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Tárgy: Összefoglaló tájékoztató – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (V. 29.) Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez

Tisztelt Ingatlanhasználó!
2014. június 15-én hatályba lép Pápa Város közigazgatási területe tekintetében egy új, a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részletszabályait tartalmazó rendelet.
Az új szabályozás az eddigi megszokottakhoz képes néhány jelentős változást is tartalmaz. A
régi és az új főbb szabályokról a teljesség igénye nélkül az alábbi tájékoztatót adjuk közre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű, a jelen
dokumentumban foglaltak hivatkozási alapul senki számára nem szolgálhatnak. Jelen
tájékoztatóban foglaltakból bekövetkezett károkért a KÖZSZOLG Kft. semmilyen
felelősséget nem vállal, a tájékoztatóban foglaltakat mindenki saját felelősségére használja fel
az esetleges ügyintézései során.
Jelen tájékoztatásban foglaltakra bíróság előtti eljárásban hivatkozni nem lehet, a hatályos
jogszabályok értelmezése minden esetben a jogalkalmazó felelőssége!
A rendelet teljes szövege hatálybalépést követőn a papa.hu hónlapon elérhető.
I.

A hatályba lépő rendelet hozta új szabályok a teljesség igénye nélkül:

1. a hulladékgyűjtő edényeken fel kell tüntetni az ingatlan címét
2. a lakatlannak jelentett ingatlanok esetében a lakatlanság tényét utólag visszamenőleg
igazolni szükséges
o ismételten lakottá válást követő 15 napon belül
o évet meghaladó lakatlanság esetén tárgyévet követő 20 napon belül
mindkét határidő elmulasztása jogvesztő
amennyiben valamely ingatlanhasználó nem tudja a lakatlanság tényét megfelelően
igazolni, vagy az igazolást elmulasztja, úgy a KÖZSZOLG Kft. a lakatlannak
bejelentett időszak vonatkozásában jogosult egy összegben számlát kiállítani
igazolás abban az esetben foglalható el, ha:
o a lakatlan időszakban az áramfogyasztás legfeljebb 15 kWh/hónap, vagy
o a lakatlan időszakban a vízfogyasztás legfeljebb 1 m3/hónap
ezt meghaladó fogyasztásadatok esetén az ingatlan lakottnak tekintendő
3. a Pápa, Fő tér 1 – 29 szám alatt ingatlanok tekintetében a KÖZSZOLG Kft. az
ingatlanról és nem a közterületről szállítja el a hulladékot, ennek megfelelően a
hulladékgyűjtő edényeket az ürítési napon az ingatlanon belül kell elhelyezni oly
módon, hogy azt a közszolgáltató üríteni tudja

• Székhely: 8500 Pápa, Anna tér 10. • Telefon/fax: 89/324-358
• Ügyfélszolgálat: 8500 Pápa, Fő tér 12. • Telefon/fax: 89/777-990
• Telephely: 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 6918 hrsz. • Telefon/fax: 89/314-900
• E-mail: kozszolg@kozszolg.hu • Web: www.kozszolg.hu
• Adószám: 10706642-2-19 • Cégjegyzékszám: 19-09-500-594

4. a valamely okból (edény állapota, az edény tartalma vagy tartalmának jellege)
üríthetetlen edény esetében a szolgáltatás akadályoztatásáról jegyzőkönyv kerül
felvételre és fényképfelvétel készül; az „üríthetetlenségi” jegyzőkönyv egy példánya
az ingatlanon fellelhető módon kerül elhelyezésre
5. változás bejelentésre főszabályként továbbra is 15 nap áll rendelkezésre

