
Balaton Község Önkormányzatának
5/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet- és természet védelméről  
 (Tervezet) 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2)  bekezdésében  biztosított  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  eljárva,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §
(1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35 §-ban
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. F E J E Z E T

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§.1

Területi és személyi hatály

2. §2

II. F E J E Z E T 

KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK 

Az ingatlanok tisztántartása

3. § 

(1)   A  magántulajdonban  lévő  épületek  családi  és  társasházak  tisztántartásáról  a
tulajdonos(ok) kötelesek gondoskodni.

(2)   Az önkormányzati tulajdonú lakóház(ak) tisztántartása a bérlő(k) feladata.

(3)   Az egyéb, fel nem sorolt ingatlanok tisztántartása a tulajdonos, vagy a használó feladata.

4. § 

Közterületek, zöldterületek fenntartása és kezelése

 (1)    A község közigazgatási területén lévő közparkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról,
gondozásáról és ápolásáról, a közterületek (különösen a közcélú zöldterületek, a parkok
burkolatlan útjai, járdák) tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(2)    Az ingatlan  tulajdonosának feladata  az  ingatlan  előtti  járdaszakasz,  saroktelek  esetén
minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is
van,  az  úttestig  terjedő  teljes  terület)  zöldsáv,  nyíltárok,  és  ennek  műtárgyainak
tisztántartása. 

(3) 3

(4) 4

(5) 5

1 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
2 Szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
3 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
4 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól. 
5 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.



(6)    A nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségek (üzletek,  vendéglátóhelyek stb.)  előtti  járda,
parkolóhely,  zöldsáv,  árok és a  hulladék eltávolítása a helyiség tulajdonosának,  illetve
használójának feladata.  

5. § 

(1)    Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz -
saroktelek esetén minden oldalán – csúszásmentesítéséről, a szükséghez képest naponta
többször is takarítással, vagy szórással. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot  (fűrészpor,  homok,  kisszemcséjű,  szögmentes  salak)  kell  használni.  A
szóróanyag  beszerzéséről  a  tisztításra,  csúszásmentesítésre  kötelezett  köteles
gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos. 

(2)    Az  utcai  és  egyéb  elárusítóhelyeket  és  környékét  a  használó  köteles  tisztítani,  a
keletkezett  hulladékot  tárolóedényben  gyűjteni,  és  elszállítatni  az  arra  jogosult
szolgáltatóval. 

(3)    Vásárok,  mutatványos  és  egyéb  rendezvények  szervezői  kötelesek  gondoskodni  a
rendezvény befejezését követő takarítás elvégzéséről.

(4)    A rendszeresen közterületen elhelyezett szeméttároló edények (konténerek) környékének
rendben tartása a közterület kezelőjének kötelezettsége.

(5)  Szennyvizet,  eldugulás,  vagy  rongálódás  okozására  alkalmas  anyagot  (szemetet,
törmeléket, lomot, iszapot, hulladékot, papírt, robbanásveszélyes anyagot) a közcsatorna
víznyelőjébe, és nyílt csapadékvíz elvezető árokba szórni, önteni, vagy bevezetni tilos.  

6. §

(1) 6

(2)    Tilos a közterületen a fák és egyéb növények, parkberendezések rongálása, pusztítása,
beszennyezése, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár. Tilos
a közterületen lévő fákról és egyéb növényekről a növényrészek szedése. Tilos a fák és
egyéb növények megcsonkítása. Ez alól kivételt képez a fás szárú növények védelméről
szóló  346/2008.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  hatálya  alá  tartozó  növények,  az  ott
meghatározott eljárási szabályok figyelembe vételével.

(3) 7

(4)    Közterületen gépjárművet mosni, valamint ilyen célra a közkifolyót igénybe venni tilos.

(5)    Állatok legeltetése közterületen tilos.

(6) 8 

(7)    Építési törmeléket kizárólag az arra kijelölt lerakóhelyen szabad elhelyezni.

(8)    Közterületen hirdetményt elhelyezni csak ez e célra rendszeresített hirdetőtáblákon lehet.
Fákon,  közterületen  álló  építményeken,  kerítéseken  hirdetni,  ragasztani,  reklámot
elhelyezni tilos.

III. F E J E Z E T

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés 

7.§ 

6 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
7 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
8 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.



(1)    Tilos nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során
veszélyessé minősülő anyagot égetni (műanyagok, szigetelő anyagok, gumi, fáradt olaj,
vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem stb.).

(2)    A kommunális hulladék nyílt téren történő égetése tilos.

(3)    Az égetés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett
avar, kerti hulladék semmisíthető meg.
A kerti  hulladékkal  együtt  kommunális  és  ipari  eredetű  hulladék  vagy veszélyes  hulladék
(műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.9

(4) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16
óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető
Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.10

(5) Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa.
A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy
arra veszélyt ne jelentsen.
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.11

(6) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni,
az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat kell betartani.
Az égetés folyamatának gyorsítása éghető folyadék nem alkalmazható.
A szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell
oltani.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az  égetés  végén  meg  kell  győződni  arról,  hogy  a  tűz  elhamvadt,  és  gondoskodni  kell  a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.12

IV. F E J E Z E T

Zaj- és rezgésvédelem 

8. § 

(1)     A zajforrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy azok zajkibocsátása a környezeti zaj, és rezgés
elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  (X.29.)  Korm.  rendeletben  és  4.
mellékletében meghatározott zajterhelési határértéket ne haladja meg.13

(2) 14

(3) 15

(4) 16

9 Szövegét megállapította a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
10 Szövegét megállapította a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
11 Szövegét megállapította a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
12 Szövegét megállapította a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
13 Szövegét megállapította a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
14 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
15 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
16 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.



(5) 17

(6) 18

(7)     Alkalmi rendezvények esetén a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérni kizárólag a jegyző
külön engedélyével lehet.

V. F E J E Z E T

A települési szilárd      és folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos
közszolgáltatás 

9. § 

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

(1)   Az önkormányzat feladatai a hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében különösen:

a)  a  helyi  közszolgáltatás  körébe  tartozó  települési  szilárd  hulladék  rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése

b) a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés(ek) megkötése

c) a közszolgáltatási díj mértékének és a díjfizetés rendjének megállapítása

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályokban meghatározott –
hatósági jogkörök gyakorlása

e)  a  közszolgáltatással  összefüggő  –  egyéb  jogszabályokban  nem  rendezett  –
önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

10. § 

(1)    A község közigazgatási területén a települési  szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Képviselő-
testület döntése alapján, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés szerint a
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft., 3250 Pétervására, Tisztisor út 29. (továbbiakban:
szolgáltató).19

(2)    Az  önkormányzat  a  háztartási  és  egyéb  hulladék  elszállításának  kötelezettségét
valamennyi nyilvántartott utcára kiterjeszti, ezért a szolgáltatással ellátott területen lévő
valamennyi  ingatlan  tulajdonosa  (kezelője,  használója,  bérlője)  köteles  a  szolgáltatást
igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetésére azt az ingatlantulajdonos köteles, aki a
jelen  rendeletben  foglaltak  szerint  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételére
köteles. 

(3)    A szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés a szolgáltatás
igénybevételével jön létre. 

11. § 

(1)       A  közszolgáltatás  ellátása  rendjének  általános  szabályaiként  a  következőket  kell
érvényesíteni:

a) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy
az ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig közterületen.

        b) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék se a szállítójárműbe történő ürítéskor, sem a szállítás folyamán ne
szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.

17 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
18 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
19 Szövegét megállapította a 9/2011 (XII.13.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2012.01.01-től.



        c) A települési szilárd hulladék gyűjtése és ingatlanon belüli tárolás csak a keletkező
hulladékmennyiség  és  a  gyűjtés  gyakorisága  alapján  meghatározható  edényzetben
(gyűjtőedény), illetve zsákban (gyűjtőeszköz) történhet.

d) A hulladék gyűjtésére heti egy alkalommal kerül sor.

e) A hulladékgyűjtő edény, tartály, vagy zsák kizárólag az ingatlanon belül helyezhető
el, kivéve legkorábban a szállítás napját megelőző nap 18 órát, amelyet követően az
ingatlan elé, a szolgáltató(k) szállítójárművével megközelíthető módon kihelyezendő,
figyelemmel arra, hogy a szolgáltatást végző a hulladékot közterületen veszi át.

    A kihelyezett  gyűjtőedény,  gyűjtőeszköz nem akadályozhatja  a  jármű és  gyalogos
forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének
előidézésével.

f)  A gyűjtőedények  tisztántartásáról,  fertőtlenítéséről,  rendeltetésszerű  használatáról,
valamint környezetük tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A
szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen
keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

g) A gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe tilos folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti
a  begyűjtést,  ürítést  végző  személyek,  vagy más  személyek  életét,  testi  épségét,
egészségét.

h) A lom szervezett gyűjtéséről és szállításáról szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal a szolgáltató gondoskodik20.

i)  Ahol  a  gyűjtőeszközzel  történő  gyűjtés  –  az  útviszonyok,  vagy  egyéb  miatt  –
nehézségekbe ütközik, vagy lehetetlen, ott ipari fémkonténerekben történik a gyűjtés,
vagy  az  önkormányzat  külön  járművel  gondoskodik  a  hulladék  elszállításáról.  A
konténerek biztosítása az önkormányzat feladata.

(2)       A község  közigazgatási  területén  lévő  valamennyi  ingatlan  tulajdonosa,  birtokosa,
használója  (a  továbbiakban  ingatlan  tulajdonos)  az  ingatlanán  keletkező,  a  kötelező
közszolgáltatás  körébe  tartozó  települési  szilárd  hulladéka  gyűjtéséről  és  annak  a
begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról,
a  hulladékgazdálkodásról  szóló  jogszabályokban,  valamint  jelen  rendeletben
meghatározott módon köteles gondoskodni.

(3) 21

(4)     Veszélyes hulladék, állati hulla csak a kijelölt helyen és a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben meghatározott módon szállítható, helyezhető el, illetve semmisíthető
meg.22

12. § 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

(1)    Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni
azon települési szilárd hulladékai tekintetében, melyek a kötelező közszolgáltatás körébe
tartoznak. 

(2)    Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége körében köteles
az  ingatlanán  keletkező  települési  szilárd  hulladékot  az  e  rendeletben  meghatározott

20 Szövegét megállapította a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
21 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
22 Szövegét megállapította a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.



módon  és  helyen  gyűjteni,  továbbá  annak  hasznosításáról,  vagy  ártalmatlanításáról
gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére –
az  elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;

b) az ingatlanán keletkező települési  szilárd hulladékot a begyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse.

(3)    Az ingatlantulajdonost  nem terheli  az  (1)  bekezdésben foglalt  kötelezettség  az  olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

13. §

(1)  Az  ingatlantulajdonos  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére,  illetve  elszállítására  a
szolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  gyűjtőedényt  (kukát),  vagy  szállításra
alkalmas gyűjtőzsákot köteles igénybe venni A gyűjtőtartályban elhelyezhető települési
szilárd hulladék súlya: 

        a./ 120 literes gyűjtőtartály esetén legfeljebb 30 kg. 

      b./ 1100 literes gyűjtőtartály esetén legfeljebb 270 kg lehet.

(2) Ha a szolgáltató észleli, hogy a gyűjtőeszközbe olyan anyagot helyeztek el, amely nem
minősül háztartási (kommunális) hulladéknak, illetve az edényzet súlya meghaladja az
előírt  mértéket,  a  hulladék  elszállítását  az  előírt  szállítási  feltételek  megvalósításáig
megtagadhatja.  Az  ürítés  megtagadásáról  a  tulajdonost  az  ok  feltüntetésével  azonnal
értesíteni kell.

(3)  Közterületeken,  illetve  ahol  a  háztartási  (kommunális)  hulladék  gyűjtése  ipari
konténerekkel  történik, a konténerek helyét a szolgáltatóval egyeztetve a Polgármesteri
Hivatal jelöli ki.

14. § 23

15. §

A szolgáltatás díjazása

(1)  A közszolgáltatás  ellátásáért  az  ingatlantulajdonos  díjat  köteles  fizetni,  közvetlenül  a
szolgáltatóval  történő  szerződéskötés  alapján.  A  díj  mértékét  a  Kormány  rendeletében
határozza meg.24

(2)  A  gazdálkodó  és  egyéb  szervek,  a  működő  üzletek  tulajdonosai,  a  keletkező
hulladékmennyiséggel arányosan, de minimum 120 literes gyűjtőtartályra,  a Szolgáltatóval
megkötött  szerződés alapján kötelesek a díjfizetést teljesíteni. 

(3)    A kommunális hulladék kezelésének szabályai megváltozásáról, a fizetendő szolgáltatási
díjról, a lomtalanítás és egyéb hulladék elszállításának időpontjairól a lakosságot a helyi
sajtó és hirdetőtábla útján tájékoztatja.

(4)    
25

(5)    Az ingatlantulajdonosok változása esetén  a  közszolgáltatási  díjat  a  tulajdonosváltozás
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni.

(6)    
26

23 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
24 Szövegét megállapította a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
25 Szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
26 Szövegét hatályon kívül helyezte a 9/2011 (XII.13.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2012.01.01-től.



(7)  27

(8) 28

(9)  Azok  az  ingatlantulajdonosok,  akik  e  rendelet  4.  §  (4)  bekezdésében  előírt
kötelezettségüket idős koruk vagy betegségük miatt teljesíteni nem tudják, igényelhetik az
önkormányzat  fűnyírási,  kaszálási  szolgáltatását.  A  szolgáltatás  díja  tartalmazza  a
dolgozó óradíját és a fűnyíráshoz felhasznált üzemanyag díját, melynek összege 1.800,-
Ft/óra/dolgozó.

(10) A (9) bekezdésbe foglalt szolgáltatásra vonatkozó igényt telefonon, szóban vagy írásban
a Polgármesteri Hivatal ügyintézőinél kell bejelenteni.29

16. §

A települési folyékony hulladék elszállítása 

(1)    A csatornahálózatba be nem kötött ingatlanon keletkező, ott gyűjtött és tárolt szennyvíz
elszállításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(2)    Az elszállított folyékony hulladékot csak az arra kijelölt, hatóságilag engedélyezett leürítő
helyeken ürítheti le.

(3) 30  

(4)    A  lakóingatlan  tulajdonosa  köteles  a  már  megépült  víz-és  csatornamű  hálózatra
csatlakozni a rendelet hatályba lépését követően, illetve az újonnan felépített lakóingatlan
vonatkozásában a jogerős használatbavételi engedély kiadását követő 2 éven belül. 

17. §

(1)   Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását vonja maga után, és 30.000 forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható az a személy, aki

- az e rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, és a tisztántartásról nem
gondoskodik.
- a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be.
- az 5. § (1) bekezdésében foglalt csúszásmentesítést nem végzi el.
- a 6. § (2) bekezdésében foglaltakat engedély nélkül végzi.
- közterületen állatot legeltet, gépjárművet mos.

-  kommunális  hulladékot  nyílt  téren  éget,  illetve  a  7.  §  (1-4)  bekezdéseiben  foglaltakat
megszegi.31

18. § 

Záró rendelkezések
Hatálybalépés

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balaton, 2013. december 4.

27 Szövegét hatályon kívül helyezte a 9/2011 (XII.13.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2012.01.01-től.
28 Szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
29 A 15. § (9) és (10) bekezdésének szövegét az 6/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 10. §-a állapította meg. Hatályos
2013. május 3-tól.
30 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
31 Szövegét megállapította a 16/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2013. december 6–tól.



Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta
polgármester                                                                  jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balaton, 2013. december 5.

            Dr. Fógel Henrietta
jegyző

1. sz. melléklet32

2. sz. melléklet33

3. sz. melléklet34

32 Szövegét hatályon kívül helyezte a 16/2013 (XII.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. december 6– tól.
33 Szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
34 Szövegét hatályon kívül helyezte a 6/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos: 2013.05.03-tól.
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