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KKAAPPUUVVÁÁRR 		VVÁÁRROOSSII 		ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT 		
 

Ikt.sz.: IG/1332/2020 
 

Tájékoztató 
Kapuvár város környezeti állapotáról  

2019 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)  
46. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat illetékességi területén elemzi, 
értékeli a környezet állapotát, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 
lakosságot. 
E jogszabályhely alapján készült el az értékelés a 2019-es évre vonatkozóan. 

A környezeti problémák megoldásának stratégiáját - Kapuvár Város Környezetvédelmi Programját - a 
Ktv. szerint a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni. A bázisévet is 
magába foglaló időszakra vonatkozóan a területi és megyei környezetvédelmi programok elkészítésére 
még nem került sor, ezért a települési környezetvédelmi programot is csak a későbbiekben lehet 
megalkotni.  

1. Levegőtisztaság-védelem 

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 
végzi. A mérőállomások térbeli elhelyezkedéséről, valamint a mért komponensekről és a mérési 
adatokról a www.levegominoseg.hu honlapon lehet naprakész információkhoz jutni.  

Kapuvár területén állandó jelleggel mérést nem végeznek. A város levegőminőségét alapvetően a 
közlekedési eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák meg, melyekhez az avar- és 
kerti hulladék nyílt téri égetéséből eredő szennyeződés társul tavasszal és ősszel.  

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályait Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza.  
E jogszabály szerint Kapuvár város belterületén a kiszárított avar és kerti hulladék égetését kizárólag 
március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra 
között lehet elvégezni azzal a kitétellel, hogy az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani 
szükséges házi komposztálással, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak való átadás útján. 
Amennyiben a hulladék hasznosítása nem megoldható, abban az esetben végezhető az égetés. 
A helyi rendelet alapján, aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, a 
közösségi együttélés alapvető szabályai sérti, és közigazgatási bírsággal sújtható. A bírság felső határa 
természetes személy esetén 100.000,-Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén 300.000,-Ft.  
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Külterületen továbbra is csak az illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) külön 
engedélyével végezhető irányított égetés. 
Kapuvár város közigazgatási területén 2019. évben levegőtisztaság-védelmi ügyben a helyi rendelet 
alapján két esetben indult közigazgatási eljárás, bírság kiszabásra nem került sor.  
A lakosság részéről évről-évre egyre többen keresik fel a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát 
telefonon az égetés megkezdése előtt, és kérnek tájékoztatást a helyi rendeletben rögzített 
szabályokról. 

Az égetés feltételeiről egész éven át folyamatosan kérhető információ a 96/596-019-es telefonszámon, 
vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán 
(9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. iroda).  

A hulladékok - a háztartásban keletkező papír-, illetve veszélyesnek nem minősülő kezeletlen 
fahulladék tüzelőberendezésben történő égetése kivételével - háztartási tüzelőberendezésben, valamint 
nyílt téren való égetését a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja. A jogszabály előírásait megsértők 
ellen levegőtisztaság-védelmi eljárás lefolytatására a területi környezetvédelmi hatóság, illetve a járási 
környezetvédelmi hatóság jogosult. 

Az Időkép Kft. (1224 Budapest, Bartók Béla út 65/b.) által teljes értékű meteorológiai állomás 
díjmentes igénylésére kiírt pályázatot az önkormányzat megnyerte, így a mérőeszköz telepítését 
követően mindenki számára elérhető, hiteles és értékes adatok állnak rendelkezésre, a csapadék 
mennyiségére, a hőmérsékletre, szélre, a légnyomásra és a páratartalomra vonatkozóan egyaránt.  

 
A mérési adatok a www.idokep.hu oldalon, illetve a város honlapján (www.kapuvar.hu) folyamatosan 
elérhetők.  
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2. Zajvédelem 

Az üzemi, illetve szabadidős zajforrások (pl.: vendéglátó egységek) tekintetében lakossági panasz a 
Kapuvári Polgármesteri Hivatalhoz 2019-ben nem érkezett, zajkibocsátási határérték megállapítás 
iránti kérelmet 4 esetben nyújtottak be vendéglátó egységet üzemeltető ügyfelek. A zajkibocsátási 
határértékek megállapítására mind a négy esetben sor került.  
2019-ben zajbírság kiszabására vonatkozóan eljárás nem indult. 

A város közigazgatási területén helyi zajrendelettel csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból 
fokozottan védett terület kijelölésére nem került sor. 

A lakosság részéről érkező megkeresések, tájékoztatás kérések gyakran vonatkoznak a 
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeken belül is a hétvégi fűnyírás, házibuli, 
fafűrészelés által okozott zajkeltésre. A felsoroltakra az ágazati jogszabályok előírásai nem 
vonatkoznak, Kapuváron pedig e kérdéskört szabályozására nem készült helyi zajrendelet, így térbeli 
és időbeli korlát, valamint hatósági engedély nélkül végezhetőek.  

3. Hulladékgazdálkodás 

Közszolgáltatási szerződés alapján, Kapuváron 2013. január 1. napjától az STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi a települési 
szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátását.  

A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodát működtet Kapuváron, ahol személyesen jelezhetik a lakók a 
szolgáltatással kapcsolatos panaszaikat, tehetik fel kérdéseiket, intézhetik ügyeiket.  
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
Telefon: 99/505-380 
E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu  

Az ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
hétfő, kedd, szerda: 800-1200 
csütörtök: 800-1200 és 1300-1700 

Telefonos ügyfélszolgálat: 
hétfő, kedd, szerda, péntek: 800-1400 

csütörtök: 700-1900 

A Szolgáltatóval kapcsolatos további adatokról, valamint az általuk végzett tevékenységekről teljes 
körű és naprakész információk találhatóak a www.stkh.hu weboldalon.  

2016. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet alapján a Szolgáltatónak biztosítania kell a 60 literes gyűjtőedény használatának 
lehetőségét akkor, ha az adott lakóingatlant a természetes személy egyedül és életvitelszerűen 
használja. Azok az egyedül élők, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, jogosultságukat a Szolgáltató 
felé a Kapuvári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. 
iroda) kiállított igazolással bizonyíthatják.  
Az igazolások kiállítása írásos kérelem benyújtását követően történik. A kérelem elérhető a 
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=download&doc4_id=1779&doc4_fid=6914 linken. 
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2019-ben a Szolgáltató felülvizsgálta a 60 literes gyűjtőedény használatára vonatkozó jogosultságokat, 
ezért 88 kapuvári lakos kérte az igazolás kiállítását, hogy a továbbiakban is használhassa kisebb 
űrtartalmú kukáját. 
A 60 literes gyűjtőedény használatával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Kapuvári 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a 96/596-019-es telefonszámon, illetve a Szolgáltató 
ügyfélszolgálati irodájában.  
A városban 3629 háztartás veszi igénybe az STKH Kft. által ellátott közszolgáltatást. A 
közszolgáltatást igénybe nem vevő, üres ingatlanok száma december 31-én 327 darab volt. A 
hátralékos ügyfelek száma a bázisévben 551-re re nőtt, az előző évi 239-hez képest. 
A Szolgáltató a város közigazgatási területéről 2019-ben 2.919.819 kg háztartási hulladékot gyűjtött 
be. Lomtalanításra nem került sor.  
A hulladékok szelektív gyűjtésére a háztartások rendelkezésére bocsátott különböző színű zsákokban, 
a város területén található hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a Szabadság utca végén található 
zöldudvarban van lehetőség. Az átadható frakciókat és mennyiségüket a következő táblázat mutatja: 
 HULLADÉK MEGNEVEZÉSE MAGYARÁZAT LEADHATÓ 

MENNYISÉG 
LERAKÁSI 
LEHETŐSÉG 
ÉVENTE 

Használt motor- és kenőolaj fáradt olaj 7 kg 2 
Papír és karton csomagolási 
hulladékok 

karton  
50 kg 6 

Papír és karton újság, könyv 
Műanyag csomagolási hulladék nem szennyezett fehér hungarocell 1m3 12 
Fém csomagolási hulladék aludoboz (sörös és üdítős dobozok) 20 kg 12 
Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladékok 

TETRA PAK (tejes és üdítős 
doboz) 

20 kg 12 

Egyéb kevert csomagolási 
hulladékok 

fólia, PET palack,  20 kg 4 

Üveg csomagolási hulladékok palackok, befőttes üvegek 30kg 12 
Textil  használható, tisztára mosott 

ruhanemű 
 

Termékként nem használható 
gumiabroncs 

Személygépkocsi gumi, felni nélkül 5db 2 

Beton tégla cserép kerámia 
frakció, vagy azok keveréke 

törmelék 1200kg/1m3 1 

Üveg  hagyományos síküveg (ablaküveg, 
nem ragasztott, nem fóliázott) 

10kg 1 

Étolaj és zsír használt étolaj és zsír 5 l 12 
Elemek és akkumulátorok pl. használt elemek, telefon, ill. 

fényképezőgép akkumulátorok 30 kg 2 
Ólom akkumulátorok  
Veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos ill. 
elektronikai berendezések 

pl. hűtő, TV 50kg 1 

Kiselejtezett elektromos, ill. 
elektronikai berendezések 

monitor, DVD lejátszó, rádió, 
fényképezőgép,  

50kg 2 

Műanyagok kerti bútorok, redőnyök (fém 
nélkül), játékok 

20kg 2 

Vas és acél csövek, vaslemezek, fémtárgyak 1m3 2 
Lom hulladék bútorok, (kárpitos is) ágyak 300 kg 2 
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A zöldudvar 2015. április elsején nyitott meg. Hetente egyszer, kedden van nyitva 8-13 óráig.  
Fontos tudni, hogy a zöldudvarba azok a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező magánszemélyek 
vihetik hulladékukat, akik nem rendelkeznek díjhátralékkal, és a szolgáltatási területen élnek. A 
zöldudvarba szállított hulladékok után külön díjat nem kell fizetni.  
A Szolgáltató tájékoztatása alapján az alábbiak szerint alakult az elszállított hulladékok mennyisége a 
hulladékudvarból 2019-ben:  

- vegyes összetételű kompozit hulladék: 350 kg, 
- hulladékká vált gumiabroncs: 14.280 kg, 
- beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy keverékük: 85.919 kg, 
- vas és acél: 1.080 kg, 
- étolaj és zsír: 294 kg, 
- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 1.990 kg, 
- Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 2.500 

kg, 
- lom hulladék: 189.853 kg, 
- ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj: 200 kg. 

Grafikonon szemléltetve a fenti mennyiségek aránya a következőképpen alakul: 

 
A kapuvári háztartásokból 2019-ben zsákokban 265.590 kg csomagolási hulladékot (papír és 
műanyag) gyűjtött be a Szolgáltató (előző évben ez mindösszesen 114.520 kg, 2017-ben pedig 92.297 
kg volt). 
2019-ben a háztartásoktól begyűjtött zöldhulladék mennyisége 58.737 kg volt.   
A szelektív szigeteken üveg, műanyag, fém és papír csomagolási hulladékfrakciók elhelyezésére van 
mód. A Szolgáltató tájékoztatása alapján a szigetekről 2019-ben mindösszesen 94.359 kg hulladék 
elszállítására került sor.  
A kidobott, dísze vesztett karácsonyfák mennyisége a bázisévben 8790 kg volt.  

2019-ben 3 eljárás indult közterületen megvalósuló illegális hulladék-lerakás ügyében. Az esetek 
mindegyike hulladékgyűjtő szigetet érintett. A bizonyítási eljárás lefolytatását követően a lerakott, 

vegyes kompozit gumi építési

vas és acél étolaj és zsír elektromos és elektronikus 

veszélyes elektromos és elektronikus lom motor- hajtómű- és kenőolaj
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illetve elhagyott hulladék korábbi tulajdonosait hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte 
Kapuvár Város Jegyzője.  
Az önkormányzat feladata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és 
fenntartása.  
A közszolgáltatást a Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.) látja el, illetve végzi kizárólagos 
joggal, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.  

2019-ben Kapuvárról 535 m3 nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére került sor a 
lakosságtól és a közületektől. 

A Pannon-Víz Zrt. nyilvántartása szerint 2019. december 31-én Kapuváron 4850 db szennyvízbekötés 
volt. Ez harminccal több, mint 2018-ban. 

A Kapuvári szennyvíztisztítóban 2019-ben 944 m3 szennyvíziszap keletkezett, melynek hasznosítása a 
tárgyév szeptemberében a környező termőföldekre való kiszórással valósult meg. 

4. Zöldfelület gazdálkodás 

A parkfenntartási feladatok ellátását a KAPUKOM Kommunális, Kommunikációs és Ipari Park 
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében.  

Az igényesen kialakított virágágyások a város központjában szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak 
minden évben: 

 

 
Hősök Parkja 2019 

Forrás: Kapuvár saját fotója 
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Várárok 2019 

Forrás: Kapuvár saját fotója 

  
Hagyománnyá vált az évente megrendezésre kerülő virágosztás a lakosság körében. A csaknem tízezer 
tő muskátli 2019-ben is gazdára lelt, melyet a Kapuvári Kertészet és a Kapukom összefogásával 
osztottak ki a városban azzal a céllal, hogy a házak, lakások is virágba borulhassanak. 

Az ingatlanok, és az előttük, illetve mellettük lévő közterület rendbetétele a tulajdonosok feladata.  
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  
10/2004. (III. 30.) Kapuvár Városi Önkormányzat rendelete alapján gyommentesítéssel kapcsolatos 
panasz kivizsgálására 2019-ben 14 esetben került sor. Kapuvár Város Jegyzője az 
ingatlantulajdonosokat felszólította a kötelezettségük teljesítésére. Közigazgatási bírság kiszabására 
nem került sor. 

Kapuvár közigazgatási területén a 9 db korszerű, szabványos eszközökkel felszerelt játszótér 
tekintetében a 2019-es évben is folyamatosan zajlott a játszóterek ellenőrzése, a szükséges 
karbantartási munkák elvégzése, mely jelentős anyagi ráfordítással járt.  

A Kapuvár Városi Önkormányzatnak tulajdonában és kezelésében lévő 9 darab játszótér 
mindegyikének állapota megfelelő, a telepített eszközök használata biztonságos. 

Még 2016. év végén az önkormányzat tulajdonába kerültek a Kapuvári Hús Zrt. ingatlanjai. A terület 
rehabilitációja az óta sürgető és fontos feladata lett a városvezetésnek.  

A rehabilitációs folyamat során a több mint 20.000 m2 alapterületű ingatlanokon az ott lévő 38 épület 
elbontása megtörtént, a terület így alkalmassá vált a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációs 
pályázat megvalósulásával sportolási és rekreációs tevékenységek végzésére. 

 



H	-	9330	Kapuvár,	Fő	tér	1.	•	Tel:	(96)	596-000	•	Fax:	(96)	596-005	
E-mail:	polgarmester@kapuvar.hu		

 

5. Vízgazdálkodás, vízvédelem 

Kapuváron az ivóvíz ellátást és a szennyvízkezelést a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati 
Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi. A szolgáltató Kapuvári 
Üzemmérnökségén ügyfélszolgálati iroda is működik. 

Cím: 9330 Kapuvár, Fürdő utca 1. 

Telefon: 06 96/242-944 

Fax: 06 96/595-211 

Nyolc mélyfúrású kút látja el ivóvízzel Kapuváron kívül még Veszkény, Vitnyéd, Babót, Osli, 
Szárföld és Öntésmajor lakosságát.  

Az ivóvíz a városban jó minőségű, a kutak vízminősége kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott 
szigorú követelményeket, és a zárt nyomás alatti vastalanítók használatára sincs régóta szükség. 

Tájesztétikai szempontból is jelentős élő vízfolyásunk a Kis-Rába folyó. A belterületi szakaszon a 
mederpart kaszálását az önkormányzat elvégeztette, a külterületi szakasz rendben tartásáról az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint vagyonkezelő gondoskodik.  

A felszín alatti vizek védelme érdekében az elhullott állatok kezelését a nem emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 
45/2012. (V. 8.) VM rendelet szabályozza, miszerint az elhullott, kedvtelésből tartott állatokat az 
állattartó saját telkén évi 100 kg össztömegig elföldelheti megfelelő talajvízszint esetén, vagy a 
kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében eltemettetheti.  
Egyéb esetekben az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. jogosult az állati hulladékok elszállítására és 
kezelésére.  

6. Természetvédelem 

A közterületeken található fák kivágása engedélyhez kötött. Az engedélyt kérelem benyújtását 
követően Kapuvár Város Jegyzője jogosult kiadni. A fakivágási engedélyre vonatkozó kérelmet 
formanyomtatványon kell benyújtani, mely a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas, vagy a 
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=download&doc4_id=1779&doc4_fid=4164 
linkeken érhető el. 2019-ben a beérkezett lakossági kérelmek alapján 10 engedély kiadására került sor. 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 31/2017. 
(XII.29.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi fák, facsoportok, fasorok állnak továbbra is helyi 
védelem alatt:  

- Juharlevelű platánok /Platanus hybrida/ a kistölgyfai út szakrális kisemléke mellett, 
- Hideg-állén, a Földvármajor felé vezető műút juharlevelű platán /Platanus hybrida/ fasorai, 
- Hideg-állén, az Öntésmajor felé vezető műút juharlevelű platán /Platanus hybrida/ fasora, 
- A Cakó-árok partján álló jegenyenyár /Populus Italica/ fasor, 
- A Kis-Rába partján és a „folyásközi” csatornánál álló jegenyenyár  /Populus Italica/ facsoport, 
- Hegyi juhar /Acer pseudoplatanus/ fasor Öntésmajor és a Kis-Rába folyó között, 
- A „Csallánosi-állé” kislevelű hárs /Tilia cordata/, juharlevelű platán /Platanus hybrida/ és 

oszázsnarancs /Maclura pomifera/ fa- és cserjesora, 
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- A „nyírfás-állé” juharlevelű platánjai /Platanus hybrida/, 
- A hajdani tuskósi erdészház juharlevelű platán /Platanus hybrida/, mamutfenyő 

/Sequoiadendron giganteum/ és magaskőris  /Fraxinus excelsior/fasora és facsoportja, 
- A miklósmajori magaskőris /Fraxinus excelsior/ tanúfák, 
- A hajdani „kiserdő” kocsányos tölgy /Quercus robur/ tanúfája, 
- A hajdani „kiserdő” páfrányfenyő /Ginkgo biloba/ tanúfája, 
- A hajdani „kiserdő” három vénic szil /Ulmus laevis/ tanúfája, 
- A hajdani „kiserdő” mezei juhar /Acer campestre/ tanúfája, 
- A várárok juharlevelű platánja /Platanus hybrida/, 
- A várkastély melletti korai juhar /Acer platanoides/, 
- A vasútállomás főépülete melletti vénic szil /Ulmus leavis/, 
- Császárfa /Paulownia tomentosa/ az erdészeti székház udvarán, 
- A Damjanich utcai szakrális kisemlék melletti két vadgesztenyefa /Aesculus hippocastanum/, 
- A Lumniczer Sándor Kórház tulipánfái /Liriodendron tulipifera/, 
- A Lumniczer Sándor Kórház két szivarfája /Catalpa bignonioides/, 
- Öntésmajor juharlevelű platán /Platanus hybrida/ fasora, 
- Az öntésmajori kistemplom udvarán lévő erdei fenyő /Pinus silvestris/. 

A növények gondozása, kezelése, a hiányzó egyedek pótlása minden évben visszatérő feladat. A helyi 
védelem alá vont fák állapota megfelelő.  

7. Épített környezet 

Az épített környezet alakulása, fejlődése, a város környezeti állapotához szorosan kapcsolódik.  
2019-ben jelentős beruházások megvalósítására került sor pályázatok útján, illetve az Ipari Park 
fejlődése révén. A tudatos zöldpolitika a közszolgálatban álló infrastruktúrában, a lakossági szektorban 
és az ipari szférában is visszaköszön.  

Kapuváron az elmúlt évek során minden intézmény az önkormányzat segítségével környezetszennyező 
kazánjait napelemekre cserélte, a régi, huzatos nyílászáróit pedig jól szigetelő modern ablakokra, 
ajtókra. 

Az ipar fejlődését jól mutatja, hogy az ország legnagyobb naperőműve épül itt, az Ipari Park területén 
pedig elektronikai termékeket gyártó, Kínai tulajdonú üzemet adtak át, mely kétszáz alkalmazottnak ad 
munkát.  

 
Kapuvár, 2020. december 19. 
 
 
 Kapuvár Városi Önkormányzat 

 
 
 
 
A tájékoztatót készítette:  Humán Iroda Igazgatási Osztály 
 Gazdasági Iroda Városfejlesztési Osztály 


