Tisztelt leányfalui Ügyfelünk!
Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk adni a közszolgáltatási területünkhöz tartozó település
helyi rendeletében szabályozott, a közszolgáltatásra vonatkozó mentesség, szünetelés
előírásairól kivonatolva. Teljes körűen a 9/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet az
irányadó.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés e) pontja szerint a
települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg többek
között az esetleges kedvezmények és az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteita lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét.
Leányfalu - 9/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete szerint:
 „14. § (2) bekezdései szerint: Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a
többi települési hulladéktól elkülönítve, az általa biztosított 60, 80, 120 vagy 240
literes gyűjtőedényben vagy 60, illetve 120 literes műanyag zsákban gyűjti, és azt a
Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.
 15. § (3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (2) bekezdésben foglalt díjfizetési
kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem
tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik.
 15. § (4) Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon,
amelyeken előreláthatóan legalább 90 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt
hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó
írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szüneteltetés kezdő időpontja előtt,
azt legalább 30 nappal megelőzően.
 15. § (5) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal jogosult kérelmezni a
közszolgáltatás szünetelését. Amennyiben a szünetelési kérelem a kérelemmel érintett
naptári évnél hosszabb időre vonatkozik, akkor az ingatlanhasználó a kérelemmel
érintett naptári évet követő 15 napon belül köteles; írásban nyilatkozni és nyilatkozatát
eljuttatni a Közszolgáltatóhoz, hogy továbbra is fenn kívánja-e tartani a szünetelést. Az
ingatlanhasználónak a közszolgáltatás szünetelésének fenntartására vonatkozó
nyilatkozatának a hiányában a Közszolgáltató újraindítja a közszolgáltatást.
 15. § (6) Ha a felfüggesztés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó
ezt írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.
 15. § (7) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a
Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó ennek a díját megfizeti és a
Közszolgáltató újraindítja a közszolgáltatást.
 15. § (9) A természetes személy ingatlanhasználó jogosult (60 literes hulladékgyűjtő
edény utáni közszolgáltatási díjat fizetni, amennyiben - választása szerint hulladékgyűjtő edényt vagy a Közszolgáltatótól 60 literes műanyag hulladékgyűjtő
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zsákot vásárol, valamint a Polgármesteri Hivatal által kiállított, 30 napnál nem
régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a közszolgáltatással érintett
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja. A Közszolgáltató évente jogosult
kérni a 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány bemutatását a kérelmező
természetes személy ingatlanhasználótól.
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