
 
 

INGATLAN LAKATLANNÁ NYILVÁNÍTÁSI KÉRELEM 
 
 

(Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetéséhez) 
 
 
 
 
Az ingatlan címe: …………………………………………………………………………. 
 
Az ingatlan tulajdonosa: 

- Neve: ………………………………………………………………. 
- Születési helye, ideje: ……………………………………………… 
- Anyja neve: ………………………………………………………... 
- Telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………….. 

 
Az ingatlanhasználó: 

- Neve: ……………………………………………………………….. 
- Születési helye, ideje: ……………………………………………… 
- Anyja neve: ………………………………………………………… 
- Telefonszáma, e-mail címe:………………………………………… 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését kérem: 
 
…………………év…………………..hó…………….naptól 
 
Indokolás (megfelelő rész aláhúzandó) 
 

1. az ingatlan lakatlan/folyamatosan vagy időszakosan használaton kívüli ingatlan/ 
2. beépítetlen üres telek, lakhatatlan, romos ingatlan 
3. építkezés, felújítás folyik 

 
 
Jelen kérelem aláírásával nyilatkozom, hogy a hátoldalon közölt információkat 
megismertem, továbbá nyilatkozom, hogy a szüneteltetés ideje alatt települési hulladékom 
nem keletkezik. 
 
 
 
---------------------------------------------                   ------------------------------------------------- 

dátum  kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Információk az ingatlan lakatlanná nyilvánításához 
 
 
A közszolgáltatás szüneteltetése:  
 
- Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év 
időtartamra, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az 
ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – 
legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 15. napig – a Közszolgáltatónak írásbeli 
nyilatkozattal bejelenti.  
- A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy 
meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó 
igénybejelentés megismételhető.  
- Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak 
tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 8 nappal 
korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.  
- A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult 
ellenőrizni.  
- A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő 
időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan 
kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni.  
- A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára kibocsátott 
közüzemi igazolással, számlákkal igazolhatja.  
- Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó 
tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, 
az akadályoztatás okának megjelölésével, és az igazolások benyújtásával kérheti a 
közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását.  
- Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított 
egy éves időtartamra állapítja meg 
 
(Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati 
rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról) 
 


