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FIGYELEMFELHÍVÁS 
A LAKATLAN INGATLANOK 
TULAJDONOSAI RÉSZÉRE!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy 
a KÖZSZOLG Nonpro� t Kft. nyilvántartásában 

2019. december 31-én lakatlanként szereplő ingatlanokra 
vonatkozó utólagos igazolási kötelezettség határideje: 

2020. február 15.

A február 15-ei határidő elmulasztása jogvesztő!
Amennyiben az igazolás nem az önkormányzati rendeletben meghatározottaknak

megfelelően, vagy nem a megadott határidőig történik meg, 
a közszolgáltató jogosult 1 db 120 liter térfogatú gyűjtőedény heti egyszeri 

ürítésének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját utólagosan kiszámlázni 
a 2019. évre vonatkozóan.

Ismételten felhívjuk a � gyelmet arra, hogy amennyiben az ingatlan 
használati viszonyaiban bárminemű változás  következik be, azt az ingatlanhasználó 

15 napon belül köteles a KÖZSZOLG Nonpro� t Kft-nek bejelenteni.

Lakatlan ingatlanokra vonatkozó utólagos igazolási kötelezettség:
A lakatlanság tényét a KÖZSZOLG Nonpro� t Kft. részére utólag igazolni szükséges

• a lakottá válást követő 15 napon belül a változás bejelentéssel egy időben, vagy
• december 31-én lakatlan ingatan esetén következő év február 15-ig

A lakatlanság ténye az alábbi módon igazolható a lakatlan időszak tekintetében:
• az áramszolgáltató által kiállított, legfeljebb 15 kWh/hónap mennyiségű 

áramfogyasztást, vagy
• a vízszolgáltató által kiállított – nem locsolóvízre vonatkozó – legfeljebb 1 m3/

hónap mennyiségű vízfogyasztást tartalmazó számla vagy szolgáltató által 
kiállított hivatalos igazolás

Öreg-, Törzsök- és Kishegyi, házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtő rendszerben részt 

vevő ingatlanhasználók � gyelmébe!

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az elmúlt évek gyakorlatától 
eltérően 2020. március hónaptól az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, 
papír, fém) hulladékok gyűjtőedényeinek ürítése minden hónap első 
teljes hetének harmadik napján (szerdán) fog történni. 
A járat átszervezése a megnövekedett hulladékmennyiség és az 
igénybevevők számának növekedése miatt szükséges!
Az új ürítési rend szerinti első edényürítés, a fent leírtaknak 
megfelelően 2020. március 4-én lesz. 

További elkülönítetten gyűjtött
 hulladék elszállítási időpontok
2020. évben a változással érintett 
városrész(ek)ben: 

április 08.
május 06.
június 03. 
július 08.
augusztus 05.
szeptember 09.
október 07.
november 04.
december 09.

Megértésüket köszönjük!Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől-szerdáig: 08.00-12.00,  csütörtök: 08.00 - 20.00, péntek: szünnap.


