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T6fii Kdzsdg Onkormdnyzatimak K6pvisel6-testiilete Magyarorszdg Alaptdrv€nye 32" Cikk (2)
bekezddsdben 6s a hulladdkr6l sz6l6 (tovribbiakban: Ht.) 2012. evi 

-Ct 
XXXV. tdrvdny 35. g-ban

kapott felhatalmaz6s alapj rin a krjvetkezriket rendeli el.

I. fejezet

Altaldnos rendelkez6sek

l.s
(1) A rendelet hatdlya T6fii kdzsdg kozigazgatLsi reriiletdn a hulladdkgazdalkodasi

kcizszolgriltatdsba bevont ingatlanok tulajdonisaira, birtokosaira vagy haszn6l6ira (a
tovtibbiakban.egytitt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A hulladdkgazd:ilkodesi krizszolg6ltatrlsba
a telepiilds teljes kcizigazgatilsi teriirete be van vonva.(2) A kcizszolgaltatds az ingatlanon. cisszegyrijtritt telepi,ildsi hulladdk (a tovribbiakban: TH)
rendszeres elsziillit6srlra. a kdzszolgiltatdi klretdben dsszegyiijt6tt telepiildsi sziliird hulladdkdrtalmatlanftilsiit, hasznositdsdt szolgril6 ldtesitmdny mritriitltesdre, valamint a begyiijtdtthulladdk iirtalmatlanitdsra 6s/vagy haiznositilsra trirtind itad1sarate4eA ti.

(3) Az dnkorminyzat a hulladdkgazdiikoditsi krizszolg6ltat6s ell6tris6t a ,,D61 - Kom,, Ddl-dunrintrili Kommunalis szolgriltat6 Korlftolt FelelSs;dgt Trirsasa ggal (7632 pdcs, Sikl6si rit52'), mint kozszolgilltat6val kotdtt hulladdkgazdrilkoJ6si kozszJfialtatrisi szerz<id6st ridrinbiztosftja.

(4) A ktizszolg6ltat6 a hulladdk gazdillkodisi tevdkenys6get - a szolgdltatrisdrt val6 teljesfeleltissdgdnek fenntart6sa mellitt - alvril lal koz6val is v€geztetheti.

2.$
(l) A rendszeres hulladdkszritlft6sba bevont teri.ileten a termdszetes szemdly ingatlantulajdonoskdteles a kozszolgirltat6st igdnybe venni.

(2) A gazd6lkod6 szervezet ingatlantulajdonos a haztart[sr hulladdkhoz
kdpezri elktikiniretten gyrijtcitt hultaaek kezeldsdrril a Ht. 31. $ (l)szerint gondoskodik.

3.$
(l) Az ingatlantulajdonos, amennyiben kdzteriileten k<iztertilet-haszndl ati hozz6j6ru1is alapj'nolyan rlrusit6; szolgiiltat6 vagy egydb tevdkenysdget folytat, uugy tiuan folytatni, amely akcitelez6 helyi kdzszolgiltat6s hatdlya ah taltoi6 TH keietkJrereu.i jiir, k.tele s azt aszolgdltat6nak bejelenteni, ds a kozteriileten uJgr.rroo tevdkenys6g id6tartamiira a THkezeldsdre szerz<iddst kdtni.

hasonl6 hulladdk r€,szet
bekezd€sdben foglaltak



II. fejezet

A hullad6kgazdilkodisi kdzszolgriltatissal iisszefiiggd szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6

rendelkez6sek

4.$

(l) A rendelet alapjin a hullad€kgazdilkoddsi kdzszolgAltat6s igdnybevdtel6re kdteles

ingatlantulajdonolokr6l a Szolgdltat6 nyilvrintartAst vezet az azonositilsiiltoz sziiks€ges adatok

feltUntet€sdvel.

(2) Az ingatlantulajdonos a kdzszolg6ltatdsi szerz6dds megktit€sdhez szi.iksdges, a Ht. 38. $ (3)

bekezd6sdben meghatdrozott szem6lyes adatait 6s - amennyiben az nem azonos a szolgiltatds

ig6nybevdtel€neklelydvel - a szimllzhsi cimet ktiteles a Szolgiltat6 felhiv6sAra, valamint a

siemdlyes adatainak vdltozis6t krivet6en l5 napon beliil bejelenteni.

(3) A kcizszolgiltatiisi szerzdd€s megkrit€sdhez a gazdilko d6 szervezet a ktizszolg6ltatist ig6nybe

vev6 nevdt, ad6szdmdt, cdgbir6s6gi bejegyzls szbmit, a kdzszolg:lltatds igdnybev6teldnek

hely6t valamint a szitml6z6si ds postriz6si cfmet kdteles a Szolgdltat6 rendelkezds6re

bocsdtani.

(4) A Szolg6ltat6 a szemdlyes adat kezeldse sorrin kriteles az informdci6s dnrendelkez6si jogr6l ds

az inform6ci6szabadsigr6l sz6l6 2011, dvi CXII. t<irv6ny rendelkezdseinek megfeleloen

eljdmi.

(5) A (4) bekezd6s alkalmazilsiban a Szolg6ltat6 ktitele-s-

a) megteremteni azadatkezelfs szem{lyi 6s targyi feltdteleit,

b) gondoskodni az adatok biztonsig6r6l,
c) meghatiir ozni azokat az eljirisiszab6lyokat, amelyek az adat- ds titokvddelmi szabAlyok

6rv6nyre juttatrisdhoz sztiks6gesek.

s.$

(l) Az adatkezel6s c6lja a kdzszolgiiltat6ssal tissr-eftigg6en az ingatlantulajdonos szemdly€nek

meg6llapitlsilhoz, a kdzszolg6ltatrisi dij behajtdsrihoz sziiksdges 6s ana alkalmas adatbiizis

ldtrehozdsa 6s mriktidtetdse.

(2) A Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonos szem6lyes adatait - az adatok triroldsa kiv6tel6vel - a

szerz6d6ses viszony- ldtrejoitdt6l annak megsztindsdig, dijhatraldk esetdn a tartozds

fennallisaig kezelheti. A jogviszony megszrindidt k<ivet6en a szolg6ltat6 a kezelt adatokat

k<iteles megsemmisiteni -

(3) A Szolg6ltat6 a feladatinak ell6tasa 6rdek6ben nyilvrlntartott adatokat- abehajtasra jogosult

ad6hat6srigon kiviil - harmadik f6lnek nem adhatja ki'

III. fejezet

A kiizszolgrlltatrisi szerz6d6s

6.$

A k6telez6 k6zszolg6ltat6sra vonatkoz6 kdzszolgaltatiisi szerz6d6s l6trej6n:

a) a k6zszolg6ltat6s els6 igdnybev6teldvel, 6s a Szolgriltat6 a ktizszolgiltatiis ell6tris6ra

vonatkoz6 rendelkezdsre {lftisi kdszsdgdnek bizonyitis6val, vagy

b) a k6zszolgfltatils igdnybevdtel{re iranyul6 szerzbd€s ir6sba foglal6s6val'

A ktizszolgdltatdsi szerz6dds tartalmi elemei:

a) a felek megnevezdse 6s

(l)

(2)



aa) termdszetes szemdly eset6ben a k<izszolgdltatdst igdnybe vev6 4. $ (2) bekezddsdben
meghatiirozott azonosit6 adatai, (amennyiben a krizszolg6ltatrist igdnybe vev6 nem
tulajdonosa az ingatlannak, rigy az ingatlantulajdonos megnevezdse ds azonosit6 adatai
is),

ab) a gazdhlkod6 szervezetek esetdben akozszolgiltatdst igdnybe vev6 4. g (3) bekezddsdben
meghatdrozott azonosit6 adatai.
a szerz6d6s tflrgya,
a kcizszolgdltat6s megkezddsdnek id6ponda, a szerz6dds id6beli hat6lya,
a kdzszolgilltat6s dij a,

akdzszolgilltatiisi dij megdllapit6sdnak, szdmliizdsnak ds megfizetdsdnek m6dja,
a krizszolgdltatds teljesitdsdnek feltdtele,
egydb, a szerzodo felek 6ltal ldnyegesnek tartott feltdtelek.

IV. fejezet

A kiizszolgriltatris ellitrisrinak rendje 6s m6dja

7.$

(l) A Szolgiltat6 a TH begytijtdsdrol heti egy alkalommal kriteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a krizszolgdltatdst kdteles igdnybe venni.
(3) A TH begytijtdsdnek, elsz6llitris6nak a rendelet L sz6mir ftiggeldkdben meghat6rozott rendj€t

(gyakorisig, ftvonal 6s id6pont) az <inkormiinyzat a Szolg6ltat6val egyeztetett m6don illapitja
meg.

(4) A hulladdkkezeldsi helyi kdzszolgiltatds felt6teleiben, rendjdben bekdvetkezett viltozasokr6l
a Szolgdltat6 az ingatlantulajdonost - a vdltozis bekcivetkezte el6tt l5 nappal - iriisban, vagy
hirdetmdny ftj en kdteles trij dkoztatni.

8.$

(2) A ktizszolgiltatds sor6n kizrir5lag az aldbbi szabvinyos tirtartalmri trirol6k haszndlhat6k:
a) I l0 literes szabv6nyos tiirol6,
b) 120 literes szabv6nyos t6rol6,
c) Egyedi jekildssel jelcilt kriztisztasigi zsak (tov6bbiakban: zsiik).

(3) A gyiijt<ieddny mellett kiegdszitti megoldiisk6nt a szolg6ltat6t6l az elsz6llit6s ds hulladdkkezelds
teljes dij6t is tartalmaz6 iiron megvdsirolhat6, egyedi jeldldssel jekilt ktiztisztas6gi zs6k
alkalmazhat6, amennyiben
a) az ingatlanon keletkezd hulladdk mennyisdge alkalmilag meghaladja a gyrijt6ed6ny

tirtartalm6t,
b) a szabvilnyos gyfijt6ed6nybe nem fer bele, de hriztartrisi hulladdknak min<istil, vagy
c) a ttibblethulladdk 6ltal az ed6ny trilsrilyos lenne.

(4) Az ingatlantulajdonos k0teles ir6sban, h6rom nappal koribban bejelenteni a Szolgiiltat6nak, ha
ingatlaniin az addig szok6sos hulladdkmennyis6get jelent6sen meghalad6 mennyis6gii TI-l
keletkezdse v6rhat6. A bejelent6s alapjrin a Szolgdltat6 kriteles az ingatlantulajdonoi 6ltal
megjel<ilt idopontra vagy id6tartamra a hulladdk adott mennyisdg6nek migfelelo gytijtdsdhez,
illetve elszdllitisihoz alkalmas nagyobb rirtartalmt, vagy tovdbbi gyrij}ieddny1, ittrtu. u
hulladdk gytijtdsdre alkalmas mtianyagzsi&ot az ingatlantulajdonos rendelkiz€sdre 6ocs6tani, ds
a tdbbletszolg6ltat6st a megfeleki tdritdsi dij megfizetdse ellendben teljesfteni.

(6) A kihelyezett gyrijt6eddnyb6l ds zsrikb6l guber6lni tilos.

b)
c)
d)
e)

f)
s)



e.$

(l ) A nagydarabos hulladdk szervezett gytijtds€r6l 6s elszillit6srir6l (lomtalanitis) dvente legalAbb
egy alkalommal a Szolgdltat6 az dltala meghirdetett lomtalanit6si id6szak alatt
tdritdsmentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanitis id6pontjrir6l a Szolg6ltat6 minimum egy h€ttel kor6bban drtesiti a lakoss6got.

(3) A lomtalanitris sorrtn a Szolgriltat6 kizrir6lag a Ht. szerint nem veszdlyes nagydarabos

hulladdkot szdllitja el.

V. fejezet

A kiizszolgriltatr[s sziineteltet6se

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos a krizszolg6ltat6s sztlneteltetdsdt k€rheti irrisban vagy szemdlyes

bejelentds keretdben, amennyiben ingatlanit 30 napot meghalad6 id<itartamban nem haszndlja.
A sziineteltetds id<itartamiira az ingatlantulajdonos - a kdrelem vagy bejelentdst ktiveto
id6pontt6l kezd6d6en - mentestll a dijfizetdsi kdtelezettsdg al6l.

(2) A sziineteltetdst csak a kdrelem benyrijt6s6t, vagy a szemdlyes bejelentds megtdteldt ktivetti
idripontt6l lehet kdrni.

(3) Amennyiben a Szolgiltat6 megdllapitja, hogy az ingatlantulajdonos k<izszolgAltatris

sziineteltetdsdre vonatkoz6 nyilatkozata val6tlan, igdnyt tarthat a k<izszolg6ltatis
sziineteltetdsdre vonatkoz6 nyilatkozat benyrijtrisinak id6pontj6ig visszamen<ileg I db 110

liter rirtartalmli gytijtried6ny heti egyszeri iiritdsi gyakorisdg figyelembevdteldvel
meg6llapfthat6 szemdtszillftdsi dijanak egyrisszegti megfizetdsdre.

VI. fejezet

Az iidiil6ingatlanokra 6s az iddlegesen haszndlt
ingatlanokra vonatkoz6 sajdtos szabdlyok

11.$

Az ingatlan-nyilvdntartdsban tidiil6kdnt bejegyzett ingatlanok tulajdonosai, tovdbbii az id6legesen

haszndlt ingatlanok tulajdonosai a kdzszolg6ltatds sztileteltetdsdt a 10. $ rendelkezdsei szerint
k6rhetik.

VII. fejezet

Az ingatlantulajdonosok, illetve a kiizszolgriltat6 jogai 6s kiitelezettsEgei

12.$

Az ingatlantulajdonos az drintett ingatlan teriilet6n kdpz6d6 TH-ot gytijti, 6s azt a Ht-ben,

illetve jelen rendeletben szab6lyozott m6don a krizszolgdltat6nak rendszeres id6k<iz<inkdnt

iltadja.
A hulladdk gytijt6s6re szolgril6 gyrijt6eddnyt, illetve annak p6lt6sit az ingatlantulajdonos

kdteles biztositani.

(l)

(2)



(3) Az ingatlantulajdonos ktiteles a TH+ a sz6llit6si napokon elszdllftds cdljdb6l a ktizszolgdltat6
rendelkezdsdre bocsdtani.

(4) A gytijt6ed6ny a szdllftdst megelozri^nap l8@ 6rdt6l, a szdlliris napjdn legkds6bb 6m 6r6ig
helyezhet6 ki, 6s a sz6llitris napjdn l8w 6niig tarthat6 k<izteriileten.

(5) A 8. $ (4) bekezddsdnek megfelel6 zsrik csak bekcitve helyezhet6 ki a k<izteriiletre.

13.$

A Szolg6ltat6 a rendelet hatdlya al6tatoz6 ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen rendeletben irt
szab6lyok szerint kdteles rendszeresen elszillitani, vagy annak drtalmatlanitdsrir6l m6s, a szakmai
k<irnyezetvddelmi szabdlyokat megtart6 m6don gondoskodni.

14.$

(l) Az ingatlantulajdonos a gytijt6eddnyben az ingatlanon szokdsosan keletkez6 hulladdkor
tcim<iritds n6lkiil rigy helyezheti el, hogy annak fedele zirhat6 legyen, valamint az a
hulladdkszrillit6s sordn a kdzszolg6ltat6 alkalmazottainak egdszs6g6t, testi 6psdg6t ne
vesz6lyeztesse, a gdpi iiritdst ne akad6lyozza, Mtirft6 berendezdst ne k6rositsa.(2) A gytijt6eddnybe tilos m6rgezo, vesz€lyes, robban6 vagy olyan hullad6kot rakni, amely a
kiiiritdssel foglalkoz6 dolgoz6k eg6szs6gdt. testi dpsdgdt vagy dletdt veszdlyezteti, vagy
begyrijtdse sorT a gdpkocsi mriszaki berendezdsdben rong6l6d6st ideznet ,ld,
drtalmatlanitdsa/hasznositiisa soriin veszdlyezteti a korny ezeret, vagy az
iirtalmatlanit6/hasznosit6 telep mriszaki berendezdseit.

(3) Ha a ktizszolg6ltat6 alkalmazottai megdllapitjrik, hogy a trirol6eddnyben az (2) bekezd€sben
megjelcilt anyagot, tfugyathelyeztek el vagy az tirltriltdtt, a kitirftdst jogosultak megtagadni. A
kitiritds megtagadisdr6l a Szolgdltat6 az ok felttintet6sdvel drtesfti izingatlantulaldoiost. Az
emiatt el nem sz6llitott hullad6k elszrillftrisrlr6l az ingatlantulajdonos krite-les gondoikodni.(4) A Szolgrlltat6 jogosult megtagadni a hulladdk elszrillitdsat abban az eietben is, ha az
ingatlantulaj donos k6relmdre a szerz6d6s sztinetel.

(5) Ha a gyiijt6eddny olyan nedves hulladdkot tartalmaz, amely az eddnyben <isszet<imrirciddtt,
vagy befagyott, vagy a beme ldv6 hullad€kot figy <isszeprdselt6k, hogy az elhelyezett
hulladdk <isszsflya meghaladja a terhelhet6s6gdt ds emiatt a gytijt6eddnyt a.z el6frt m6don
kitiriteni nem lehet, az ingatlantulajdonos k<iteies a visszamaruJittUtuAekot, illetve a ki nem
tirithet6 gytijt6eddnyt szabdlyszenien kitirfteni, hasznrilhat6vii tenni.(6) A gytijttieddny folyamatos tisztilntartrisa azingatlantulajdonosdnak a feladata. A gyiijt6ed6nyt
sztiks6g szerint, de legal6bb dvente kdt alkalommal ki kell tisztitani ds fert6tleniteni.(7) Az tiritdsi mtivelet sor6n kisz6r6dott hulladdkot - a krikincis esetekben hasznalt zs6kos
szdllit6s sordn a megrongdl6dott zsdkok miatti szdthullds, kihullds esetdt kivdve - a kiiirit6st
vd'gzo szemdlyzet a begyiijtdsi folyamat megszakitdsdval, kdsedelem n6lkiil, maraddktalanul
kdteles feltakaritani.

(8) A kihelyezett gytijt6eddny nem akaddlyozhatja ajiirmii ds gyalogos forgalmat ds elhelyezdse
egydbkdnt sem jrirhat baleset vagy krirokozds veszdly€nek elOiddzisevel.-(9) Tilos a gyiijt6ed6ny ktirnydkdt, megkrizelitdsi ritvon alit thrgyak elhelyez6s6vel vagy parkol6
gdpjirmtivel oly m6don elziirni, amely a gytijtdeddnynek-a gyakoriatban kialakult m6don
trirtdno tiritdsdt akadillv ozza.

VIII. fejezet

A kiizszolgriltatris dija

ls.$
(1) Az ingatlantulajdonosok a kdzszolgiltatdsdrt a szolg6ltat6 6ltal ut6lag, negyeddvente

megktilddtt sziimla alapjrin ddat kcitelesek fizetni.



(2) A Szolgiiltat6t megillet6 kcizszolgriltatrisi dij egytdnyezos.

(3) A hulladdkgazdrilkoddsi krizszolgdltatisi dijat a Magyar Energetikai 6s Ktizmri-szab6lyozisi
Hivatal javaslatrlnak figyelembevdteldvel a miniszter rendeletben allapitja meg.

(4) A k<izszolg6ltatdsdrt fizetendri dij cisszegdr6l a Szolg6ltat6 az ingatlantulajdonost a

k<izszolg6ltat6s ig6nybevdtel6r6l sz6l6 szerztidds megktit€sekor, azt ktivetoen pedig a dij
vdltoziisa esetdn legkisdbb a viiltoziis hatdlyba ldpdse el6tt l5 nappal ir6sban drtesiti.

16.$

(1) A kdzszolgdltatris dijdt tartalmaz6 szimla adataival, illetve dsszegszertisdgdvel kapcsolatban

az ingatlantulajdonos a Szolgriltat6n6l kifogdst emelhet, melynek a sziimla kiegyenlitdsdvel

kapcsolatban halaszt6 hatrilya nincs.

(2) Az irdsban tett kifogdsra, a Szolgdltat6 30 napon beliil irdsban ktiteles v6laszolni. Ha a

Szolg6ltat6 a trilszriml6zissal egyetdrt, a ttilszrimlizott <isszeget 15 napon belUl kdteles

visszafizetni.

(3) Az ingatlantulajdonost terhel6 hulladdkkezeldsi krizszolgdltatris dijenak h6tral€ka ad6k

m6djrira behajthat6 kdztartozds. A dijh6traldk behajt6sanak eljarisi rendjdt a Ht. 52 $-a

szabillyozza.

(4) Nem tagadhatja meg a kdzszolgriltatds dij6nak
kapcsolatos k<itelezettsdgeit nem teljesiti,
krizszol griltatrist felaj 6nlj a.

megfizetdsEt az, aki a telepiildsi hulladdkkal

felt6ve, hogy a Szolg6ltat6 sziimdra a

17.$

(l) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszniilati viszonyaiban vdltozis k<ivetkezik be, tgy u
rij tulajdonos, vagy hasznril6 a kordbbi tulajdonossal egyetemlegesen kdteles a vdltozds tdnydt

15 napon beliil irisban bejelenteni a Szolgiltat6nak. A viiltozds bejelentds€vel egyidejileg az

trj tulajdonos 6s a Szolgriltat6 krizritt a kdzszolgdltatdsi szerz6d€s ldtrej<in.

(Z) A bejelentdsnek a megt6tel6ig a kdzszolgriltatris dij6t a kordbbi ingatlantulajdonos k<iteles

megfizetni.

18.$

(l) Az ingatlantulajdonos megtagadhatjaakdzszolgriltat6s dijrinak megfizetdsdt, ha a Szolgriltat6

kdzszolgdltatrisi ktitelezettsdgdnek nem tesz eleget.

(Z) Nem tagadhat6 meg a kdzszolg6ltatis dijanak megfizetdse az (l) bekezdds szerint, ha a

Szolg6ltat6t a k<izszolgriltatris ny,iSt,euaUun az idrijarris vagy m6s, a Ptk. szerinti elharithatatlan

ok akad6lyozta 6s a Szolg6ltat6 az akadirly elhriruLis6t kdvet6en a lehet6 legr<ividebb idon

beliil p6tolta mulaszt6sdt.

IX. fejezet

Kiizteriileten keletkezd hullad6k gyiijt6se 6s elszillftr[sa

le.$

(l) A ktiztertileteken keletkezd haztart6si 6s egydb szildrd hullad6kr6l az dnkorminyzat a

k<izszolgiltat6s keretein kiviil, kiil<in szerztidds alapj 6n gondoskodik.



(2) Az illeg6lis hulladdklerak6k t'elszrimoldsar6l az Onkormdnyzat a ktlzszolgdltatiis keretein kiviil
gondoskodik. A kriztertiletre illegdlisan kihelyezett hulladdkok Osszegyiijt6s6r6l,
elszdllitrisrir6l a Szolg6ltat6, az dnkorm{nyzat irisos jelzdsdre 5 munkanapon belUl kriteles
gondoskodni.

X, fejezet

A hullad6kok szillftr[sinak kiiliiniis szab{lvai

20.$

(l) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanrin keletkez6 telepiildsi hullad6krinak elszdllft6sar6l,
elhelyezds6r6l e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) zdrt, leponyvinott kontdneres, vagy leponyvrizott plat6s szdllit6 jrirmtivel rendelkezr!,
erre jogosult cdg, vdllalkozds igdnybevdteldvel, vagy I m3 hulladdkmennyis6gig saj6t
szervezdsben, sz6r6dis mentesen, lekritrift zsiikban (nem rendszeresitett kriztisztas6gi
zsdk);

b) a k0ztisztasdgi k0zszolgdltat6t6l trirtdnri tribbletszolg6ltatds megrendeldsdvel (pl.:
alkalmi kontdner rendelds);

c) ktizszolgdltat6 6ltal szervezett lomtalanitris sorin, sajdt tulajdonri ingatlan eld trirtdn6
kihelyezdssel gondoskodhat.

XI. fejezet

Hatilyba l6ptetd rendelkez6sek

2l.s
(l) A rendelet a kihirdetds6t kdvet6 napon ldp hatdlyba.

(2) A rendelet hatillyba ldpdsdvel egyidejtileg hatflydt veszti a helyi kornyezer vddelmdrdl, a
kci4eriiletek 6s ingatlanok rendjdr6l, ds ti sztas6grir6 I sz6l6 I I 200 4 lKll.2 I sz. rendelet
2. $-a, 13.$ - 16. g-a.

T6fii,2013. m6jus 29.

t\)/tuk-,/
Walke Zs6lt

polgiirmester Jegyzo

Zitraddk:

A rendelet 2013.jrinius 5" napjrin kihirdetdsre keriilt.
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