
 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének __/2015. (VIII. __.) 
önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, 
valamint a közterület tisztán tartásának részletes szabályairól 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések,  

a közszolgáltató tagjai 
 

1. § (1) Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben 
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart 
fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött települési 
hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. 
 

(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos 
egyes feladat- és hatásköreit a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja. 
 

2. § (1) A közszolgáltatás ellátására kizárólag – a SIÓKOM Nonprofit Kft és az NHSZ 
Zöldfok Zrt részvételével létrejött – Dél-balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 
Konzorcium útján, a Konzorcium Vezető tagjaként a SIÓKOM Nonprofit Kft, mint 

közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 
 

(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a 
Ht. 42. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat. 
 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,  

a közszolgáltatás területi határai 
 

3. § A közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék összegyűjtésére és elszállítására (ideértve 
a háztartásban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, valamint az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot), 

b) a lomtalanításból származó lomhulladék (nagydarabos hulladék) összegyűjtésére, 

átvételére és elszállítására, 

c) a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőhelyen gyűjtött vagy átvett hulladék 
összegyűjtésére és elszállítására, 

d) az a) – c) pontokban említett, begyűjtött hulladékok kezelésére. 

 

4. § A közszolgáltatás Enying Város közigazgatási területére terjed ki. 
 

3. A közszolgáltatás rendje és módja, kötelező igénybevétele 

 



 

 

5. § (1) Az ingatlanhasználónak a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételével kell gondoskodnia. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználók részére – az e rendeletben foglalt 

kivételekkel – egész évben kötelező. 
 

(3) A gazdálkodó szervezetek egyedi közszolgáltatási szerződést kötnek. 

 

6. § (1) A közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedény használata 
kötelező. 
 

(2) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedények: 

a) 60 liter űrtartalmú, 

b) 110 liter űrtartalmú, 

c) 120 liter űrtartalmú, 

d) 240 liter űrtartalmú, 

e) 1 100 liter űrtartalmú gyűjtőedény. 

(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege: 

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kilogramm, 

b) 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 23 kilogramm, 

c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kilogramm, 

d) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kilogramm, 

e) 1100 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 230 kilogramm. 

 

7. § (1) A Közszolgáltató – lakossági igény esetén – köteles biztosítani az e rendeletben 
meghatározott gyűjtőedények megvásárolhatóságát vagy bérelhetőségét. 
 

(2) A Közszolgáltató köteles biztosítani az ingatlanhasználók részére jelölt hulladékgyűjtő 
zsákokat, melyekben a települési hulladék a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmazható 
szabványos gyűjtőedények mellett vagy azok helyett kihelyezhető. 
 

8. § (1) A Közszolgáltató a 3. § a) pontjában meghatározott települési hulladék gyűjtését az 
állandóan lakott ingatlanok esetében egész évben (január 1-jétől december 31-ig), heti egy 

alkalommal, szerdai napokon végzi. 
 

(2) A Közszolgáltató lomhulladék elszállítását évi egy alkalommal, az önkormányzattal előre 
egyeztetett időpontban végzi. 
 

(3) Lomhulladék a hulladékgyűjtő udvarban egész évben, a nyitvatartási napokon 
elhelyezhető. 
 

(4) A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendjéről és az ott elhelyezhető hulladékokról a 
Közszolgáltató és az Önkormányzat a webes honlapján tájékoztatja a lakosságot. 
 

9. § (1) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék (a továbbiakban: 
szelektív hulladék) gyűjtését havonta egy alkalommal, a hónap utolsó keddi napján végzi, az 
erre a célra igénybe vehető zsákokban. 



 

 

 

(2) A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat a Közszolgáltató biztosítja. 
 

(3) A Közszolgáltató a közterületen kihelyezett szelektív gyűjtőedényekben elhelyezett 
szelektív hulladék elszállításáról szükség szerint gondoskodik. 
 

10. § A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal – értesíti. 
 

11. § Egyebekben a hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét – az e rendelet és a 
közszolgáltatási szerződés alapján, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség 
figyelembevételével – a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót írásban 

értesíti. 
 

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban 

 

12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséért közszolgáltatási díjra jogosult. 
 

(2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóktól 
negyedévente, utólag – számla ellenében – jogosult a Közszolgáltató beszedni. 
 

(3) A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató felé meg kell fizetnie annak az 
ingatlanhasználónak, akinek a részére a közszolgáltatást a Közszolgáltató felajánlotta, illetve 
akinek a részére a közszolgáltatás rendelkezésre áll. 
 

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 
a kötelezettségét teljesítette. 
 

(5) A Közszolgáltató megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását: 

a) ha érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a 
települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható; 

b) ha a szolgáltatói adatbázisban az ingatlanhasználó vonatkozásában rögzítettől eltérő 
gyűjtőedény kerül kihelyezésre, amennyiben a kihelyezett edény nagyobb űrméretű; 

c) ha a hulladék nem a közszolgáltatási szerződésben rögzített szabványos 
gyűjtőedényben, nem szabályszerű módon, vagy összetételben kerül kihelyezésre, 
illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt, jelölt zsákban kerül kihelyezésre, 

d) ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor – 

annak lezáratlansága, vagy sérülése miatt – a hulladék kiszóródásának veszélye 
fennáll; 

e) ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó 
módon többlethulladék került kihelyezésre; 

f) ha a gyűjtőedény a közterületre oly módon került elhelyezésre, hogy azt a 
Közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják járművel 
megközelíteni, 

g) ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést. 

13. § A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és az e rendelet egyéb 
rendelkezésein túl köteles: 



 

 

 

a) a többlet háztartási hulladékot elszállítani, ha azokat az e célra rendszeresített jelölt 
zsákokban helyezték ki, 

b) az ürítés során a közterületre került hulladékot, szennyeződést összegyűjteni, 
eltávolítani, 

c) a tulajdonában álló gyűjtőedényeket évente két alkalommal – a közszolgáltatás 
keretében – kitisztítani és fertőtleníteni, 

d) a gyűjtőedény megvásárlását, bérlését biztosítani, 

e) jelölt hulladékgyűjtő zsák megvásárolhatóságát biztosítani, 

f) a fogyasztói elégedettséget időszakonként visszatérően mérni, ellenőrizni. 

 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban 

 

14. § (1) Az ingatlanhasználót a magasabb szintű jogszabályokban és az e rendelet egyéb 
rendelkezésein túl a következő jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik: 
 

a) Enying város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személyek térítésmentesen igénybe vehetik a hulladékgyűjtő udvar 
szolgáltatásait, 

b) az ingatlanhasználó jogosult a Közszolgáltatótól hulladékgyűjtő edényt bérbe venni, 

c) az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot annak elszállításáig e rendeletben 
foglaltak szerint gyűjteni, tárolni, és a Közszolgáltató által meghatározott járatnapon a 
Közszolgáltató részére átadni, 

d) az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot szabályszerű módon és 
összetételben kihelyezni a hulladékgyűjtő edénybe, 

e) az ingatlanhasználó köteles a hulladékot oly módon kihelyezni, hogy a közterületre ne 
kerüljön szennyeződés, hulladék a gyűjtő edényből, vagy a jelölt zsákból, 

f) az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás díját megfizetni, 

g) az ingatlanhasználó az e rendeletben meghatározott közszolgáltatási 
díjkedvezményben részesül, ha a tulajdonában lévő ingatlan (telek) beépítetlen, 

h) az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha 

tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 
válik, illetve e kötelezettsége megszűnik, 

i) az ingatlanhasználó e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén jogosult a 
közszolgáltatást szüneteltetni. 

6. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

15. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat természetes személy ingatlanhasználó 
esetén negyedéves, nem természetes személy ingatlanhasználó esetén az igénybevételi 
szerződésben meghatározottak szerint negyedéves, vagy havi bontásban, utólagosan köteles 
megfizetni. 

 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 



 

 

Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos elmulasztotta bejelenteni, hogy a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté vált, a Közszolgáltató jogosult az ingatlan birtokbavételének 
napjától számítva díjhátralék megállapítására és megfizettetésére. 
 

16. § A természetes személy ingatlanhasználó elhalálozása esetén a közszolgáltatási díj 
megfizetésére a természetes személy ingatlanhasználó örököse – házastársi vagy egyéb, a 
természetes személy ingatlanhasználó halála esetére alapított haszonélvezeti jog megnyílta 
esetén a haszonélvező – a halál beálltát követő naptól köteles. 
 

17. § A közszolgáltatási díj megfizetésére a díj megfizetésének elmaradása esetén az ingatlant 
együttesen használók egyetemlegesen kötelezhetők. 

 

18. § Túlszámlázás esetén a Közszolgáltató a többletösszeget és a soron következő, esedékes 
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. A díjfizetési késedelem esetén a Közszolgáltató 
jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.  

 

19. § Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 
rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta mulasztását. 
 

7. Díjfizetési kedvezmények, a közszolgáltatás szüneteltetése az ingatlanhasználó 
részéről, az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

 

20. § (1) Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű 
kedvezményben részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki: 
 

a) Enyingen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és 

b) az érintett ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a 

lakcímen bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá 

c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet minden év augusztus 1. napjától október 15. napjáig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztályára a 
jövedelemigazolással együtt. 
 

(3) A kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg. 
 

21. § (1) Az ingatlanhasználó kérelmére – amennyiben a tárgyévben várhatóan egybefüggően 
több mint három hónapig nem használják az ingatlant – a Közszolgáltató a közszolgáltatást 
szünetelteti. 
 

(2) A kérelmet írásban a tárgyidőszak kezdőnapját megelőzően legalább 30 nappal kell a 
Közszolgáltató ügyfélszolgálatára benyújtani. A kérelem személyesen vagy levélben is 
előterjeszthető. 
 

(3) A szüneteltetés időszakában a Közszolgáltató nem szállítja el a szemétgyűjtő edényben 
kihelyezett hulladékot. 



 

 

 

(4) A szüneteltetés időszakában keletkező hulladék kihelyezhető a többlethulladék 
elszállítására szolgáló jelölt zsákban, amit a Közszolgáltató köteles elszállítani. 
 

(5) A szüneteltetés időszakára az ingatlanhasználó az éves díj időarányos összege 10%-ának 
megfelelő közszolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére. 
 

22. § (1) Az üdülőingatlanok esetében az éves díj 20%-ával csökkentett összegű 
közszolgáltatási díjat kell az ingatlanhasználónak fizetnie. 
 

(2) E § alkalmazásában üdülőingatlannak minősül az az ingatlan, mely Enying Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 35/2004. (IX. 30.) 
önkormányzati rendeletének 24. §-ában meghatározott területen található és a földhivatal által 
vezetett ingatlan-nyilvántartásában az ingatlanon található épület jellege üdülőként van 

nyilvántartva. 
 

(3) Az e § szerinti kérelemhez a kérelmező köteles mellékelni az ingatlan 30 napnál nem 
régebbi nem hiteles tulajdoni lapját. 
 

8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

23. § (1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a 
Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltűntetésével, 
összhangban a Ht. 38. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 
 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3) 
bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a 

közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címét köteles a Szolgáltató 
felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni. 
 

(3) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési 
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően eljárni. 
 

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés 
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles 
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 
 

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés (b) pontja alapján, közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg. 
 

(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése. 
 

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait – az adatok tárolása kivételével 
– a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt 
adatokat köteles megsemmisíteni. 
 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 



 

 

 

24. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra 
vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint 
a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei: 

a) a közszolgáltató adatai, 

b) az ingatlanhasználó adatai, ügyfél-azonosító, 

c) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

d) a közszolgáltatási területe, 

e) a közszolgáltatás tevékenység végzésének időtartama, 

f) a teljesítés helye, 

g) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott 
gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint, 

h) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje, 

i) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 
hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi, 

j) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 

k) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei, 

l) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

m) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

n) az irányadó jogszabályok meghatározása, 

o) a hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül 
meghatározásra,  

p) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

10. A közterületek tisztántartásának részletes szabályai 
 

25. § (1) Enying Város területén a közhasználatú parkok fenntartásáról és gondozásáról az 
önkormányzat a Városgondnokság útján gondoskodik. 
 

(2) A közterület – ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is – szervezett, 

rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenység ellátásáról – a 26. §-ban említett esetek kivételével – az önkormányzat 
gondoskodik. 

 

26. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, (járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a 
járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út 
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, a hó eltakarításról és a síkosság-mentességről, 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 



 

 

d) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről, oly 
módon, hogy azok a gyalogos- és egyéb forgalmat ne akadályozzák. 

(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató 
egységek előtti járdaszakaszt, továbbá ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes területet az üzemeltető köteles tisztántartani. 
 

(3) A közterület tisztántartásáról – a rendeltetésétől eltérő célra való használata esetén – a 

használó köteles gondoskodni. 
 

(4) A közterületen megrendezésre kerülő rendezvények esetén a rendezvény szervezője 
köteles gondoskodni a közterület tisztántartásáról és a rendezvényt követően az esetlegesen 
keletkezett hulladék, szennyeződés eltávolításáról. 
 

(5) Az ezen alcímben meghatározott – a közterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályok – 

megszegése estén a jegyző jár el, eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. 
 

11. Záró rendelkezések 

 

27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a helyi 

hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a 

közszolgáltatás díjának megállapításáról” szóló 6/2007. (III. 01.) önkormányzati rendelete és 
a köztisztaságról szóló 25/1997. (XI. 12.) önkormányzati rendelete. 
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