.$
( l) A rendszeres hulladeksziillitrisba bevont teriileten a term6szetes szem6ly ingatlantulajdonos kciteles a

kozszolg6ltat6st ig6nybe venni.
(2) A gazdalkodo szewezet ingatlanfulajdonos a hdztartdsi hulladekhoz hasonlo hulladek r€sz€t k€pez6

elkiilonitetten gytijt<itt hulladek kezelesercil a Ht. 31. $ (l) bekezdeseben foglaltak szerint gondoskodik.

3.$
(l) Az ingatlantulajdonos, amennyiben kciztertileten kcizteriilet-haszn6lati hozzdj[rulils alapj6n olyan 6rusit6,

szolg6ltat6 vagy egyeb tev6kenyseget folytat, vagy kivdn folytatni, amely a kotelez<i heiyi kozszotgattatas hatitlya altt
tarlozo TH keletkezesevel jilr, koteles azl a Szolg,ltatonak bejelenteni, es a krizteri.il.t.n ,.girnd<i tev6kenyseg
idcitartam6ra a TH kezelesere szerz6d6,st kotni.

II. fejezet

A hullad6kgazdr{lkodr[si kiizszolgriltatissal iisszefii996
szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

4.S
(l) A rendelet alapjrin a hulladekgazd6lkoddsi kozszolg6ltatiis igenybevetel6re koteles ingatlanrulajdonosokr6l a

Szolgriltat6 nyilvantart6st vezet az azonositits6hoz sztikseges adatok feltiintet6sevel.
(2) Az ingatlantulajdonos a kozszolgitltat6si szerzcid6s megk<itesehez sztiks6ges, a Hr. 38. $ (3) bekezd6s6ben

meghat6rozott szemelyes adatait 6s - amennyiben az nem azonos a szolg6ltatis ig6nybeveteienek hely6vel - a
szdmlilzisi cimet kciteles a Szolgiiltat6 felhiv6sdra, valamint a szem6lyes adatainak v6lto;6srit kovet6en l5 napon beltil
bejelenteni.

(3) A kcizszo196ltatdsi szerztides megk<itdsehez a gazd6lkodo szervezet a kozszolgirltatrist igenybe
ad6sz6m6t, cegbir6sdgi bejegyzes szdmat, a kozszolg6ltatds igenybevetelenek helyet valamint a sz6ml6z6si

vevri nev6t,
6s postrlzasi

cimet kciteles a Szolg6ltato rendelkezesdre bocsdtani.
(4) A Szolg6ltato a szemelyes adat kezelese sor6n koteles az inform6ci6s onrendelkezesi

inform6ci6szabads6gr6l sz616 201l. evi CXll. t<irveny rendelkezeseinek megfelelcien eljrlrni.
(5) A (4) bekezd6s alkalmazdsdban a Szolgriltat6 kriteles
a) megteremteni az adatkezeles szemelyi es tArgyi felteteleit,

jogr6l es az

b) gondoskodni az adatok biztons6g6r6l,
c) meghat5rozni azokat az eljbrisi szab6lyokat, amelyek az adat- es titokv6delmi szabrllyok 6rvenyre juttat6s6hoz

sztiks69esek.

s.s
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(l) Az adatkezeles c6lja akozszolgiltat6ssal osszefiiggcien az ingatlantulajdonos szemely6nek megdllapit6sahoz, a

kozszolg6ltatdsi dij behajtis6hoz sziikseges es arra alkalmas adatbilzis l6trehoz6sa es mtikcjdtetese.

(2) A Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok taroldsa kiv6tel6vel - a szerzodlses viszony

letrejottetril annak megszrineseig, dijh6tral6k eset6n a tarlozhs fennallds6ig kezelheti. A jogviszony megsziin6set

krivet<jen a Szolg6ltat6 a kezelt adatokat koteles megsemmisiteni.

(3) A Szolg5ltat6 a feladat6nak ell6t6sa erdekeben nyilv6ntartott adatokat - a behajtdsra jogosult ad6hat6sdgon

kivi.il - harmadik f6lnek nem adhatja ki.
III. fejezet
A kiizszolg6ltatisi szerz6d6s

6.$
(l) A kotelez6 k<izszolg6ltat6sra vonatkozokozszolg6ltat6si szerzcid6s letrejrin:

a) a kozszotgiittatds els6 igenybevetelevel, 6s a Szo196ltato a kozszo196ltatds ell6t6s6ra vonatkoz6 rendelkezesre

6ll6si k6szs6g6nek bizonyitds6val, vagy
b) akozszolgiltat6s igenybev6tel6re irAnyul6 szerz6dds irdsba foglal6s6val.

(2) A kozszolg6ltat6si szerztides tarlalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s

aa) term6szetes szemely eseteben a kozszolgitltatrist igenybe vevci 4. $ (2) bekezdes6ben meghat6rozott

azonosit6 adatai, (amennyiben a kozszolg6ltatast rgenybe vevo nem tulajdonosa az ingatlannak, ugy az

ingatlantulajdonos megnevezese es azonosit6 adatai is),

ib) a gazdiikod6 szervezetek eseteben a kozszolgdltatast igenybe vevci 4. $ (3) bekezdeseben meghat6rozott

azonosit6 adatai.

a szerzcidds tilrgya,
a kozszolg5ltatas megkezdes6nek idopontla, a szerzcid6s idobeli hat6lya,

a kozszolgSltatds dija,
a kozszo196ltatdsi dij megdtlapit6siinak, szimtdzdsnak es mcgfizetesenek m6dja,

a k<izszol 96ltat6s teljesites6nek fe ltete I e,

egyeb, aszerzldo felek 6ltal lenyegesnek tartott felt6telek.

IV. fejezet
A kiizszolg6ltat6s ellitisinak rendje 6s m6dja

7.S
(lt A Szolg6ltat6 a TH begyiijt6ser6l heti egy alkalommal koteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a kozszolgaltat6st kriteles igenybe venni.

ili n fH Ueg,tijt6s6nek, elszillii6s6nak a rendelet l. sz6mir fiiggelek6ben meghatdrozott rendjet (gyakoris6g,

fitvonal es id6pont) az [nkorm6nyzat a Szolg6ltat6val egyeztetett m6don dllapida meg.

(4) a rruitaaen<ezel6si helyi krizszolgaltatas felt ren, rendj6ben bekovetkezettvaltozbsokr6l a Szolg6ltat6 az

ingatlantulajdonost - a vdltozdsbekovetkeite el6tt l5 I - irdsban, vagy hirdetmeny [d6n k6teles t6jekoztatni'

8.$
(2i A kozszolg6ltatas sor6n kizir6lag az alibbi szabv6nyos lirtartalmir tdrolok haszn6lhat6k:

a. 80 literes szabvdnyos t6ro16,

b. I l0 literes szabv6nYos t5rol6,

c. I 20 literes szabv6nYos t6rol6,
d. Egyedi jelol6ssel jelirlt koztisztas6gi zs6k (tov6bbiakban: zs6k)'

(3)
a) A (2) bekezdes a) pontj6ban meghat6rozott gyiijtriedeny hasznalata csak az egyszemelyes hiiztartdsok, valamint az

eletvitelszeni tart6zkodasru n.* haszn6lt, az inlgatian-nyilvdntart6sban tidi.il6kent bejegyzett ingatlanok tulajdonosai

vagy haszndloi resz6re engedelyezhetri.

ii l, a) pontban mlghatarozotr esetben Szolgaltato r6sz6re az igenylo koteles nyilatkozni a szolgaltat6s

ig6nybev6tel6nek helye szJrinti kozigazgatAsr cimen bejelentett szemelyek sz6mdrol uagy az ingatlan funkci6j6r6l es

h"asznelat6nak modjaiol. A g0 literJs [yiijt<iedenynek megfelelo kozszolg6ltatesi dij meg6llapit6s6ra a nyilatkozat

beadris6t kcivet6 h6nap els6 napjdtol kezd6d6en keriilhet sor'

c) A kozszolg6ltat5s igenyblvevcije kciteles az egy art6sban 6lo szemelyek sz6m6ban bekovetkezett v6ltoz6st a

v6lioz6s bekovetkez6settil siemitott l5 napon beltil Sz 6re bejelenteni'

d) Amennyiben a Szolg6ltato megattaiitja, hogy az i ajdonos az egy hiztartbsban el<j szemelyek sz6ma

tekinteteben tett nyilatkJzata val6iian, igenyt iarthat n tartalmf nyilatkozat benyujtisanak idtiponq6ig

visszamenrileg I db lzo liter i.irtartalmu- gyrijtried6ny heri egyszeri tirit6si gyakorisdg figyelembevetel6vel

meg6llapithato szemetszellit6si dij 6s a 80 
-titer iirtartatmt, gytijtoed6ny ut6n megfizetett szemetszallitasi dij

kiilonbtizetenek egycisszeg[ megfizet6s6re.

b)
c)

d)
e)

0
s)
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( ) A gytijtriedeny mellett kiegeszito megold6skent a szolgiitatotol az elsz6llit6s es hulladekkezeles teljes dij6t is
tartalmazo 6ron megv6s6rolhato, egyedijekilesseljelolt kdztisztas6gi zsdk alkalmazhat6, amennyiben

a. az ingatlanon keletkezci hulladek mennyisege alkalmilag meghaladja a gyrijtciedeny rirtartalmet,
b. a szabv6nyos gytijtoeddnybe nem f6r bele, de hdztart6si hulladeknak min6siil, vagy
c. a tobblethulladek 6ltal az edeny rulsrilyos lenne.

(5) Az ingatlantulajdonos koteles ir6sban, h6rom nappal kor6bban bejelenteni a Szolg6ltat6nak, ha ingatlaniin az addig
szok6sos hulladekmennyiseget jelentosen meghalad6 mennyisegil TH keletkezese vdrhat6. A bejelentes alapjin a

Szotgiiltat6 kdteles az ingatlantulajdonos 5[tal megjelolt idcipontra vagy id6tartamra a hulladek adott mennyis6genek
megfelelo gyr.ijtesehez, illetve elsz6llit6s6hoz alkalmas nagyobb iirtartalmt, vagy tov6bbi gyiijtoeddnyt, illetve a

hullad6k gytijtes6re alkalmas miianyagzs6kot az ingatlantulajdonos rendelkez6s6re bocsdtani, 6s a tcibbletszolg6ltat6st a

megfelelci t6ritesi dij megfizetese elleneben teljesiteni.

(6) A kihelyezett gyiijtcledenybol es zsakb6l guberdlni tilos.

e.s

(l) A nagydarabos hulladek szervezett gyujtesercil es elsz6llit6sdr6l (lomtalanit6s) evente legaLlbb egy alkalommal a

Szolgriltat6 az |ltala meghirdetett Iomtalanit6si idcjszak alaft teritesmentesen gondoskodik.
(2) A Szolgdltat6 a lomtalanjtrist megelcizci hct nappal kor6bban ertesiti a lakoss6got.

(3) A lomtalanit6s sor6n a Szolg6ltato kizdrolag a Ht. szerint nem veszelyes nagydarabos hulladekot szallitja el.

V. fejezet
A kiizszo196l tat6s szii neteltet6se

10.$
(l) Az ingatlantulajdonos a kcizszol96ltatiis sziineteltet6set - legfeljebb egy6ves id6tartamra - k6rheti ir6sban vagy

szemelyes bejelentes kereteben, amennyiben ingatlanat 2 honapot meghalad6 idcjtartamban nem haszn6lja. A kerelmet a

kerelmezett sziineteltet6st megelcizd 8 munkanappal ir6sban kell benyrijtani a Kozszolgrlltat6 fel6. A sziineteltet6s

idotartam6ra az ingatlantulajdonos - a k6relem vagy bejelentest kovetci id6pontt6l kezdtid<ien - mentesiil a dijfizet6si
kotelezettseg alol.

(2) A szi)neteltetest csak a k6relem benyujt6s6t, yagy a szemelyes bejelentes megt6telet k<jvet6 id6pontt6l lehet

kerni.

(3) Amennyiben a Szolgaltat6 meg6llapitja, hogy az ingatlantulajdonos kozszol96ltat6s sziineteltetdsere vonatkozo

nyilatkozara val6tlan, igenyt tarthat a kozszolgaltat6s szr.ineteltet6sere vonatkozo nyilatkozat benyrijt6s6nak id<ipontjaig

visszamenclleg I db I l0 liter iirtartalmir gyrljtoed6ny heti egyszeri i.iritesi gyakoris6g figyelembev6televel
me96llapithat6 szemetsz6llitdsi dij6nak egyosszegii megfi zet6s6re.

(4) Amennyiben az ingatlan lakatlan, ugy ismetelt sziineteltet6s kerhet<j a folyamatban levci sziineteltet6s lejAratilt

megeltizo legal6bb 8 nappal.

(5) Ha az ingatlan ismet lakott6 vdlik, ennek t6nyet az ingatlanhaszn6l6 koteles ezt 3 nappal megelozoen, illetve
haladektalanul bejelenten i a Kozszol 96l tat6nak.

VI. fejezet
Az iidiil6ingatlanokra
6s az id6legesen hasznrllt ingatlanokra vonatkoz6 saj6tos szabilyok

ll.$
Az ingatlan-nyilv6ntart6sban iidtilijkent bejegyzett ingatlanok tulajdonosai, tov6bb6 az id6legesen haszn6lt ingatlanok

tulajdonosai a kozszolg6ltat6s sziiletelteteset a 10. $ rendelkezesei szerint kerhetik.

VII. fejezet
Az ingatlantulajdonosok, illetve a kiizszolgriltat6 jogai 6s kiitelezetts6gei

12.$

(l) Az ingatlantulajdonos az crintett ingatlan teri.ileten k6pzcidtl TH-ot gyrijti, €,s azt a Ht-ben, illetve jelen

rendeletben szabalyozott m6don akozszolg|ltat6nak rendszeres idtjktjzonkent 6tadja.

(2) A hulladek gytirjtes6re szol9616 gyiijtried6nyt, illetve annak p6lt6s 6t az ingatlantulajdonos koteles biztositani.
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(3) Az ingatlantulajdonos koteles a

bocsdtani.

(4) A gyiijt6edeny a sz6llit6st megelozo nap 18@ or6tol, a sz6llit6s napjrin legkestibb 60Q 6raig helyezheto ki, es a

sz6llit6s napjdn 1808 6raig tarthato kozteriileten.

(5) A g. 5 (4) bekezdesenek megfelelo zs6k csak bekotve helyezheto ki a koztertiletre.

l3.s , .

A Szolg6ltat6 a rendelet hatalya alatartoz,6 ingatlanon keletkezett hulladekot a jelen rendeletben irt szab6lyok szerint

koteles rendszeresen elszallitani, vagy annak 6rtalmatlanit6sarol m6s, a szakmai kcimyezetvedelmi szab6lyokat megtart6

modon gondoskodni.

14.S
(l) Az a gyiijtcied6nyben az ingatlanon s

heiyezheti el ezixhat6 legyen, valamint azahul
eg6szseg6t, t zelyeztesse, a g6pi iiritest ne akad6

(2) A gytijtriedenybe tilos mttgez6, ) vagy

dolgoz6k eg6szs6get, testi epseg6t vagy , vagy

ror-gatOOart id6Thet elci, artalma a sor6n vesztlyezl

6rtalmatlanit6,4rasznosit6 telep mriszaki

(3) ek, gY a teroloedenYben az

t6rgyat sul megtagadni' A kiiirites

felttinte att nem sz6llitott hulladek

k6teles gondoskodni.

(4) A Szolg6ltat6 jogosult megtagadni a hulladek elszrillitdsat abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos

k6relmere a szerzrides sztinete[.

(5) Ha a gytijtcied6ny olyan nedves hullad6kot tarta omorodott, vagy befagyott, vagy

a benne levri hullad6toi Ugy osszepr6selt,bk,hogy az meghaladja a terhelhet6s6get es

emiatt a gytijt<ied6nyt az Jl'oirt m6don kiiiriteninem lehe teles a visszamaradt hulladekot'

illetve a t<i-nem iirithet6 gyujt6ed6nyt szabdLlyszeriien kiiiriteni, haszn6lhat6v6 tenni.

(6) A gyiijt6ed6ny foiyu.nutos iiszt6ntartAsa az ingatlan tulajdonos6nak a feladata. A gy[jtoed6nyt sziikseg szerint,

de legal6bb evente ket alkalommal ki kell tisztitani es fertotleniteni.

(7) Az iiritesi miivelet sorirn kisz6r6dott hulladekot - a kiil<inos esetekben hasznrllt zs6kos szallitas sordn a

megrongalodott zs6kok miatti sz6thull6s, kihullas esetet kiv6ve - a kiiiritest vegzci szemdlyzet a begyujtesi folyamat

*.grr"liit6s6val, kesedelem nelkril, maradektalanul koteles feltakaritani.

t3l A kihelyezett gyrijt<iedeny nem akad6lyozhatja a j6rmii es gyalogos forgalmat es elhelyez6se egyebkent sem

jdrhat baleset vagy k6rokoz6s veszelyenek elciidezesevel.

(9) Tilos a gyrijtried6ny krimyeket, megkcizelitesi ritvonalAt trirgyak elhelyezesevel vagy parko16 g6pj6rmtivel oly

1nddon elzirni,amely a gyiijtried6nynek a gyakorlatban kialakult modon tortenci iiriteset akadilyozza.

VIII. fejezet
A kiizszolg6ltatis dija

ls.$
A tuttaaetgazd6lkod6si kozszolg6ltat6si dijat a Magyar Energetikai es Ktizmti-szabiiyozAsi Hivatal javaslat6nak

hgyelembevetel6vel a miniszter rendeletben 6llapida meg.

16.S
(l) Az ingatlanhaszndl6 a teljesitett kozszolg6ltatds dijat ut6lag, szAmla elleneben ktiteles megfizetni. A

kozizolg6ltat6s dijdt prrtalmazo szamla adataival, illetve osszegszertsegevel kapcsolatban az onkorm6nyzat a

Szolg6ltat6n6l kifry6st emelhet, melynek a szhmla kiegyenlitesevel kapcsolatban halaszt6 hatrilya nincs.

(2) Az irisban tert kifog6sra, a Szolg6ltat6 30 napon behil iriisban koteles vdlaszolni. Ha a Szolgdltato a

tulsz6mlaz6ssal egyetert, a tttlszimldrrrtt osszeget l5 napon beliil koteles visszafizetni.

17.S
(l) Az ingatlanhaszn6l6 a szemelyeben, illetve a Kcizszolgrlltat6ssal osszefiigg6sben kezelt

bekovetkezett b6rmely v6ltozdst 15 napon beti.il kcjtetes irdsban bejclenteni a K<izszo196ltat6nak.

(2) A vAltozds bejelentes6nek elmulaszt6sa eseten a bejelentes megtrirtentet kovettj h6nap 1.

Kozszolgdltat6si dijat a kor6bbi ingatlanhaszndlo fizetni ktiteles.

adataiban

napjdig a

18.S
(l) Az ingatlantulajdonos megtagadhatla a kozszolg5ltat6s dij6nak megfizet6set, ha a Szolgdltat6 ktizszolg6ltat6si

k6telezettsegenek nem tesz eleget.

MHK JogszabOlY szolgQltatQs

TH-t a sz6llit6si napokon elsz6tlitas celj6b6l a kozszolg6ltat6 rendelkez€sere
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(2) Nem tagadhat6 meg a kozszolgttltatds dij6nak megfizetese az (l) bekezdes szerint, ha a Szolg6ltat6t a

kcizszolg6ltatas nyirjt6sdban az idoj6r6s vagy m6s, a Ptk. szerinti elh6rithatatlan ok akaddlyozta es a Szolgdltat6 az

akad6ly elh6rul6s6t kovetcien a leheto legrovidebb idon beliilpotolta mulaszt6s6t.

IX. fejezet
Kiizteriileten keletkezd hullad6k gyiijt6se 6s elszdllitr{sa

le.$
(l) A kozteriileteken keletkez6 htvtartisi 6s egy6b szi[6rd hullad6kr6l az cinkorm6nyzat akozszolg6ltatds keretein

kiviil, kiilon szerzcides alapliln gondoskod ik.
(2) Az illegalis hulladeklerakok felszdmoLisdr6l az cinkorm6nyzat akozszolg6ltatiis keretein kivtil gondoskodik. A

kcjztertiletre illeg6lisan kihelyezett hulladekok cisszegyiijtes6rol, elsz6llitdsdr6l a Szolg6ltat6, az cinkorm6nyzar irdsos
jelzesere 5 munkanapon beliil kciteles gondoskodni.

X. fejezet
A hu llad6kok sz6llf tisinak kiiliiniis szabrilyai

20.$
(l) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan6n keletkezci telepr.ilesi hutladek6nak elsz6llit6s6r6l, elhelyez6sercil e

rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:
a) zirt, leponyvitzoll konteneres, vagy leponyvazott plat6s szdllit6 j6rmiivel rendelkezci, erre jogosult c6g,

vrillalkoz6s ig6nybevetel6vel, vagy I m3 hulladekmennyisegig saj6t szervezesben, sz6r6d6s mentesen, Iek6tcjtt zs6kban
(nem rendszeresitett kciztisztas6gi zs6k);
b) a koztisztas6gi kozszolg6ltat6tol tcirtenci tobbletszolgdltat6s megrendelesevel (pl.: alkalmi kontener rendeles);
c) kozszolg6ltato dltal szervezett lomtalanit6s sor6n, sajdt tulajdonri ingatlan ele torten6 kihelyezessel

gondoskodhat.

XI. fejezet
Hatilyba l6ptetti rendelkez6sek

21.$
( l) E rendelet a kihirdetest kcjvetrj napon lep hatrilyba.
(2) A rendelet hat6lyba lepesevel egyidejtileg hatiiyilt veszti a kclrnyezetvedelem helyi szab6lyair6l sz6lo 1712004.

(xI. 12.) rendelet l. $ (4) bekezdese, a 2. g (5) bekezdese es a 4. g (r) bekezd6se.

Szbszyir, 20 I 5. febru6r I 2.

Dunai P6ter
polg6rmester

dr. SzalontaiAndris
jegyzo

Ziradilk:
A rendelet 2015. febru6r I 6 napjan kihirdet6sre kertilt.

dr. Szalontai Andrris
jegyzS
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