Tájékoztató
a 60 literes hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez szükséges eljáráshoz
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet 7.§ (1a) bekezdés b) pontja 2016. január 1-étől lehetőséget ad arra, hogy az
olyan háztartások, amelyekben az életvitelszerűen együtt lakók száma az 1, főt nem haladja
meg, 60 literes hulladék gyűjtőedény használatára jogosultságot szerezhessenek.
A jogosultság megszerzése az önkormányzat által kiállított hatósági bizonyítvány birtokában,
az alábbi feltételek és eljárásrend alapján történik.
60 literes hulladékgyűjtő-edény használatára az olyan háztartások jogosultak, ahol a
természetes személy (lakossági) életvitelszerű ingatlanhasználók száma 1 fő.
Fontos, hogy az életvitelszerű ingatlanhasználók száma nem feltétlenül egyezik meg az
ingatlanon állandó vagy ideiglenes lakcímmel bejelentettek számával. Minden esetben az
ingatlanhasználók tényleges számát kell figyelembe venni. (Az ingatlant életvitelszerűen
használónak – függetlenül, hogy az ingatlanba bejelentkezett, vagy sem – azt a személyt,
vagy személyeket kell tekinteni, aki, akik az ingatlanban együtt laknak.)
A nem természetes személy által használt ingatlanokon nincsen lehetőség a 120 literesnél
kisebb kuka bevezetésére.
A szolgáltatás igénybevételéhez a megfelelő méretű szabványos (MSZ EN 840)
hulladékgyűjtő edény beszerzése az ingatlan használójának feladata és költsége.
Mivel a vegyes hulladékok elszállítása közegészségügyi okokból hetente egyszer kötelező,
ezért a szolgáltatás mennyisége olyan módon nem csökkenthető, hogy a 120 literes kuka
kéthetente kerül kihelyezésre.
A 60 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazására vonatkozó jogosultsági kérelmet a
Seregélyesi Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni.
Az ügyintézési határidő 10 nap. A Hatósági Bizonyítvány kiállítása 3.000,-Ft illetékköteles.
A kérelemben foglaltakat két tanú aláírásával is igazolja. (A tanúzással kapcsolatos
tudnivalókat szíveskedjenek figyelmesen elolvasni)
A kérelem elbírálása attól függően, hogy az teljesíthető vagy sem, hatósági bizonyítvány
kiállításával, vagy a hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadásával zárul.
Az önkormányzat által kiállított hatósági bizonyítvány birtokában kell felkeresni a Depónia
Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár Sörház tér 3.) ügyfélszolgálatát személyesen vagy postai
úton.
A hatósági bizonyítvány alapján a Depónia Nonprofit Kft. elkészíti az érintett ingatlanra
vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás csak a megfelelő méretű hulladékgyűjtő edénnyel
vehető igénybe, a Depónia Nonprofit Kft. jogosult az edény meglétét ellenőrizni.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy amennyiben birtokában van, a 60
literes edény vásárlását igazoló bizonylat, azt a hatósági bizonyítvánnyal együtt juttassa el a
Depónia Nonprofit Kft.-hez.
Összefoglalás az eljárás menetére:
1. Kérelem nyomtatvány beszerzése (Seregélyesi Polgármesteri Hivatalban vagy az
önkormányzat honlapjáról www.seregelyes.hu )
2. A kérelem kitöltése, és leadása a Seregélyesi Polgármesteri Hivatalba
3. A hatósági bizonyítvány birtokában fel kell keresni a Depónia Nonprofit Kft.-t (8000
Székesfehérvár Sörház tér 3.), ahol a hatósági bizonyítványt, és ha rendelkezésre áll a
szabványos 60 literes hulladékgyűjtő-edény meglétét igazoló bizonylatot. A bemutatott
dokumentumok alapján a Depónia Nonprofit Kft. elkészíti az érintett ingatlanra vonatkozó
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását.

3.000,- Ft illeték

KÉRELEM
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.
rendelet 7.§ (1a) bekezdés b) pontja szerinti körülmény igazolásához.
Alulírott
név és lakcím: .................................................................................................................................
születési helye, ideje:.......................................................................................................................
anyja neve: .....................................................................................................................................
kérelmet nyújtok be az ingatlanban életvitelszerűen lakók számának igazolás tárgyában.
1. A Hatósági bizonyítvány kiadásának célja a 8111 Seregélyes, ………………………… utca ……. házszám
alatti ingatlan vonatkozásában 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának
igazolása.
2. A hatósági bizonyítványt a Depónia Nonprofit Kft.-nél (8000 Székesfehérvár Sörház tér 3.)
kívánom felhasználni.
3. Az 1. pontban megadott ingatlan vonatkozásában az ingatlant életvitelszerűen használók száma 1
fő, ezen ingatlant rajtam kívül más személy életvitelszerűen nem használja. Büntető jogi
felelősségem tudatában kijelentem tudatában vagyok, hogy az ingatlant életvitelszerűen
használóknak azokat kell tekinteni, akik az ingatlanban együtt laknak.
4. Tudomásul veszem, hogy a 60 literes hulladékgyűjtő edény használatára feljogosító
helyzetemben bekövetkező változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a
Közszolgáltatóhoz írásban köteles vagyok bejelenteni.
5. Fenti személyes adataim kezeléséhez a 60 literes hulladékgyűjtő edény alkalmazhatósága
érdekében az előkészítésben, és a végrehajtásban közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.
Kelt: Seregélyes, _________ (év) ___________________ (hónap) ______ (nap)

____________________________
ingatlanhasználó aláírás
Előttünk mint tanúk előtt:
Ezúton kijelentem, hogy cselekvőképes, magyar állampolgár vagyok és a tanú jogaival,
kötelességeivel, valamint a hamis tanúzás jogkövetkezményeivel tisztában vagyok.

Tanú (1): név ............................................

Tanú (2): név ..............................................

Lakcím: ....................................................

Lakcím:.......................................................

Szig. szám: ................................................

Szig. szám: .................................................

Dátum: .....................................................

Dátum: ......................................................

Aláírás: .....................................................

Aláírás: ......................................................

