Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(XII.23.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 42. § 1. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.)
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Ht. 35. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak
minősülnek.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező
szilárd hulladék gyűjtésére, rendszeres szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet területi hatálya Felsőpakony Nagyközség mindenkori közigazgatási
területére terjed ki.
(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony
hulladékra.
(5)[1] A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres
teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a VERTIKÁL Konzorcium (tagjai:
Vertikál Nonprofit Zrt. és Vertikál VKSZ Zrt (székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) (a
továbbiakban: közszolgáltató).
2. Települési szilárd hulladék elhelyezése
2.§ (1)[2] A közszolgáltató Felsőpakony nagyközség közigazgatási területén gyűjtött és
elszállítás céljából átvett települési szilárd hulladék elhelyezése - a közszolgáltató által - a
szerződésben meghatározott Adonyi illetve Dömsödi Regionális lerakókban, vagy más
környezetvédelmi, működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban történik.
(2) A Szolgáltató a településen házhoz menős szelektívgyűjtést valósít meg havi 1
alkalommal.
3. A személyes adatok kezelése
3. § (1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges
adatok feltüntetésével.
(2) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás
mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok
nyilvántartása.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. § (4) bekezdésében meghatározott
személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak
változását követően 15 napon belül bejelenteni.

(4) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást
igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás
igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(5) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(6) A (5) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(7) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra
jogosultak ismerhessék meg.
(8) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.
(9) A közszolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szerződéses jogviszony létrejöttétől
annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásig kezelheti. A jogviszony
megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
4. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje
4. §[3] A közszolgáltatóval Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 évre szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek
meghatározása érdekében.
5. § (1) A Közszolgáltató a lomtalanítást évente két alkalommal, a házhoz menős
szelektívgyűjtést havi egy alkalommal, a zöld hulladék zsákos gyűjtését áprilistól novemberig terjedő időszakban köteles elvégezni. A veszélyes hulladék lakosok általi
elhelyezését a Közszolgáltató által meghatározott telephelyen, legalább havi egy alkalommal
biztosítania kell.
Öblös üveg szelektív gyűjtésére a Közszolgáltatónak a település két helyszínén alkalmas
edényzetet kell kihelyeznie és rendszeresen ürítenie.
Az elszállítási napok meghatározását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
tartalmazza, melyet a közszolgáltató köteles az igénybevételre kötelezettekkel közölni és a
helyben szokásos módon közzétenni.
(2) Érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a
kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet.

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevételére, az ingatlanán keletkező szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti
gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadásra, valamint a közszolgáltatási díj
megfizetésére.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel és az
ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.
(3) A települési szilárd hulladékot az ingatlanhasználó az elszállításra való átvételig
gyűjteni, illetve tárolni köteles.

(4) Az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó szilárd hulladékot
elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a közszolgáltató által
nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.
(5) Az ingatlanhasználónak a hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő
átadásig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és
állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(6) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.
Tulajdonos váltás esetén a kötelezettség az új ingatlanhasználót terheli. A bejelentésben meg
kell jelölni az ingatlanon lakók számát és az ingatlanon várhatóan keletkező települési szilárd
hulladék mennyiségét.
(7) Az ingatlanhasználót nem terheli a (6) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen és lakatlan ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és hulladék nem
keletkezik.
(8) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az
ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül, vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési
szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának
kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.
(9) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(10) Az a gazdálkodó szervezet, amely a települési szilárd hulladék kezeléséről
közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a közszolgáltató egyidejű
tájékoztatása mellett a jegyző részére írásban nyilatkozni és egyidejűleg:
a) igazolni, hogy a mentesülése alapjául szolgáló feltételeknek megfelel,
b) bejelenteni az általa igénybevett hulladékkezelőt, illetve
c) igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti példányával azt,
hogy az ártalmatlanító berendezés hatóság által engedélyezett és annak üzemeltetésével
maga gondoskodik a települési szilárd hulladék kezeléséről.
Igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet e rendelet hatályba lépését követő 30
napon belül köteles eleget tenni.
(11) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető
legalacsonyabb szinten tartsa.

7. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési
szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni és ahhoz a
közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített és általa biztosított gyűjtő edényt köteles
igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű
használatáról, rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük
tisztántartásáról.
(3) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható
helyiségben, vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy illetéktelen személyek és
állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényt a közterületen csak közterület-használati engedély
alapján lehet folyamatosan tartani. Amennyiben a gyűjtőedények tárolása közterületen
történik, a gyűjtőedényt használó ingatlanhasználó köteles a tároló hely környékét rendben
tartani.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, az úttól legfeljebb 1 méteres
távolságra, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet
kihelyezni közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépürítést ne akadályozza.
(6) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, továbbá
tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló
gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon
történő ürítését akadályozza.
(7) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott, vagy
általa bérbevett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javításáról,
esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles
gondoskodni.
(8) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése, vagy
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a
gyűjtőedényt átvette. A közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkezésétől
számított 30 napon belül köteles megtéríteni, amely a gyűjtőedény pótlási értéke.
(9) A hulladék szállítását végző jármű személyzete csak szabványosított gyűjtőedényekben
elhelyezett hulladékot köteles átvenni.
(10) Tilos a gyűjtőedénybe mérgező, robbanó, folyékony, izzó vagy egyéb olyan anyagot,
(állati hullát) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozó egészségét,
testi épségét vagy a hulladékgyűjtő gépjármű károsodását okozza.
(11) Ha a közszolgáltató dolgozói észlelik, hogy a gyűjtőedénybe olyan anyagot (kiálló
tárgyat, nagyobb méretű bútordarab) helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak,
vagy a gyűjtőedény súlya háztartási hulladékkal együtt meghaladja az előírt mértéket, a
hulladék elszállítását ideiglenesen – az előírt szállítási feltételek megvalósulásáig –
megtagadhatják. Ezt a körülményt a közszolgáltató dolgozói kötelesek az ingatlanhasználó
tudomására hozni.
(12) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben
összetömörödött, vagy befagyott, az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt a gyűjtőedényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt
használhatóvá tenni. Ha emiatt a meghatározott gyűjtési napon a hulladékot nem lehet
elszállítani, úgy az ingatlanhasználó köteles azt a következő gyűjtési napig saját ingatlanán
tárolni.
8. § (1) Amennyiben a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedény kapacitását
meghaladja az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék mennyisége az ingatlanhasználó az
ingatlanán keletkező többlethulladék gyűjtésére, elszállítására szolgáló, a közszolgáltató által
térítés ellenében biztosított, a közszolgáltató azonosító jelével ellátott hulladékgyűjtő zsákot
vehet igénybe. A hulladékgyűjtő zsák ára tartalmazza a zsákban elhelyezett hulladék
gyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának a díját is.
(2) Az ingatlanhasználó köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak,
ha ingatlanán az addig szokásos hulladék mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű
hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató a szállítóeszközéhez
rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú
gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében rendelkezésre bocsátja.
6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

9. § (1) A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak szerint – környezetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások betartásával - a
közszolgáltatás igénybevételére jogosult ingatlanhasználótól:
a) a szolgáltató által ingyenesen biztosított a szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtő edényeiben a hulladék – házhoz menő járattal történő – rendszeres és folyamatos
begyűjtése és elszállítása,
b) évente kettő alkalommal, az önkormányzattal közösen meghatározott időpontban
lomtalanítást végzése,
c) begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló
hulladékkezelő telep üzemeltetése,
d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékhasznosításra történő átadása
és ártalmatlanítása.
(2) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(3) A közszolgáltató köteles az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékenységéről
évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt vehet
igénybe.
(5) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék
elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott
gyűjtőedényben kerül elhelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve
ártalmatlanítható,
c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül
elhelyezésre.
(6) A gyűjtőedények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék
eltakarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni az ürítéssel egy időben.

7. Kötelező közszolgáltatás igénybevétele
10. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének a ténye, a szolgáltató rendelkezésre állása, illetve az ingatlanhasználó
mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartásának
minősül a szolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának a megkísérlése.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, hogy az ingatlanon
kötelező közszolgáltatás alá tartozó hulladéka keletkezik.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és időpont) az
önkormányzattal egyeztetve a közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót
értesíti.
8. A közszolgáltatás díja
11. § (1) A hulladékszállítást igénybe vevő ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a
közszolgáltató által negyedévente megküldött számla alapján díjat köteles fizetni csekken,
vagy csoportos beszedési megbízás alapján.

(2) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.
(3) Az írásban tett kifogásra, a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha
a közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles
visszafizetni.
(4) a) A közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az
önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza.
b) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok
egységnyi díjtételeit kivéve - az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyűjtés,
szállítás, az elkülönítetten gyűjtött hulladékgyűjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit
tartalmazza.
c) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített gyűjtőedényre
vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának
szorzata.
(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja.
(6) A díjhátralék tekintetében a 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§ előírásai érvényesek.
Ennek értelmében a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék
és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb
költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
9. A díjfizetés szüneteltetése, mentességek, kedvezmények
12. § (1) Az ingatlan ideiglenes – de legalább 60 napot elérő -, vagy végleges
megüresedésekor az ingatlanhasználó, elhalálozása esetén az örökös, köteles a megüresedés
tényét és a várható időtartamát 15 napon belül írásban közölni a közszolgáltatóval.
Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles
bejelenteni a közszolgáltatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdésének
napját követő hó elsejétől áll fenn.
(2) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra,
amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.
(3) Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó az (1) bekezdés
szerinti nyilatkozata valótlan, követelheti az ingatlanhasználótól a nyilatkozat benyújtásának
időpontjáig visszamenőleg a közszolgálati díj egyösszegű megfizetését.
13. § (1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie annak, aki a 70. életévet betöltötte, feltéve,
ha az ingatlant a jogosulton és házastársán kívül más személy nem lakja és az egy főre jutó
havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át
(57.000,-Ft), egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át
(71.250,-Ft).
(2)[5] Az (1) bekezdésben foglalt díjmentesség a 70. életév betöltését követő év január 01jétől illeti meg az ingatlanhasználót.
10. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása
14. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az
önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.
(2) Az az ingatlanhasználó, aki közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató,
kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi

rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a
közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára,
összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.
(3) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein
kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről,
elszállításáról a közszolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles
gondoskodni.
11. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 21/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK
Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Felsőpakony, 2013. december 23.

…………………………
Sztancs János s.k.

………………………….
dr. Göndör-Kökény Katalin

s.k.
polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet a – helyben szokásos módon – Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel kihirdetésre került 2013.12.30-án.

Felsőpakony, 2013. december 30.
…………………………..
dr. Göndör-Kökény Katalin s.k.
jegyző
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