Tisztelt tahitótfalui Ügyfelünk!
Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk adni a közszolgáltatási területünkhöz tartozó település
helyi rendeletében szabályozott, a közszolgáltatásra vonatkozó mentesség, szünetelés
előírásairól kivonatolva. Teljes körűen a 17/2015. (VII. 21.) 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.
Tahitótfalu - 17/2015. (VII. 21.) önkormányzati rendelete szerint:
 6. § (2) Ha az ingatlanhasználó e rendelet szerinti bejelentési és igénybevételi
kötelezettségét nem teljesíti, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli
értesítése mellett minimálisan 1 db 120 literes vagy az ingatlanhasználó által
ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri
ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz addig az időpontig, ameddig az
ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az Önkormányzat felé. A
jelen §-ban meghatározott bejelentés elmaradásából adódó díjfizetéssel kapcsolatos
reklamációkat a Közszolgáltató nem köteles elfogadni. A Közszolgáltató haladéktalanul
köteles elektronikus úton tájékoztatni az Önkormányzatot azokról az
ingatlanhasználókról, akik, vagy amik nem tettek eleget a bejelentési és igénybevételi
kötelezettségüknek.







7. § (1) Azon lakott ingatlanok esetében, amelynek legalább egy állandó lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakója van, vagy ahol 30 napot meghaladóan
életvitelszerűen tartózkodnak, kizárólag a gyűjtőedényes szolgáltatás vehető igénybe,
háztartásonként minimálisan az alábbi gyűjtőedény térfogattal:
Egyedülálló személy 60 literes gyűjtőedény1,
2 személyes háztartás 80 literes gyűjtőedény,
3-5 személyes háztartás 120 literes gyűjtőedény,
6 vagy annál több személyes háztartás 240 literes gyűjtőedény.



8. § (1) Az időlegesen használt lakóingatlanok (üdülő) esetén az ingatlanhasználók
részére a zsákos közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Az ilyen ingatlannal
rendelkező ingatlanhasználók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjaként az éves
közszolgáltatási díj 50 %-át kötelesek megfizetni. Az éves díjat évente kétszer,
negyedévente, utólag kiállított számla alapján kell megfizetni.



8. § (2) Az időlegesen használt lakóingatlanok esetén a használati szezon (április 1-től
szeptember 30-ig) időtartamára 35 db, 60 literes gyűjtőtartály térfogatának megfelelő –
a Közszolgáltató által biztosított – zsákban (melynek súlya a 30 kg-ot nem haladhatja
meg) rakhatják ki az elszállításra összegyűjtött vegyes települési szilárd hulladékot.



10. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon – így
különösen az időlegesen használt ingatlanok, továbbá az ún. lakatlan ingatlanok
tekintetében -, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem

keletkezik. A közszolgáltatás szüneteltetése esetén közszolgáltatási díjat nem kell
fizetni.



10. § (2) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó engedélyt a polgármester adja ki
a jelen §-ban foglaltak szerint.
10. § (3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles
bejelenteni az Önkormányzatnak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30
naptári nappal. Kizárólag a bejelentést követő időszakra vonatkozóan lehet kérvényezni
a közszolgáltatás szüneteltetését.



10. § (4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó
egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az
ingatlanhasználó pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat
megfizetni.



10. § (5) A szüneteltetési kérelmet Önkormányzat csak abban az esetben fogadja el, ha
a kérelmezőnek díjhátraléka nincs. Az Önkormányzat az elfogadott és jóváhagyott
szünetelési kérelmekről az elfogadást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon
belül köteles írásban értesíteni a Közszolgáltatót, különös tekintettel az érintett
ingatlanhasználó nevéről, címéről és a szünetelés kezdő, valamint amennyiben ismert,
a záró időpontjáról.



10. § (6) Az olyan ingatlanok esetében, amelyek a tulajdonjog megszerzésekor
használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek és ténylegesen abban életvitelszerűen
nem laknak, illetve az olyan ingatlanok esetében, melyek a tulajdonjog megszerzését
követően használatbavétel nélkül igazolhatóan felújítás alatt állnak, a tulajdonos a
tulajdonjog megszerzését köteles 15 nap alatt bejelenteni, egyidejűleg köteles
nyilatkozni arról, hogy az életvitelszerű használat milyen okból nem kezdődik meg. Az
ok megszűnését és a tényleges használatba vételt, annak bekövetkeztétől számított 5 nap
alatt köteles bejelenteni. Bejelentés esetén az ingatlan tulajdonosa mentesül a
tulajdonjog megszerzése és a használat megkezdése közötti időszakban a díjfizetési
kötelezettség alól.



10. § (7) Önkormányzat jogosult a használaton kívüliség tényét ellenőrizni és annak
okirati igazolását kérni a szüneteltetésre vonatkozó szabályok alkalmazásával.
Amennyiben megállapítható, hogy a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül
vette igénybe, akkor vele szemben Közszolgáltató jogosult a jelen § (10) bekezdésében
meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni.



10. § (8) A szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb a szüneteléssel érintett naptári
év végéig vonatkozhat, a közszolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a
tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlanhasználó írásban köteles kérni az
Önkormányzattól.



10. § (9) Az ingatlanhasználó a szünetelési kérelmében meghatározott időtartam végét
követő 30 napon belül köteles bemutatni vagy megküldeni az Önkormányzat részére a
szüneteltetéssel érintett ingatlanra vonatkozó, legalább egy - az ingatlanon korábban
tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató (áram,- vagy ivóvíz-szolgáltató)
által kiállított, a szüneteltetés időszakára vonatkozó dokumentumot. Így különösen

nullás fogyasztásról szóló számlát, mely igazolja, hogy az érintett ingatlan a
szüneteltetés ideje alatt nem volt használatban. Igazolásra rész-számla benyújtása nem
alkalmas.


10. § (10) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén Önkormányzat jogosult a
szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni,
Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá
költségeit és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi
kamatot érvényesíteni.



10. § (11) A szünetelési kérelmet az Önkormányzat kizárólag akkor fogadja el, ha a
kérelmező ingatlanhasználónak nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjhátraléka, melyet Közszolgáltató igazol részére.

