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6falu Xozs6g onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek
4l20ts. (v.29.)

ii n ko rm d nyza ti rendelete

a hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgf ltatisrril

A hulladdk6l szbl6 2012.6vi CLXXXV. tdrvdny. 35. $, 88. $. (4) bekezdesdben kapott
felhatalmazds alapjin, az Alaptdrveny 32. cikk (2) bekezddsdben, valamint a Magyarorsz6g

helyi dnlorm{nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CL)O(XX. Tv. 13. $ (1) bekezd6s 19.) pontjdban

rneghat6rozott feladatkdrdben eljdrva a kdvetkeztjket rendeli el.

l. Altal6nos rendelkez6sek

1, $ (1) 6falu K6zs6g Onkorm inyzata (a tov6bbiakban: Onkormanyzat) jelen rendeletben

foglaltak szerint hulladCkgazd6lkoddsi kdzszolg6ltatdst (a tovrlbbiakban: kozszolgiltat6s) tart

fenn az ingallanhasm6l6kndl keletkezti telepi.ildsi hullad6k, elktlldnitetten gyrijt6tt telepiilCsi

hullad6k, lomhultadCk rendszeres gyrljt6sire, elsz6llltrisdra ds kezel6sdre.

2. g (l) Az Onkormenyzat a hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltatris elldtris6t a Dil-Dundntrili

Komrnun6lis Szolgdltat6 K-ft. (a tov6bbiakban: K6zszolg6ltat6) titj6n biztositja.

(2) AKlznzolg{ltat6 tevdkenys6ge kiterjed a hulladdk6l sz6l6 2012. dvi CL)O<XV. t6il6ny
(a tov6bbiakban: Ht.) 42. $ (l) bekezddsdben foglalt valamennyi feladat ell6t6sdra, kiv6ve a

Ht.42. $ (l) bekezd6s d) pontjAban foglalt feladatokat.

2. Hullad6kgazddlkodisi kdzszolg{ltatds trrtalma

3, $ A hullad6kgazddlkod6si kdzszolgAltat6s az al6bbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhaszndl6 vegyes hulladdkdnak gy{ijtesdrc ds e hulladdk hulladdkkezel6

ldtesitmdnyekbe val6 szillitdsdra;

b) a termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 ingatlanan keletkez6 nagydarabos 6s a lomtalanitds

kdrdbe vont lom hulladdk gyfljtdsdre 6s e hulladdkok hulladdkkezcl6 l6tesltmCnyekbe val6

sz6llitds6m;

c) elkiikinitetten gyfijtdtt telep{il6si hulladdk glljt6se, kezel6se;

d) a vegyesen gyfijtiitt hullad6kok el6kezelis6re, a nem hasznosithat6 hullad6kok

ii.rtalmatlanit6sAra

e) hullad6kgy{ijt6 szigetek miiktidtetds6re.

3. A hullad6kgazdflkod:isi kbzszolgdltatdssal elldtott teriilet hatdrai

4. $ A ktizszolgaltatds 6falu kdzseg kdzigazgat6si teriilet6re terjed
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4, A kdzszolg:iltatds kdtelez6 ig6nybev6tele

5. $ (t ) Az ineatlanhaszndl6 k6,teles a szervezett ktizszolgdltatdst igorybe venni.

(2) A gazddlkod6 szervezet ingatlarhasmdl6 a haztartrisi hulladekhoz hasonl6 hulladdk rCszdt

k6pez6 vegyes hullad6k tekintetdben kdteles a kdxzolgdltat6s iginybevdteldre.

(3) A kozszolgriltatCs igdnybevdteldre kdtelezett ingatlanhaszndl6 a kdzszolgdltatdsb6l nem

vonhatja ki rnagdt arra tdrten6 hivatkozdssal, hogy a szolgdltatdst nem, vagy csak riszben

veszi iginybe.

6, $ (l) Az ingatlaohasznril6 6s a Ktizszolgiiltat6 ktizdtti jogviszonyt a kdzszolgaltates

ig6nybevdtele liozza litre !^Ey az a t6ny, hogy a Kdzszolglitx6 a kdzszolg6ltatrist az

ingatlanhasandl6 reszore felajdnlja, illetve a kdzszolg6ltatds teljesitdsCre rendelkezCsre rill.

(2) A Kdzszolgilltat6 es az ingatlanhaszrdl6 a hasa6lt gyitjt6ed€nyek meret€t es darabszdm6!

vala:nint a tetjesltds helydt eryedi meg5llapodasban rdgziti (a tovdbbiakban: igdnybevdteli

szerz6des).

(3) Az ingatla::haszn6l6t nem terheli az (1)'(2) bekezddsben foglalt kdtelezeusdg az olyan

beepitetlen iagatlana tekintetdbeq ahol nem tart6zkodik Cs hullad€k sem keletkezik.

5' A kiizszolg{ltntds rendjc m6dja

?. $ A hulladik begyrijt6s6nek, elsz6lltrisanak rendjdt a Kdzvoig6ltat6 hatdrozza meg, is
an 6l az ingatlanhaszndl6t f nisban t 6i6koztalja.

8, $ (1) A szervezett kiizszolg6ltatiist igdnybo vev6k szlmdra a szabvrinyos gyiijt6ed6ny

haszniilata kotelezd.

(2) Az iidiil6terilleten a hultad6kelsz6llitds ktiliin sz6llitdsi szerz6ddsben rneghatdrozott

feititeleknek megfolel6en tdrtdnik.

(3) A vegyes hul.lad6k gyiljtdsdhez alkahnazhat6 szabvinyos gyfrjt6eddny: 120 liter

iinartalmri gyrljt6ed€uy hetente. A gyrljtdeddnyt az ingatlanhaszrAl6 kdteles megvdsArolni.

Ezekt6l elt€r6 tirtartalmrl gyftjttieddny a K0zszolgdltat6t6i bdrelhet6'

9. g Alkalmilag keletkez6, a 8. $ (3) bekezdCs6ben engeddlyezett mennyisdget meghalad6

tobblethullad6k gytljrosire csak a K6zszolg6ltat6 azonosit6 jelcvel elldtott (embl6ruds)

miianyag zsdk hasan6lhar6, a Kdzszolg6ltat6 csak az ilyen m6don kihelyezett tilbblethulladik

elsz6llitrisAra kdteleztret6. A zsilk a K6zszolg6ttat6t6l beszeredret6.

6. A ryiijt6ed6nyek hasznrilata, kczel6se' elhelyez6se

10. $ (l) A telepi.ilesi hulladdk gyujt6sdre szolg6l6 gyiijtdedenyt a szolg6ltatdssal ddntett

ir:gatlanon beliil kell t6rolni.



(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a gyiijtdeddnyeket a I(tizszolg6ltat6 6ttal megielcilt
id6pontban a ktizteriileten, a begyfijtdst vcgz6 gdpj6rmilvel meg:k6zellthetd 6, i#ti;;
alkalmas helyen elhelyezni.

(3) A gyujt6ediry elhelyezese nem akad6lyozhatja a jdrmti ds gyalogos forgalmat, 6s nem
jCrhat baleset vagy k:irokoais veszdlydnek e[6idCz6sCvel.

(4) A hullad6k elsz6llitdsa cdlj6b6l kihelyez-elt glijr6ed6ny fedeldnek - a ktizrerulet
szeruyezdsdnek elkeriildse 6rdekdben - zirt 6llaporban kell lennie. A hulladd.kot a
gytjt6eddnyben rlgy kell ethelyezni, hogy az eddrry mozgatdsakor a kurnyezetit ne
szennyezze, tov6bba uritdsekor ne sz6r6djon, a g6pi lirit€st ne ak aditlyozza.

nedvcs hullad6kot helyeztek el, amely az edCnyben
lefve az eddnyben l6v6 hulladdkot 6gy 6sszepr.eseltik,
lehel' az ingatlanhaszn6l6 a Kdzszolgelht6 felhiv6s6ra

haszn6lhat6v6 tenni,

(Q Tilos a gytjtdeddnybe folyikony, m€rgez6, tfiz- 6s mbbandsvesz€lyes anyagor, 6llatit 6,ili*.?1f,?[fi;l;?#1il
t

1I' g Az ingatlanhasznal6 kdteles gondoskodni a saj6t tulajdondban l6v6 gSnijtdedcnyek
tisztantafldsfu6l, fert6uenitdser6l, rendeltetdsszerfi hasan6latdr6l, valarnint k'omyezetdnek
tiszt[ntafi6ser6l. A bdrelt gyfljt6eddnyek fertdtlenltdsdt a K6zszolg6ltat6 k6teles elvdgezni.

12. $ A K6zszolg{ltat6t6l b6relt gyiljt6edCnyek esetCben a rendeltet6s6t6l elt6r6 haszriilat
miatt keletkezett k6rt az ingatlanhas^616 kdteles megt6rlteni a kar bekdvetkeztCtol szfttritott
30 napon belUl.

7. A lomhullad6k gyfijt6se, szlllltdsa

13, $ (l) A Kttzszolgelat6 a lomhulladdk gyfijtdsdrdl ds elszallitesfu6l dvenre egy atkalommal
gondoskodik.

Q) A kdzszolgdltatas keretdben a Kozszolgaltat6 kizdr6lag a lakossdgndl, a hdztartrisokban
kcpz6ddtt, de a szabvd.nyos gyiijtdeddnyekben el nem helyezhetd nagydarabos lomhuUad6kot
szdllitja el,

(3) A lomtalanit6s keretiben ktiztertiletre nem helyezhet6 ki:
a) Cpit6si ds bont6si hulladdk,
b) vesz6lyes hulladdk,
c) vegyes hulladdk,
d) elkllldnitetten gyiijthet6 papir, mrlanyag- 6s fdmhulladdk,
e) biohulladCk (bio16giailag leboml6 ndvdnyi eredetfi zttldhulladdk),
f) ipai, mez()gazdasdgi vagy szolgdltat6si tevCkenysdg sonin kdpzdd6tt
hulladdk.

14, $ (1) A lomhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 a K<jzszolgriltat6 dltal hirdetmdny ritjdn,
valamint honlapian elozetessn me$el6lt helyen 6.s id6ben helyezheti ki,



@ elen tgy kell elhelyezni, hogy az a jdrmii 6s gyaloqosforg t6jdrmfi rdszere j6l megkozelfthlt6 tegyen, a zorarc'nlfe[i"t
is a ejdrjoa baleser vagy kfuokozAs veszdlyenek efOiaez,*lvel.

8. Elkiiliiniterten Sr{itiitt hulladCk gyrij f6se, szdllltdsa

15, g (l ) A szelektiv hulladdkgyfi.itis hulladdkgyftjtd zs& baszndlatdvai tdrtdnik, A mfinyog-,
papir- es firuhulladdk egyazon zsakban gyfljthet6.

Q) AKizszoBaftat6 az elkulonlterten gyitjtdtt hultad6kot hiizhoz men6 grtjtdsi rcndsz.erben
havonta egy alkalommal biztosltja,

9. A kdzszolgCltat6 hulladdkkezeldsi kiizszolgdltatdssal knpcsolatos
jogai 6s kdtelezetts6gei

16: $ (1) A KitzszotgdJtat6 -.a kdzxofuiJtatAs teljesltcsdnek ds ingatlanhasznd.l6 6lrau
igenybevcteldnek - ig6nybeveteli szerz6ddsber rem rogzitett - feltiteleirdi, t"h.il; #;
bekdvetkezett vriltozdsoh6l hirdekn6ny dd6n tdjdkoztat6st ny6jf, vagy ; G"ril;;;kdzvetlenti I Jn{sban Crtesiti.

(2) A kdzszolgiltatds klrdba tartaz6 hullad6k
ritvonal es nap) a Kd zszolg|ltatl hat&ozzam
meghatdrozott m6don drtesiti. Ennsk
ingatladasandl6t a pCcw6radi hullad
hulladCkudvar miikdddsi rendj6r6l.

ingarlanhaszndl6 figyelndt az ieCnvbev6tefi
ingaflanbaszn6l6 a 

-ktizszolg6ltatZ 
i"tUraru

agy a klzxolgllrat s igdnybe vdtel6r6l nern

db I20 
_I-es tdrol6 eddny heti egyszori ;

k1?szallaltat{si.dijat az ingatlanhaszndl6k6l 
6

az ig6nybevdteli szerz6ddst meg nem k6ti.

17. $ 0) A szabilyszerlien kihelyezett gyiijttSeddnyek iirltdse soran 6s a sz4llitdsb6l ered6
szermyez6dds eset6n a hulladdk oltakarit6srir6l, a teritlet szennyez6dds-me1tesit6sdr6.l.
valamint az eledeti k6myezeti dllapot helyre6llit6sdr6l a Ktizszolgarrto totrr., gooilffi;.'
(3) Anennyiben a hullad6kffit6 edenyzet a K0zszolg4ltat6nak felr6hat6 okb6l bizonl.itott
m6don megsdrill, vagy hasanrilhatatlxnlv6lik, a Ktizsiolgrihat6 koteles annaii kij;ffiili;
illetve cser6jir6l saj6t kdlrsdgCn gondoskoclni.

(4) A Krizszo196ltat6 jogosulr megtagadli a hulladdk elszdll{tAsdt, ha:
a) nem a K<lzszo.lgdltat6 6rtal rendszeresiteti gyiijt6ed6nyben kertil dtaddsra, vagy



b) a szdllltdsra atadott gyiijt6eddnyben a hulladdkot a 10.9 (a)-(6) bekezddsdben foglaltak
megszeg€s6vel helyeztik el, 6s ut aKozsznlgAltat6 felhiv6sara sem tefi6k iirithet6vd,
c) a gyfljt6edinyben veszClyes hullad6kot hclyeztek el.

(5) A hulladck elszdllitasdnak (4) bekezddsben megharerozorl bfumely ok miatti megtagad6sa az
ingatlanhaszn6l6 k6zszol86ltatdsi dljfi zetdsi kdtelezettsdgdt nem 6rinti.

(Q Amennyiben az ingatlanr6l elszdllitott hulladdk mennyis6ge rendszeresen meghaladja az
alkalmazott gyrljt6edCny befogad6kdpessdgdt, a Kdzszolgdltat6 jogosult az ingatlarhasznril6t
az ed€nyzabl,titesre felsz6litali. A felsz6lft6snak az ingatlarhasznfl6 30 napon beltil k6teles
eleget tenni.

(7) Az ig6nybev€teli szerzddisben nreghatti.rozott mennyisdget meglralad6 m4retri,
darabszimri, vagy a nem szabvanyos gytjtoeddnyben, glijt6zsdkban kihelyezett hulladdkot a
Kdzszolgdltat6 nem szdllitja el.

I0. Az ingatlanlrasznril6 hullad6ld<ezelcsi hdzszolgriltatdssal kapcsolatos jogai 6s
kdtelezettsdgei

18, $ (t) Az ingatlar:hasznril6 kdteles a szervezctt k6zszolg6ltat6st e rendeletben
meghatdrczott m6don igdnybe venni.

(2) E kdtelezettsdg teuesitdse sonfur az ingatlanhaszn6l6 kdteles:
a) l,teleptile{ hulladdkot g#jteni, tarolni, ernek sonin megfelelti gondossiggal eljdrni annak
drdekdbe& hogv a hulladdk mdsok dletdt, testi ips6gc! egdszsdgdt €s j6 koicrzet6t ne
veszdlyeztesse, a termdszetes 6s cpitett ktlmyezetet ne szennyezze, a ndvcny- 6s allatvil6got
ne kdrositsa, a kdzrendet is a kdzbiaonsrigot te zavatj4
b) a telepuldsi hulladdkot annak elszrilllt6sdig e rendeletben foglaltak szerint gyfljteni, tArolri,
is a Kdzszolgdltatd Altal meghatfuozott j dratnapon a Kdzszolg6ltat6 rdszdre ritadni,
c) a begytljtdst k6vet6en ktiteles a gyljt6ed€ny kdztertilehtil torrdn6 elszdllit6s6r6l
gondoskodnl, legk€s6bb az elszdllitast kdvet6 nap 08.00 6r6ig,
d) a veszelyes hulladdkokat a tcleptlldsi hullad6k dsszetev6itdl etkttt6nJtetten, a k6rnyezet
vesdlyedetdsit kizir6 m6don gyrljteni; a hulladdkgltjt6 udvarokba bevinni, ott elhelyezni,
e) az igdnybevdteli s-zerzdddst megkdtri,
f) a kdzszolgdltatris igdnybevcteldben belcdvetkezefi viLhozest a K1zszslgiitat6 risz{re
bejclentcni,
g) aklzszolghltatits dij6t megfi zetni.

(3) A'z' az ingatlanJraszn6l6, akinek ingatlandn telcptilesi hulladik kele&e zi19 de az ingaflana
cgyidejtleg gazddlkod6 szervezet cdgnyilvdntartdsbar bejegyzett szdkhelyettl, telephelyiul
vagy fi6ktelepdill szolgdl, k6teles a telepillCsi hulladdkft a gazl6lkod6 szervezernek az
ingatlanon folyatott gazdasdgi tevckenysdge sor5n keletkezett telepuldsi hullad6kt6l
elkiilcinitetten gyiljteni Cs a hullad6k kezel6sdr6l gondoskodni.

(4) A k0zteriileteu szervezett rendezvCny sor6n lceletkezett hulladdk trirol6s6r6l, elszdllit6sir6l
24 6rrin beliil a rendezvdny szervez6je kdteles sajdt kOltsdg6n

19. S 0) Az ingatlanhasandl6 15 napon beli.tl kdteles a Kdzszolg6ltat6nal< bejelenteni, ha
tulajdonvdltoz6s, vagy egy6b ok folytdn a kdzszolgiltatds igdnybevCteldre kdtelezettd vrilik,



vag)' igdnybevdteli kotelezettsdge megsainik. Tulajdonos v6ltozis eset6n, a bejelentdsi
kdtelezetts6g mindk€t (tj ds rdgi) tulajdonost terheli.

Q) Az igAoybevdteli k6telezefts6g keletkezise, megsziinise a K0zszolgaltat6 r6szdre
igamlhat6:

bejelentissel, ha az egyilttesen jelenldv{i kdt fel cgybehangz6 nyilatkozatot tesz,
s megtdrtdnik 6s az igdnybev6telre kiitelezett ingatlanhasznril6 az igdnybeviteli
egk6ti, vagy

b) az ingatlanhasantlat viltozitsdra okot ad6, a haszn6lat jogcfmct igazol6 okirat
bemutatds[val.

11, A kdzszol96ltatds szfinetelcsc

e a bejelentest6l szdmitott legfeljebb I
6nnyel rendelkez6 ingatlanhaszo6l6 az

{Jja, ds a szUneteltetis varhat6 id6tartam6t _
Iegkes6bb a szihetelis megkezddsdt megel6zri i5. napig - a Kdzsmlgdltat6nak ircsbeli
nyilatkozattal bejelenti.

(2) A bejelent6s megtdtelire csak a KtizszolgriJtat6val szerzdddses jogviszonyban rill6, vagy
meghatalmazottja jogosult, A kdrelmet ivente kell benyrijtani. A sziineteltetesre vonatkol3
ig6nybejelentes megismCtelhet6.

(3) Ha az ingatlaaon B sziineteltetdsi iddtartam lejfuta el6tt rijb6l hulladdk ke.letkezik, amak
tcnyet a Kozszolgdltat6val szerz6ddtt f6l, vagy meghatalmazottja kdteles legalabb g'nappal
korribbaa a Ktizszolg6hat6nak bej elenteni.

21. $ (1) A sztlneteltetdsi kdrelemben foglaltak val6sdgtartalmdt a Kdzszolgdlrat6 jogosult
ellen6rizni. A szitneteltet6s jogszerfftlen igdnybevdtele esetdn a Kdzszolgditat6 a szunlte-ltetdsk g a sziineteltetest megvonja, a kdzszolgaiht6si dijatp b6 jogosult ktiltsdgeit Crv6nyeslteni. A sztineteltetes
jogszerfisdgct az ingatlarhasznel6 a szilnereltetds iddtarlamdra kibocstitott ,,0" fogyasadst
bimnyit6 kcizuzemi igazolAssal igazoihatja.

(2) Amennyilrcn a szilneteltet6s feltitelei fenn6llnak, de a sziineteltetdst az ingatlanhaszndl6
tart6s akadilyoztatesa, vagy crvinyes jogcime hirinydban csak kcs6bbi id6poniban jeleni be,
az akadfilyo*atas okdnak megjekil€sdvel 6s az (1) bekezdds szerinti igazol6iok benyriltasevai
kdrheti a kdzszolgriltatAs sziineteltetCsinek ut6lagos meg6llapltAsAt. Az ut6lagos szi.ineieltetdst
a Kdxzolgtiltat6 legfeljebb a bejelent6stiil visszafeld szAmftott egy ives iddiartamra 6llapitja
meg.

12. A kiizszolgdltatrlssal tisszcfii996 szem6lyes adatok l(czel6se

22. $ (1) E rendelet alapj6n a k6zszolg6ltatSs iginybevdtet6re korelcs ingatlanhaszndl6k6l a
KdzszolgAltat6 nyilvantartast vex.r"t az azonositiisahoz szilksdges adatok feltilntetdsdvel. Az
adatkezel6s cllja a kdzszolgdltatdssal dsszefftggden az iugatlanhaszndl6 szemilydnek
tneg6llapitt{sdhoz, a kdzszoigeltatdsi dij behajtdsrihoz szilksdges Cs arra alkaln:as adatbrizis
ldlrehozdsa Cs nilkddtetdse.



(2) AzOnkormdny zat a K<lzszol giltat6 rendelkezdsdre bocsdtja:
a) a kOzszolgdltatas el kit6sdhoz sziiksdges inform6ci6kat,
b) a K0zszolg6ltat6 kdrdse alapjdn a kdzszolgdltatdssal dsszefligg6, a Ht-ben r6gzitett
sze melyes ad atokat (i ngatl anhasznril6 neve, lakcf me),
c) a KdzszolgAltat6 megkeres6se alapjin, sztiks€g esetdn a dijhitraldk behajtfsa drdekeben a

behajtdssal €rintett ingatlanhaszn6l6k egydb adatait (sziiletdsi hely. id6, valamint anyja neve).
(3) Az Onkorm{nyzat az iginybevdtelre kritelezettek szemdlyes aclatait kizdr6lag a

ktizszolgdltafisi d{j megfizetdse drdekeben, a tov6bbi adatokat pedig kizar6lag a dijhdtraldk
rendez€sdvel cisszefiigg6 eljards c6lj6b6l tdrtdn6 felhaszndl6sra adhatja 6t a Kdzszolgdltat6nak
6s az adatokat a Kcizszolg6ltat6 kizdr6lag ezen c6lokra haszndlhatja fel.

13. A hulladdkkezcl6si kiizszolgfltatrtsi dij meglizct6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

23. $ (l) Az ingatlanhaszndl6 a kOzszolgdltatdsi dijat termeszetes szemdly ingatlanhasmiilo
esetdn negyeddves, nem termdszetes szemdly ingatlanhaszn6l6 esetdn az igdnybevdteli
szerz6ddsben meghatarozottak szerint negyeddves, vagy havi bontiisban, ut6lagosan kdteles

megfizetni.

(2) Nem tagadhatja meg a krizszolgiiltatrisi dij megfizetds6t az az ingatlanhaszndl6, aki a

hulladdkgazddlkodrissal kapcsolatos kdtelezetts6geit nem teljesiti, feltdve, hogy a

K0zszolg6ltat6 sz6.m6ra a kdzszolgriltatfst felajrinlja vagy a kdzszolgdltatds teljesitdsdre

vonatkoz6 rendel kez6sre 6l I 6s5t igazolja.
(3) Nem tagadhat6 meg a kOzszolgdltatds dijanak megfizetdse, ha a Kdzszolg6ltat6t a
kdzszolgdltatassal kapcsolatos kdtelezettsegdnek teljesitdsdben az idrijdr6s, vagy mds

elh6rithatatlan ok akad6lyozta 6s a Kdzszolgdltat6 az akadily elhSrul6s6t k0vet6 munkanapon

rendkivr.il i gyrij t6j 6rattal p 6to lta mulasa6s6t,

14. Zir6 rendelkez6sek

24. $ (1) Ez a rendelet 2015. jfnius I . napjrin l6p hatdlyba.

(2) Hatdlydt veszti a 1312002. (XII.28.) sz. rendelet a kdztisztas6grdl, valamint a telepiild.si

szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdxzolg6ltat6sr6l 6s annak k0telez6 igdnybevdteldr6l.

Ofalu,20l5. mdjus 29.

S*dt6//
Bechli Erzsdbet

nols6rmester
ZArddk:

Kihirdetve 2015,

\* /u-l- L

Borka I -s:
aljegyzo

napjdn.




