Galgaguta Kiizs6g onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 12017 . (V.31.) iinkorminyzati rendelete
kiiziiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabflyair6l6s ezek megszeg6s6nr:k kiivetkezm6nyeir6l
sz6l6 iinko rminyzati rendelet megalkotdsir6 I

A.

Galgaguta Kozs6g 0nkorm6nyzatinak K6pvisel6-testiilete a Magyarorsz6g helyi
dnlkormilnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLX)OilX. tdrvdny a 143. $. (4) bekezd6s d) pontj6ban
kqptt felhatalmazils alapjin az Alapt<irv6ny 32. cikk a) pontjiiban, valamint Magyarorsz6g
hellyi Onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 8.$ (2) bekezd6sdben
me:gltalfurozott feladatkcir6ben eljrlrva a kdvetkez6ket rendeli el:

I.

Fejezet

Altalfnos rendelkez6sek
1.

A rendelet hatilva
1.$

(1)

A

rendelet hatfulya kiterjed minden 14. 6let6v6t betdlt<itt term6s:zetes szemdlyre 6s jogi
szem6lyre, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szewezetre, al<r, vagy amely Galgaguta
kdzs6g kdzigazgat6si tertilet6n az e rendeletben meghatilrozott, kdz<issdgi egyiitt6l6s
szabfilyaivalellent6tesmagatarthsokvalamelyikdtelkriveti.

(2) A rendelet azon magatart6si szab6lyok megs6rt6se esetdn nem alkalmazhat6, amelyeket
magasabb szintti jogszab6ly brincselekm6nynek vagy szabilys6rt6snek min6sit, vagy mris
m6don szankcion6l.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$
E rendelet alkalmaz6s6ban

a) ktiztiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabillyaiba titkdz6 magatartSs: az amagatarths, amely nem
min6stil brincselekm6nynek, vagy szab6lys6rt6snek, de ellent6tes a kriz<iss6gi egy0tt6l6s
szabfilyaival, azokat sdrti vagy veszllyezteti 6s e rendelet a k<iz<lss6gi egy0tt6l6s alapvet6
szabilly aiba titk0z6 magatart6snak min6 s it,
b) kdztertilet az 6pitett kdrnyezet alakit6srlr6l ds v6delm6r6l sz6l6 199'7.6vi LXXVII. tv. 2.$
13. pontja szerinti ter0let,
c) szeszes ital: akereskedelemr6l sz6l6 2005. 6vi CLXN. tv. 2.$ 23a. pontja szerinti italok

il.

Fejezet

A kiiziiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabdlyainak megszeg6se miatt alkalmazhat6
jogkiivetkezm6nyek 6s eljfrisi szabilyok
3.Kdzigazgatdsi birsig 6s a helyszini birsig
3.$

(l) A k<lztiss6gi egyiittdl6s

alapvet6 szab6lyainak megszeg6j6vel szemben termdszetes
szem6ly eset6n 150.000.-. forintig, mig jogi szem6ly eset6n 2.0'00.000 forintig terjed6
kdzigazgat6si birs6g kiszab6sanak van helye.
helyszini int6zked6s alkalm6val a k<izdss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabillyait megszeg6
jogs6rt6st
a
teljes m6rt6kben elismeri, vele szemben 50.000.- fo,rintig terjed6 helyszini
birs6g kiszab6s6nak van helye.

(2)t Ha a

4.

Eljfr6 hat6sig 6s eljdrisi szabdlyok
4.S

(1) A kozdss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabillyainak megszeg6se mialt indult eljrir6sokban a
kdzigazgati;i hat6s6gi eljar6s 6s szolgilltatfts 61ta16nos szabrilyair6l s2616 t<irv6ny
(tov6bbiakban: Ket.) rendelkez6seit kell alkalmazni.

(2) A

k<iz<iss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabrllyainak megszeg6se

miatt kozigazgat6si birsSg
kiszabilsixa a K6pvisel6-testi.ilet iltnthazotthat6sktir6ben elj6rva a j<:gyzojogosult.

(3 )t

A helys zini bir silg kiszab6stlra

a

je gyzo j o go sult.

(4) A kozigazgat6si birs6g mdrt6k6nek meg6llapitisinill figyelembe kell venni az elkovetS
szem6lyi 6s jdvedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljin6 igyint€26 erre vonatkoz6
felhiv6srlra igazoll a.
(5',1Kozigazgat6si bfrs6g kiszab6sa helyett felhiv6s is alkalmazhat6, anennyiben a Ket. 94.9 6ban meghatirozott felt6telek fenn6llnak.

5.

A kiizigazgatfisi birsfg

6s a

helyszini birsdg megltizet6se

s.$

(1) Fiatalkonival szemben nem lehet helyszini birs6got kiszabni. Fiatalkoruval

szemben
kozigazgat6si birs6got csak abban az esetben lehet kiszabni, ha on6ll6 keresete (civedelme)
vagy vagyona van.

(2) A ktiztiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabilyunak megszeg6se miatt kiszabott kdzigazgatdsi
birs6got - az els6fokt hatirozat jogerSre emelked6sdtol szfimit'ott 15 napon beliil - a
hatdrozathoz melldkelt klszpenz 6tutal6si megbiz6son vagy banld Stutalsssal Galgaguta

Kdzsdg Onkormrin yzata
kell befizetni.

ll7

41017 -l 545 I 873 -036 I 000 szrlmri

szdmlfijdra

(3) A kdzdss6gi egytitt6l6s alapvet6 szab6lyainak

tt

megszeg6se miatt
birs6got a birs6g kiszab6s6t ktivet6 15 napon beliil kell keszpenz6tutal6si
banki titutal6ssal Galgaguta Krizs6g Onkormany zata I 17 41 0r7 -r 5'+5 r g7 3
p€nzfor galmi szd.mlq 6r a b efizetni.

ilI.

helyszini
izdsonvagy
1000 szdmir

Fejezet

A kiiziiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabflyafl
6i.

A kiizteriiletek rendj6neko tisztasdgrinak fenntartrisa

6s rendelrtet6sszefii

hasznilata

6.$

(1) Kdzoss6gi egytitt6l6s alapvetl szabillyait s6rt6 magatart6st kdvet el a koztertiletek
rerrdjdnek, tisztas6grinak fenntartiisa 6s rendeltet6sszerti hasznillatfnakk<ir6beri , aki
a) kdzteriiletet, azok 6pitm6nyeit, berendez6seit 6s felszerel6seit rendeltet6s
elt6r6en a
kdztertilet hasznfuIatdr6l, v6delm6rdl, 6s a kdzteriile t-hasznillat dijfurbl
16 rendeletben
foglalt kdzteriilet-haszn6lati enged6ly n61kii1, vagy az enged6lyt6l elt6r6
hasznill

b) a kdzrit teriilet6n, az alatt vagy felett 6pitm6ny, vagy m6s l6tesitm6ny
kdzrit tertilet6nek nem krizlekeddsi c6hi elfoglalfusf*toz, illetve az: rit
ideiglenes megvitltoztatfusihoz akdzit keze16j6t61 kezel6i hozzftjfxtrlfust
e) kdztertilet tart6san, 6lland6 jelleggel - kiv6ve krizteriiletek
ktizutak nem kdzleked6si c6hi igdnybev6tele enged6lyez6s6vel

lyez6s6hez, a
i rendj6nek
kdr,

l.

valamint

a

eljrir6sokr6l

sz6l6 onkorminyzati rendeletben foglaltak szerinti kdzteriilet-haszznillati
y alapjfn
tdrt6n6 haszndlatot - k6pvisel6-testiileti hozzi4irulfus 6s teriiletb6rleti
n6lkiil
hasznilI,
f) a kdzutat a kozterulet kezel6j enek hozzhj6rul6sa n61kii1 nem krizl
cdlra ig6nybe
veszi,
g) k0zter0letbe nyul6 v6d6tet6t, e16tet6t, erny6szerkezetet,
berendez6st,
reklilmhordoz6t kozteriilet-hasznfulati hozzdjarulils n6lkiil, vagy att6l elt6r6 m6don
elhelvez.
h) 6pit6si munk6val kapcsolatos l6tesitm6ny(eke)t, 6pitm6ny(eke)t 6s t<irmel6k(ek)et
kdzteriilet-haszn6lati hozzfujarulils n6lkiil vagy att6l eltdni m6don elhelyez,
j) eml6kmtivrin, utcabritorzaton, egy6b berendezdsi tiirgyon, szdk6kriton, k6n
k) kdzteriileti n6vtdbl6t, hfzszarnthblffi, szdveges ismertet6 tfulolft
eml6ktabl6t
beszerryez. eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.

Kezelli hozzhjinul6s n6lktil a kdzteriiletet bontani csak abban az
kdzmri, t6vkdzl6si vezet1k vagy cs6vezetek halaszt6st nem trird kijavi
belvizv6dekez6s, helyi vizkarelharitSs vagy elemi csap6s miatf
esetben a kdzteriilet bont6s6t az igenybevev6nek a kdzitt kezel6i6hez
kelljelenteni es az 6let- 6s vagyonbiztons6g 6rdek6ben sziiks6ges i

(2'.1

tennie.

lehet, ha az
6wiz vagy
Ebben az

lbe
meg kell

7. Kereskedelmi 6s vend6gl6t6si tev6kenys6g;

7.$
(1) A kdzdss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabillyait s6rt6 magatart6st kdvet el a kereskedelmi

6s

venddgl5t6si tev6kenys6g kdr6ben, aki:

a)

kdztertilet-hasznillati hozzqarulfus n61kti1

vagy att6l eltdr6, m6dqn alkalmi

6s

mozg6ilrusitSst, j ogosulatlan kereskedelmi tev6kenys6get v6gez;
b) az tizletek ljszakai nyitvatartrisi rendj6vel kapcsolatos el6irtlsokat 6s lgotelezetts6geket
megszegi;
c) vend6gl6t6-helyis6gfiez tartoz6 terasrt, el6kertet kciztertilet-hasznl.lati ho4zhjarulSs n6lktil
vagy att6l elt6r6 m6don l6tesit, mriktidtet;
d) kdztertileten nem 6rusithat6 term6ket 6rt6kesit, k<jztertileten 6llatot Jiorgalmnz,
e) ktizteriileten zajkelt6sre alkalmas hangosit6 berendezdst elhelyez 6s mrikddtet, vagy
kozeriileten olyan helyhez kdtOtt hangosit6 berendez6st tizemeltet, amely nincs
tisszeftigg6sben jogszeriien folytatott ipari, kereskedelmi, szolg6ltilt6 tevdl<enysd ggel - az
enged6lyezett k<izteriileti rendezv6ny keretdben t<jrt6no zeneszolE5illtaths l<iv6tel6vel - 6s
amely indokolatlanul zav arja m6sok nyugalm6t.
8.

A kOztisztasig fenntartrisa
8.$

(1) A ktizdss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabilyait s6rt6 magatart6st l<<ivet ef a koztisrtasfug
fenntart6sa k<ir6ben, az ingatlan tulajdonosa, kezel6je, tart6s haszrpril6ja, illet6leg
haszon6lvezdje (a tov6bbiakban egyiitt: tulajdonos), miisnak a hasznillatilban l6v6
ingatlanok (ingatlanr6szek, helyis6gek) :isrtfun hrtdsa tekintet6ben pe{ig a haszn6l6,

illet6leg -a b6rleti jogviszonyb6l sz6runaz6 kritelezeffs6ge szerint - a b6r16 (a tovribbiakban
egyiitt: haszn6l6), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztdntarttsfir6l,udvar, beltertileti kert gyommentesitds6r6l
b) a lak6snak 6s a lak6s clljdra haszniilt m6s helyis6gnek, tovfhltd a nenr lak6s c6ljrira
szolgal6 helyis6gnek 6s az ezeh,hez tartoz6 teriileteknek a tisztas6gdr6l, rendszeres
takarit6srlr6l, rovarmentesit6s6r<il 6s r6gcs6l6mentesit6s6r61,
c) az ingatlanhathrt6l, az ifitestig terjed6 teljes teriilet tisztin tartisitr6l, flifEl6k rendszeres
kasz6l6s6r 61, v ilgdsir 61,
d) az ingatlan el6tti nyilt rirok 6s ennek m(itttrgyai tisztin tarthsiv6l, fiif616k rendszeres
kasz6l6sfr 61, v itgilstr 6I,
e) az ingatlanokr6l, az fttestig terjed6 teljes teriilet ftil6 kinyul6 6gak, bolgrok nyes6s6r6l,
gallyazfusdr6l, a flif6l6k rendszeres kasz5l6shr6I, v6g6six6l, valarrrint ezen a ter0leten l6v6
ndv6nyek lehullott lombjanak, 6s egy6b nciv6nyi r6szeinek takaritrisar6l, 0sszegyiijt6s6rdl,
elszillitt.sir6Uelszallittatilsir6I;
f) arr61, hogy az ingatlan csapaddkviz-elvezetlsi rendszer6nek hasznrlla{a sor6n, a viz
k<izteriileten, kdzteriileti 6pitm6nyekben, kiirt ne okozzon, a rend,oltet6ss4erii haszn6latot,
ne vesz6lyeztesse,

g)

g6pj6rmrivet k<izteriileten iparszenien javit, vagy e szolgSltatlshoz kapcsol6d6an
gdpjdrmiivet kozteriileten t6rol, a zcildfeltileten j6rmrivet javitvagy tisztit.

(2.)

A

kciztiss6gi egyiittdl6s alapvet6 szabiiyait s6rt6 magatartdst lkdvet

fenntart6sa kdr6ben. aki:

el a kdztis*asdg

a) a

szok6sos mennyis6gri hullad6kn6l nagyobb mennyis6gti hulladdk, ttibblet-hullad6k
<isszegytijt6s6r6l - amennyiben az a hullad6k elszilllitfusdt vdgz:o szolghltatbval k6t6tt
szerz6d6sben foglaltakon kiWl, az illtala biztositott lehet6s6gek ig6nybev6tel6n feliil
keletkez6 hullad6k , annak a hulladdkgyrijtd helyre tcirt6n6 inianitas,AOt nem
gondoskodik,
b) a k<izs6g kozigazgat6si tertilet6n hullad6kot kozteriileten, magdntertileten nyilt t6ren 6get,
kiv6ve az avar 6s kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6r<il sz6l6 Galgaguta K<izs6g
OrkormrinyzataK6pvisel6-testolet6nek 121t015.(lV .29.) dnkorm6nyzirti rendlelet6ben
m<>ghatirozott esetekben sztiks6gess6 v516 6get6s, az ott szabillyozott rn6don 6s id6ben.

(3) A k<iztiss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabh|yait s6rt6 magatart6st lirivet el a krtztisztasilg
fenntart6sa kdr6ben, az itzlet 6s egy6b e16rusit6 hely, vendegltit6 egysdg, int6zm6ny,
szolgilltato egys6g tulajdonosa, aki a vend6gl6t6 egys6gek, intezmdnyek, szolg6ltat6
egys6gek bejfxata mellett szem6tgffit6t, csikktart6t nem helyez el 6s azoknak a
szem6tsz6llit6sra rendszeresitett eddnybe val6 iirit6s6nil nem gondoskodik.

(4) A k<izdss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabalyut s6rt6 magatart6st lidvet el a kciztisztasdg
ferrntart6sa k<ir6ben, aki :
a) az 6pit6si teriileten 6s az 6pit6s krizvetlen kcirny6k6nek tiszt|n tarthstix6l, az tfttestre, jardfua
val6 sarfelhord6s, egy6b szennyezds folyamatos megsziintetds6rSl nem gondoskodik,

b) az 6pit6si, bont6si, tatarozfsi munk6kat, valamint minden

k<izrnti6pit6ssel kapcsolatos
burkolatfelbont6si, illetve talajfeltfuasi tev6kenys6get nem ugy vlgzi,hogy az annak sortln
keletkezett hullad6k, illetve a kitermelt anyag a k<imyezetet ne sze;nnyezze) a csapad6kviz
elvezet6s6t ne akad6lyozza, akdrnyez6 nciv6nyzetet ne kdrositsa,
c) a ftildmunkrik v6gz6s6n6l a term6r6teget kiildn ttirol6s6r6l (depon5l6s), a term6r6teg
fed6r6tegk6nt va16 visszaterit6s6r6l a munka v6geztdvel nem gondoskodik,
d) az 6pitkez6si teriilet 6s az 6pit6si munk6latokkal beszennyezett kdrnyek takaritfisitt
elmulasztja, az 6pitkez6s befejez6s6t krivet6en a munk6latok v6gz6se sor6n keletkezett
6pit6si tdrmeldket, illetve hullad6kot folyamatosan, legk6scibb a munka befejez6s6t6l
sz6mitott 48 6rdn beliil nem szfilitla, szfllittatja el, az eredeti rlllapot helyre6llit6s6ra
vonatkoz6 k<jtelezetts6g6nek nem tesz eleget,
e) kdzteriileten 6pit6si, bontdsi 6s egy6b anyagokat kriztertilet-foglal6si enged6ly n6lkiil t6ro1,
illetve munkateriiletet a jegyz6 engeddlye n6lkiil l6tesit.

A kdzdssdgi egy0tt6l6s alapvet6 szabillyait sdrt6 magatartiist l<6vet el a kdzisztasfug
fenntart6sakdr6ben,azingatlantulajdonosa,haszn6l6ja,aki:
a) a letakaritott havat rigy helyezi el, hogy a g6pjrlrmriforgalmat, a viznyellk mrik<id6s6t
akadflyozza,
b) h6rak6st trimegkcizleked6sre szolg6l6 j6r-ii megrill6hely6n helyez eil.
(5)

(6) A k<izdss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabillyut s6rt6 magatart6st k<ivet el, az az utcai 6rus, aki
az utcai rirusitds cellfxa bdrelt helyet, valamint annak kcizvetlen komyezetet a hasznhlat
id6tartama alatt nem tartja folyamatosan tisztin, az ilrusitis sor6n keletkezett hullad6k
<isszegyiijt6s6r6l, elsz6llitrlsrlr6l, elsz6llittat6sar6l 6s megfelel,S elhelyez6s6r6l saj6t
kdlts6g6n nem gondoskodik.

(7) A kdz6ss6gi egyiitt6l6s alapvet6 szabillyait s6rt6 magatartdst kdvet el, aki hullad6kgffit6
ed6nyekb5l, a lomtalanit6s idej6n a kdzteriiletre kihelyezett sztiksdrgtelenn6 villthfutartilsi,
szilir d hullad6kb6l suber6l.

(8) A kiiz<issdgi egyiltt6l6s alapvet(5 szabillyait s6rt6 magatartilst k<ivet el, aki:
a) az w6vizet szolgiltat6 kutak k<izvetlen kdrnyezet6ben - aklzegeszsdgiigyi 6s 6pit6siigyi
szab6lyokban meghatirrozolt t6volsdg figyelmen kivtil hagy6stival - oiya szemyez1
fon6st 16te s it, amely a kut v izet vagy a tal aj on kere sztiil a talijvizet szennyezheti,
b) az iv6vizet szolg6ltat6 kutat nem htilartilsi iv6viz ell6t6s c6ljiara hasznhl, m6s c6hi
felhaszn6lSshoz nem rendelkezik a vizszolgilltat6 elozetes enged6ly6vel.
9.

A[attartds

e.s
(1) A

a)
b)

kciztlss6gi egyiittdl6s alapvet6 szabfulyait s6rt6 magatart6st krivet el, akil
a kdzsdg belteriiletdn, tovthb| pihen6s 6s tidtil6s c6lj6b6l szolg6l6 teriile{en telkenkdnt 5
ebn61 t<ibb ebet tart, kiv6ve vakvezet6, jelz6 ebek
a tulajdon6ban l6v6 vagy feliigyelete alatt 6116 eb m6s tulajdoniiban l6vd maganteruletre
v al6 6tjutds6t lehet6v 6 teszi,

c) aki nem gondoskodik az illatok tartdsitra szolg6l6 helyis6g rendszeres takarit6s6r6l 6s
fert6tlenftds6r6l, az filattart6 6piiletekben 6s kdrnyezetiikben a rovarpk 6s ragcs6l6
rendszeres irt6s6r6l,

zirt rcndszeru illattart6s eset6n nem gondoskodik
gyrijt6s6r6l.

d) aki

a trSgyall 26rt

gzivarg6smentes

10. Egyes helyi kiizszolgrlltatf sok kiitelezd ig6nybev6tele

10.$
(1) A kiizdss6gi egyiitt6l6s alapvetl szabfulyait s6rt6 magatarthst kdvet el, aki:
a) a kritelez6 kdzszolgilltathst nem veszi ig6nybe,

b) a teleptil6si szilird hullad6kot nem szabv6nyos gyrijt6eddnyben, vagy nqm a szolgiltato
6ltal rendszeresitett zstikban hely ezi ki elsz6llit6sra,
c) a rendszeresitett hullad6kgyrijt6 eddnybe vesz6lyes hulladdkot, 6p1it6si- bo4t6s i tdrmel6ket,
term6filldet, szennyezetlen talajt, k6tdrmel6ket helyez el,
d) a gyiijt6ed6nyben a dolgoz6k testi 6ps6g6t, a sz6lht6 eszkdzcik m{iszaki fillapotdt
veszdlyeztet6 anyagot vagy foly6kony hullad6kot helyez el,
e) a gffi t6ed6ny tisztintartdsar6 l, karbant arlilsitr 6l nem gondo skodik,
f) saj6t tulajdonir ingatlanon telepiil6si szilardhullad6kot halmoz fel,
g) a szelektiv gytijtds c6ljarukihelyezett gffit6ed6nyben m6s hullad6kot helyQz el.
1

1.

Kiirnyezetiink v6delme, zajv6delem
11.S

(1.1

A ttizOss6gi egyiitt6l6s alapveto szabillyait s6rt6 magatart6st krivet el, aki:
a) a szenrryvizet, akdr sajdt teriileten kilocsol,
b) az 6sott kutat szennyezi,6sott kritba szennyvizet, vesz6lyes, mlirgezl hpllad6kot juttat,
c) a megl6v6 vizelvezeto arkot - ingatlanok el6tti kcjzter0leten, k,ertekbefi -bet6lti, aviz

d)

lefoly6s6t megakad6l y ozza,
kdzteriiletre telepitettfflt, facsemet6t egy6b nriv6nyt rong6l.

(2) A

ktiztiss6gi egytitt6l6s alapvet6 szabillyut s6rt<i magatart6st kbvet

el az a

vend6gl6t6egys6g-, sz6rakoz6hely iizemeltet6, szaLadtlri zene- 6s egy6b mtis{4et szolgitkat6,
aki
a) zene- 6s egy6b mtisorjel-szolgilltatilst24 6rfi6rtov6bb binosit,
b) zene- 6s egydb mtisorjel-szolg6ltatilst pdnteken illetve szombaton
zajkibocs6t6si
hat6r6rt6k megtart6sa mellett - djjel 3 6r6t6l tov6bb biztosit.
c) A jegyzT ahozzh benyrijtott k6relemre a 11. g (2) bekezdl6s a) eb Ul pontjaiban
meghatirozott id6tartamokt6l elt6r6en kiildnds m6ltrinyl6st 6rdemki {setben, kell6en
me galapo zott indokkal alfltitmasztva elt6r6 st en s e dhet.

-|

12. Szeszesital

irusitisrlval vary kiizteriileten fogyasztfssal kapcsolato$ szabr{lyok
12.S

(

I

) Tilos kdaedileten szeszesitalt fogyasztani.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatirozott k<jztertileti

szeszes ital
vonatkozik a kdztertilet hasznilati enged6llyel rendelkez6 rendezvdnyek

(2)

Az (1) 6s (2)

bekezddsben foglalt magatarr6sok jogk6
szabiilys6rt6sekr6l, a szabillysdrt6si eljar6sr6l 6s a szabiil
rendszerr6l sz6l6 trirv6ny 200. $ ( I ) bekezd6 se tartalmazza.

IV. Fejezet
Zhr6 rendelkez6s
13.S
Ez a rendelet2}l7. m6jus 31. napjan l6p hat6lyb,a.
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