
Lovas község Önkormányz ata Képviselő-testüetének
6 / 20t4. (V.20.) önkormányzati tendelete

a települési szilátd, hulladék gyűitéséte és elszállításátavonatkozó szefríezett
közszolgáltatás kötelez ő igénybevételétől

Lovas község Önkormányzatanak Képviselő-testiilete a hulladéktőI szőIő 2012. éi CDOOry.
törvény 35. §-ában kapott íelhatalmazás alapját, Magyatotszág Alaptörvényének 32. cikk ()
bekezdés a) pongában meghatatozott feladatkörében eljáwa a Közép-Dunántuli
Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményenek kik&ésével a következőket
rendeü el:

"l,. A települési szilátd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tattalma, a
Közs z olgáltató megnevez é s e

1. § Lovas község Önkotmányzata a telepüés közigazgatásí tettiletén a hulladélgazdákodásí
kőzszolgpltatast a BzlatonaImádi l(ommunális és Szolgáltatő KFT (8220 BalatonaLmáü
Rákóczi u.43.) (továbbiakbat:kőzszoLgáItatő) gazdátkodó szefr'ezetűgánbiztosíga.

2. h kőzsz olgáltatás igénybevétele

2. § (1) Aközszolgákatás igénybevétele kötelező.

Q) Gazdákodő szercezet esetében a szerződés megkötésével jön létte a szolgáItatási
jogviszony.

3. A települési szilátd hulladék elszállításának igénybevétele, gyakodsága, szolgáltatás
szüneteltetése, nagydatabos hulladék elszállítása

3. § (1) A telepiilésiszi7átdhulladék szá]]itás igénybevétele kötelező:
a) lakóingatlan esetén egész évben, a száJ)itÁs gyakorisága heti egr alkalom, összesen

52 alkalom.

b) üdiilŐ ingatlan és beépített kiiltedileti ingatlanok esetén ápriüs 75. napjátőIaz
októbet 15. napjáltg tetjedő időszakban, szállitzs gyakoisága heti egy alkalom,
évente 26 alkalom,

") gazdálkodő szefrrezet esetén a működés időtaxtarna alatt a hultadékól szóló
törvény eLŐtásatnak figyelembe vételével a közszolg3ltatóval kötendő írásbeli
megállapodásban tögzített módon, szal7itás gyakorisága legalább hetente egy
alkalom.

(2) A beépítetlen belteriileti ingadan használőia akkot köteles a hulladékszálliás
igenybevétel&e,l:ra a tevékenysége folytan az ingarJanon olyan hulladék keletkezilq anely
megfelel a hullad{pól szóló tötvényben meghatatozott telepiilési hultadék fogaLmának.

Q) A' iites, tomos,ltasznáIaton kíviili lakás, vagy nem lakás cé|játa szolgálő helyiség után
amelyet ténylegesen nem lakna\ és amennyibef, az ingatlanhasználő ezt 

^z 
álLapotot

fuásban jelzi a Szolgáltatónak, és nulla fogyasztástbtzonyttő közizemi szánlákatmutat be,
a kételmezett időszakta vonatkozőan, a hliladékgazdálkodási üjfrzetés sztineteltethető.
Az ingatlan használőnak hitelt érdemlő dokumentumokkal kell aláámasztania kérelmét



aSzolglltatő lrányába. A mentességaz alapűjra nem vonatkozik. A hulladékszálJttás űját
ebben az esetben is meg kell fizetni, melyből a szolgá7tatő a targyévet követő év március
3l-avisszatéÁld az iiitésí űi összeget.

(4) A közszolgáItatás aközszolgáltatást egész évben igenybe vevők esetében legfeljebb 60 nap
ídőtattamta sziineteltethető,ha az tngaúanhasználőia tgazolja,hogy az tngatJant legatább
30 napon ketesztii{ nem hasznáLja. L sziineteltetést írásban kell kezdeményezni a
kőzszolgáLtatőnáI. A kőzszolgáItatás sziineteltetésének ídőtattama alatt az a,lapűjat meg
kell fizetni.

(5) A hulladékgazdálkodásí űjftzetés alóü mentesítés csak akkor lehetséges, ha az
ingatlanhasználőnak h:.iladékszállitást üjtattozás a nem al| fenn.

(6) Nem P.1 |t,lladékszá]]itásí űlat ftzeai, ha a szolgáltatas igénybevételének feltételei nem
álfurak fenn. A szoLglltaás igénybevételének feltételei akkot á|lnak fenn, ha az tngaúart
köztetiileti bejánatátőI számított 50 métetes távolságon beltil találhatő a Szo\áItatő alta|
kijelölt ht lladékletakó pont. Amennyib.en az ingatlanbasználő válla\ja a nagyobb
távolságta lévó hulladékletakó pont hasznáIaát és a űjat megfizeti a Szolgálató köteles a
hulladékát eLs zillitani.

(7) A teteptilési hulladék rendszetes g5nijtéséve\ elszállttásával, valamint futalmatJanjtásáva|
kapcsolatos kötelező kőzszolgáItatas&t kéttényezős kőzszolgáItatásí űjat kell fizetni. A
kéttényezőskőzszolgáItatási ű| alapűibőI és hulladék-gazdálkoűsi űjból tevődik össze.

4. Házhoz menő lomtalanítás

4.§.(1) Az tngarJanon nem tendszeresen képződő nagydarabos lomhulladék elszál]tásáta a
kőzszolgáitató évente egy alkalommal, előte egyeztetett, aközszolgáItatő 

^ItlJvisszugazoltidőpontbanházhozmenőlomtalarttástbiztosít.

Q)Lomtalanításkot akőzszolgáItató kiilön űj fizetése nélktil szilliga el a lomhulladékot.

(3) A lomtalanítás nem tetjed ki a veszéIyes hulladéko§ autógumi, elekttonikai hulladéh
építési törmelé§ és minden olpn hultadék elszáűtásata, amelynek a összegyűjtése a
gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszéIyeztei.

(4) A lomtalanítast Lzon szolgáItatást gé"yb" vevő veheti igénybe, akinek nincs
kőz sz olgáitatásí űjtano zása.

(5) Lomhulladékot köztedilette kihelyezni csak a kőzszolgáItatő áItaI meghatátozott
időpontban lehet.

5. A települési szilárd hulladék gyűitése, áwétele és szállítása

5. § (1) A, közszoLglitaás igénybevétel&e kötelezett tetmészetes személy, gazdálkodő szeffiezet
a telepiiLlésí sztlfud hulladékot tendszetesített láfi szabványos gyű|tőedényben köteles
összegyűjteni és a megadott szá)]itásínapon aI{özszoLgáItatónak e|szál]ttasta átadnt.

(2) Rendszetesített zátt, szabványos gyűjtőedénynek minőstil:
a) 60,80,710,720,240,660,1100litereslrukaedény,szabványosgyűjtőedényzet,
b) 770 -1,20literes edényzetet helyettesítő pitos színű embLémázott zsák



.) többlethull adék elszálhtásata haszná|bztő sárga színű emblém áz ott zs ák
d) avat és kerti hulladék, valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok

elszálhtásáta baszrrálhatő z öId színű zsák

Q) A, ingatlanhasználő vagy L kőzszolgáltatást igénybe vevő köteles a Q) bekezdés a),
pongában meghatátozott tendszetesitett zátg szabványos gfrltőedény vagy " Q)
bekezdés b) pontjában meghatát ozott zsák beszeruéséte.

(4) A szokásos mennyiségen feliiü keletkező hulladék eseti összegyűjtésére űjftzetés mellett a
KözszoLglltatő áItalbiztosított Q)bekezdés c) pontja szednti zsákotkell alkalmazni.

(5) A telepiitésí szi7átd ht,lladék gyajtéséhez az ingatlanhasználő o\yan fuattalmú, illetve
dtabszámú, gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott
szá]]itási napok között keletkező háztatási hulladék az előírásoknak megfelelően
mindenkot elhelyezhető legyen.

(6) A gyiitőedényt úgy kell l<tvá)asztan\ hogy atányos legyen a keletkező hulladék
mennyiségéve\ azzal, hogy lakóingaünonként - a heti iidtési gyakotiságtól fiiggetleniil -
legalább heti 60 ütet átolókapacitás igenybevétele kötelező.

(7) Abban az esetben, ha a szolgáItatás igenybevevője a keletkező telepiilési szilatd hul]adék
meg,hatátozott gyűjtéséhez és elszál]itasta valő átaűsához 5. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatátozott, sziikséges íttatta]mű, illetve danbszámw gyajtőedénnyel megfelelő
mértékben, illetve mennyiségben flem rendelkezik, köteles nagyobb íttattaknű, illetve
több gyujtőedényt beszetezti és azt a szolglltatőnak bejelenteni.

(8) Az alkaLmazott zátt gfijtőedény űttattalma, vagy dqtabszőma az adott iidtési gyakoriság
figyelembe vételével akkot csökkenüető, ha rendszetesen kisebb mennyiségű hulladék
keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére akotábban alkaklazott edényzetet alkdmaztak
A csökkentettűttattaknű,,ya1y databszámí gyűjtőedénynek mindenkot alkalmasnak kell
lennie a keletkezett hulladék eLőitás szerinti gyűjtésére és e\szállítasra való átadásata.

6. § (1) A telepiilés132tlfud hulladék zárt g5űjtőedényének átaűsa_áwétele az tngatJanbejfuatátől
legfeljebb 10 méterre tötténik, kivéve, ha a tendszeresített szál]itő 1árművel az ingarJan
nem közelíÜető meg. Ebben az esetben 

^z átadás-áwétel hetyét és mődját a
közszolgáltató és a szolgaltatást igénybe vevő az írásos megál7apodásban külön rögzíd^. A
megállapodásban a 3.§ (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell lenni.

@ 
^ 

telepiilési sztIatd hulladék gyűitéséte szo|gáIő gyűjtőedény köztertilete csak L
szolgáItatői szerződésben tőgzített napokon helyezhető k:, átadás céIjáta, ijútés utan a
hulladéfuyujtő edényzetet annak tulajdonosa a közteriiletíőI 24 ótán beliil köteles az
tngat7anáta visszahelyezni, kivéve ha a gftjtőedény tatolása csak köztedileten lehetséges.

(3) A gyu'tőedénybe csak olyan mennyiségú hulladék helyezhető e| hogy az edény teteje az
elszáIitasra valő átadáskor lecsukható legyen. A gFljtőedénybe a hulladékot úgy kell
elhelyezni, hogy az a szaflitÁs sotán a jfuműbe való beiitítést ne akadályozza. Ttlos a
gyujtőedénybe olyan aíly^got, tatgyat elhelyezni, amely a testi épséget és egészséget
veszéIyeztei, a szálhtő játmű műszaki betendezéseit rcngáIja. Tilos a gyítjtőedénybe
folyékony, vagy veszéIyes hulladékot elhelyezni.

(4) Ébs, csotbult széIű,tötött huiladékgyui tő használata tilos.



(5)A szolgáltatást igénybe vevő köteles a tulaidonábufl, vagy hasznáIatában Iévő zfut
gyűjtőedényzet tendszetes tisztítás átőI és fetőtlenítésétől gondoskodni.

(6)Az eLszá]]itas céLjára kihelyezett, vagy tartósan a közteriileten elhelyezett gyűitőedény
kömyékének tendszeres úsztitasátőI a szolgáiltatást igenybe vevő köteles gondoskodni.
Ha ezt akőtekezettségét felszólítás ellen&e elmulasztja, a iszáttatástőI az önkotrnányzat
gondoskodik a kötelezett költség&e.

(7)A hulladék eLszálhtása sotán a szoLgáItatő 
^ltaI 

előídézett közteriileti szentyezést a
szo\áItatő köteles megsziintetni. A hulladékgyajtő szigeteknél keletkező _ nem a
szo\áItatő áItaJ eLŐidézett - köztedileti szennyezés megsztintetése az önkormányzat
feladata.

(8) A közszolgfltatő a telepi.ilési sztlfudhultadék elszál]iásátmegtagadhaqa,ha
a) az r'em a 45 § Q)bekezdés szetinti zfut gyűltőedényben kedilt átaűsta,
b) étzékszern észleléssel megállapíthatő,hogy a telepiilési sztlfud hulladéktól eItétő,

vlgy 
^ 

(3) bekezdés szednti anyagóttattalmaz a gyűjtőedény,

") a gyujtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, tötött.

(9) Amennyiben a közszolgáItatő a (8) bekezdésben meghatÁtozott okok mntt a hulladék
elszá]]itasát meglagadla, a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a hulladék
széwálogatásáról, megfelelő gyayőedénytőL

(10) A közszolgáItató felel az edény állagában keletkezett olyan kátétt, amelyet a szá]]itas
sotán szándékos vagy gondatlan magatartásáva\ vagy szakszetűtlen tidtéssel okozott. A
közszolglltatói felelősségatetnészetes elhasznáIőűsbőIeredő kátokm nem terjed ki.

7. § (1) Az elkiilönített hulladék gyűjtés aközszolgaltatás tésze.

(2) A teleptilés teriiletén üzembe helyezett elkii{önített hu[adékg).űjtő szigetek
gyűitőedényeibe a felkat szerinti, kiilön $rűitött, szennyeződésmentes csomagolási
h,rlladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen g}.űjtótt telepiilési 

"irlaaht lladékhoz ttem kevethetők.

Q) A' elkii{önített huiladékgyuitő szigeteke az edényzet felkat^tőI elt&ő hulladék nem
helyezhető el.

(4) A győjtőedényeket aközszolgp,Itató iifíti sziikség szetinti gyakorisággal.

(5) A szolgáItatő a rendelet 7. számű ftiggelékében felsorolt utcák tekintetébenbiztosíga a
házhoz menő elkiilönített huiladékgyuitést. A szá]JítÁs tendj&ől, igénybevételének
mő djfuőI, tdej éóI tájékoztaga az tgényb ev el, őt.

8.§ (1) Az ingatlanhasználő vagy a közszolgőItaást igénybe vevő köteles az avut és kerti
hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok kezeléséte n aLábbi módokat
alkalmazti:
a) házi komposzáIás,
b) gyujtés és ekszálhtas egész évben aszo|gáItatőnáImegvásfuolható zöIdzsákban

") kőzszolgpJtatő áItah összegyűjtés:



ca) AkÖzszolglltatő által meghfudetett és üzemeltetthőzhozmenő zöld
hu[adékgyujtés sotán aközszolgá)tatő áItaImeghaátozott zöld hullzdék helyezhető el
akÖzszol}áltatő áItalmeghaátozott edényben és módon április 1-től november 30-ig
PánrJan heteken. Aházhoz menő gyűjtésbe bevont utcákataz 1,. számífiiggelék
tafialmazza.
cb) A kÖzszo\áltatő által meghfudetett tavaszi, őszikampányszerű zöId,
hutladékgyuités során akőzszolgáItatő áItatmeghaátozott zöld hulladék helyezhető el
akőzszolglltatő általmeghatátozott módon és időben. A tavaszi és őszízöldhulladék
gyűjtésbe bevont ltcákata 7, száműfiiggelék tattalmazza.

Q) 
^ 

közszolgáLtató köteles fuásban tájékozaai a az tngatJarútasználőt az lng44anta
biztosított zöldhulladék glújtés, elszallitás mődjfuőIés időpontjától.

Q) A' ingatlanhasztáIŐ az tngatlanán keletkezett zöldhulladékot _ kivéve, az 5 cm átmétőt
meghaladó fának gyÖkéuetével együtt lévő fatönkjét - akőzszolgáIatő tálékoztztőjában
szereplő módon köteles gyűjteni és elszállíásra átadnt.

6. A tetepiilési szilátd hulladék elhelyezése

9. § (1) I(özterii{eten telepiilési 32ilátdhulladék elhelyezése tilos.

Q) Lovas KÖzség kÖztgazgaási tediletén keletkező telepiilési sziIátd, hulladék kezelésének
létesítrnénye az Eszak-Balatoni Tétség Regionális tekpiilési Szilárdhulladék_kezelési
Onkotmányzati Társulás tiajdottában lévő l(irályszentisfu;fli Regionáüs Hulladékkezelő
Központ.

Q) A' elkiilönítetten gyűjtött hrrtladékok a hultadék$rűjtő szigeten helyezhetők el.

7. A szolgáltatás igénybevétele

10. (1)A szolgáItat az ingatlan hasznáI t a
lehetséges módo zatat l és feltételeit l,
30 napon belul koteles értesíteni.

hulladékszállttás kótelez igénybevétel ét |, annak
az ónkotmány zau rendelet ha tálybalép és ót kovet

Q) A szolgáltat a szal+áltatast eé"yb. vev személlyel ftásban megáJlapodást kót, melyben
tógzitentkell az igénybe vev 72. szerinti adatut, az akalmaz"tt _ 3. (2) bekezae.b.r,
meghatátozott -.zatt g5l it edétyzet fajtáját, a szállítási napokat, 

^, 
.dZiyz.t átadásának

helyét " 6. 
. 

(1)_ bekezdése figyelembe vételéve| a azeád dtj m&téLét, a dtjfrzetés
m dját,hatáidejét.

8. Díikedvezmények

11, (1) Lovas k9zséq .Onkortlányzatz Képvisel -testiilete az nkotmányzai segélyte
vonatkoz 

_szabáIyok megfelel akdmazásáva| olyan magánszemélyek esetéb"r, 
"i.ikjóvedelmiik ylatt akózszolgáltatás dtját nem tudják megfizetni, a dtj egészét,yw egy

tészét átvállalhaga.

@ Az egYediil éI 65 év feletti nyugdíjas lakos részéte a megll7apított kózszolgáltatási
díibÓl50 ! |1dv_ezménytál7apíthatmeg a Polgármester a beny ltott k&elem a pján.(3) A dtjftzetési kedvezmény megállapíásfuaiíányuló kételmeket Áirrd.r, évben.rrre"g kell
Í\Ítaru és tárgyév j nius 30. napj ltglehet a Polgármestethez beny jtani. A k&elemhez



(4)

(5)

(6)

(7)

csatolni kell a tángyévt hulladék kózszolgáltaási díj 50 o/o-nak befizetés& l sz t
tgazolást. A Polgátmesteí a kérelmeket 30 napon beliiLt bírália el.
Az a kéteLmez , aki a benpijtott kérelemben valótlan adatoktól nyilatkozik, a
tátgyévet kóvet en elveszti dtjfrzetési kedvezményte való jogosultságát.
A Polgátmestet határozuta. elLefl fellebbezéssel lehet élnta,z Ónkotmányzat Képvisel -
tesfri{etéhez, aH ^z Önkotmányzat Szociális Bizottsága 

'váem3nyenek

figyelembevételével dont.
A megállapított díjkedvezményekt I a szolgáItat a hatátozat egy péIdányának
megktildésével éttestil.
A megállapított tfugyéi díjkedvezményeket az onkormányzat tátgyév decembet 15.
napjáig éves koltségvetése terhéte egy osszegben utalja át szolgiltat Ész&e.

9. Vegyes és zát rendelkezések

A szoLgáItat akózszolgáItatástkótelez en igénybe vev re votatkoz an az
nfotmáci s ontendelkezési 1og I és az infotmáció szabadság I sz I 201,1 évl
CXII. tórvény rendelkezései szetinti nlJlvántanást vezet, a ryllvántattást csak
a kózszoLgáIta!ás sal os szefiigsó tigib"" iasznáIja fel és kezeli.
Gazdálkod szewezet a nevét, székhelyének, telephelyének címét, ad számát
kótelez megadnia.
Természetes személy a családí és utónevét, sziiletési dát-vrnát, édesanfa nevét,
lakóhelyenek, tat zkodási és értesítési helyének címét kotele z megadaia.'

12. (1)

Q)

(3)

13. A tendelet a kihirdetést kovet napon Iép hatályba. Ezzel egyidej leg a telepiilés
szefi{ezett hulladékkezelési kózszolgiltatas kotelez igénybevételér 1 sz I
9/2010 ,L20) onkormányzati tendelet, valamint a m dosítá.at" Uáaott 8/2U15rn.2O)
onkotmányzai rcndelet, 9/201,2[r.10) onkormányzai tendelet és z 4/201igIl.ZÍ1
ónkotmány zati tendelet hatáIy át vesz ti.

\
Fetenczy Gábofné

Polgáffnesteí

#-e4
Bfuo{eh

jegyz

A rendelet kihiídetye :
Lovas ,201,4. május 20.

a-
J'? Báro Béla

jegyz



L. szátműfiiggelék Lovas község Önkormányzata Képviselő-testtiletének a települési szilárd
hulladék gffitésére és elszáIlitására vonatkozó szervezett közszolgáItatás kötelező
igénybevételérőI szőIő 61201,4. (V.20) önkormányzati rendeletéhez

utcmév
gyqitésí náp
egész évben

házho,z,men éfttil nített 2 ld gyííjttes április
7- november Zt-ig

lomtalánítá
IRuanyag paprr

Ady Endre u. csutortok páros héten
csutortok

páros héten
csutortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

,Arany,}ános lf. cstitortok páros héten
cstitortok

páros héten
csutortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

Á6ía,,U*o,, cstitortok páros héten
csutortok

páros héten
csutortok

páratlan hétery

csutortok
tervezés
alatt

Foftuna u. páros héten
cstitortok

páros héten
csutortok

páratlan héten,

cstitortok
tervezés
alatt

.F. '.,U.
csutortok páros héten

csutortok
páros héten
csutortok

páratlan héten,

cstitortok
tervezés
alatt

Kishegyi u. hétf páros héten
cstitortok

páros héten
cstitortok

páratlan héteru
csutortok

tervezés
alatt

ktives kiiz cstitortok páros héten
cstitortok

páros héten
cstitortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

Malo iitgy
tI.

csutortok páros héten
csutortok

páros héten
csutortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

Mik,száth.
Kálmán u.

csutortok páros héten
csutortok

páros héten
csutortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

Náp,sugáí,

tf. " '

csutortok páros héten
csutortok

páros héten
cstitortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

Pét lfí S:ándói
tI.

csutortok páros héten
csutortok

páros héten
cstitortok

pátat|an héten,

csutortok
tervezés
alatt

Pihen tét csutortok páros héten
csutortok

páros héten
cstitortok

páratlan héten,

csutortok
tervezés
alatt

Viiriismart5r u. páros héten
cstitortok

páros héten
cstitortok

páratlan hétery
csutortok

tervezés
alatt

B,a;.riv;Zils;. i, csutortok páros héten
cstitortok

páros héten
csutortok

páratlan héten,

cstitortok
tervezés
alatt

Balaton, u. csutortok páros héten
csutortok

páros héten
cstitortok

páratlan héten,
cstitortok

tervezés
alatt

Bartók Béla u. cstitortok páros héten
cstitortok

páros héten
cstitortok

páratlan héten,
csutortok

tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt



április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

október-
április
cstitortok

tervezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

. -,:,:|1,:t ].:',:,:1,|,:i:,1 i ]:j::::,:l1 j 1., ":,|]ir::j:. :
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=.i 

i. .i.,.i''i.

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

..i:liV.á- ,o: i,',,,' l:,,,,,,,,,,:,,,',''',,,,,,,,,,,,,,i,i,,,,,,,,','.l,',.,,'''=* il
április-
október
hétf n

tervezés alatt tervezés
alatt

október-
április
cstitortok

tervezés alatt tervezés
alatt

tetvezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tervezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tervezés alatt tervezés
alatt

április-
október
hétf n

tetvezés alatt tervezés
alatt

október-
április
csutortok

tervezés alatt tervezés
alatt


