Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9 /2011. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a
közszolgáltatás díjáról
(egységes szerkezet)
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 24.§.(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró KDt.
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. A helyi közszolgáltatás tartalma
1.

§ (1) Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési hulladék
gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására a közszolgáltatást biztosítja.
(2) A települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását Monostorapáti község közigazgatási
területén
a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Halápi
u. 33. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles végezni.
(3) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a
szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az
Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém,
Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a
Közszolgáltató bevonásával végzi.
(4)

A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás a
Közszolgáltató válogatóművében történik. A települési szilárd hulladék a Királyszentistváni
Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

(5) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik:
a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a
közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet által a díjhatároknak megfelelő gyűjtőedényben,
továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére szolgáló, a
közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az ingatlanon
gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése elszállítása
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente egyszeri - egyeztetett időpontban és helyen a Közszolgáltató általi
begyűjtése és elszállítása
c) szelektív hulladék gyűjtése a községben kialakított hulladékgyűjtő szigeteken

(6) 1A közszolgáltatás ellátásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási

szerződés) a Szolgáltatóval Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
döntését követően a Polgármester köti meg.

2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása

2. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére Monostorapáti község közigazgatási területén az 1.
mellékletben felsorolt területen lévő ingatlantulajdonosai kötelesek.
3. A Közszolgáltatás rendje és módja
3. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató heti rendszerességgel, előre meghatározott napon, előre
meghatározott időpontban biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban tájékoztatja. A
közszolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal korábban
tájékoztatni kell.
(2) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot szelektíven
gyűjteni, a külön gyűjtött
üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra kialakított
hulladékgyűjtőben elhelyezni, melyet a közszolgáltatást végző minimum hetente egyszer, de
szükség szerint a polgármester írásos jelzése alapján, 1 napon belül elszállítani.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe
venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a
közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni.
(4)Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező
igénybevételének ténye hozza létre.
(5)A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette,
illetve felhívás közzététel útján tájékoztatta.
(6)Gazdálkodó szervezet vonatkozásában a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási
jogviszony, közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató és az igénybevevő közötti egyedi megállapodás
rögzíti.
(7)Az ingatlantulajdonos a lakcímváltozás bejelentésével egyidejűleg köteles a közszolgáltatónak
bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének, illetve
megszűnésének tényét.

4. Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon gyűjteni,
illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
5.§ (1) A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell
elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
6.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem
lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve
használhatóvá tenni.
(3)Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy
személyek
életét, testi épségét, egészségét.
5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7.§ (1) A Közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e
rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve
annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni,
a kiürített gyűjtőedény úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.
(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező szennyeződés
takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás
neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a
szolgáltatónak, a használhatatlanná vált
gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az
ingatlantulajdonost terheli.

.
8.§ (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal –
külön díj felszámítása nélkül gondoskodik .
(29.i.2)
A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási
hulladék körébe nem tartozó hulladék mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg .
(29.i.3)
A hulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által közzétett
hirdetményben megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából
(29.i.4)
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a
jármű és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető
legyen, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
9. § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól, a
környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – köteles.
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött
települési
hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása
b) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól rögzíteni annak tényét, hogy az
ingatlantulajdonos a
közszolgáltatást igénybe vette-e és az igénybevétel milyen
mértékben történt meg és erről az önkormányzatot negyedévente tájékoztatni,
c) Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken,
szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven
gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése,
d) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött
és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont
települési szilárd hulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott
időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása, a
e) közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben,
egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása.
10. § (1) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint
köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(2) A Közszolgáltató köteles a képviselő testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente
részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves
értékeléséhez.
(3) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az Észak-Balatoni
Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással – székhelye: 8200.
Veszprém, Házgyári út 1. – közszolgáltatási szerződést kötött.
6. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
11. § (1) Képviselő-testület a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából rendszeresítet

gyűjtőedények ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj)
egyéves díjfizetési időszakra, kéttényezős díjként állapítja meg.
(2) Az adott évre megállapított egységnyi díjtételt a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők felé negyedévente 3 db egyenlő összegű havi
számlát bocsát ki a következő negyedévre vonatkozóan.
(4) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő hónap első
napjától
köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.
(5) Az újépítésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését, vagy a
tényleges használatba vételt követő hónap első napjától kell a közszolgáltatás díját megfizetni.
(6)A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a késedelemmel érintett naptári
napot
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi
kamattal
növelt díjat köteles megfizetni. A közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül
az ingatlantulajdonost felszólítja a díjfizetés teljesítésére.
7.Az időlegesen használat ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj.
12. § 2(1) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlantulajdonos, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik,
életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van, és a
használaton kívüliséget a Szolgáltatónak jelezte. Erre irányuló kérelmét a Szolgáltatónak erre a
célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, évente január 10-iéig. A Szolgáltató
a díjfizetési időszak elsőn negyedévére szóló számlákat már ennek figyelembevételével állítja
ki. Amennyiben a bejelentést elmulasztja tárgyév február 28-ig van lehetőség ezt pótolni.
Ingatlantulajdonos köteles a megelőző díjfizetési időszakra vonatkozó közüzemi (víz vagy
elektromos áram) elszámoló számlákat vagy erről szóló közüzemi igazolást megküldeni a
Szolgáltató részére a következő év január 15-ig. Amennyiben a közüzemi számlák vagy
igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat mentességét, úgy a Szolgáltató visszamenőleg
január 1-től egy összegben kiveti a szolgáltatási díjat. A teljes év a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.
(2) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól
távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60
napig távol van és a távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a
Szolgáltatónak bejelentette. Az ingatlantulajdonos az ingatlan újra használatba vételét követő
5 napon belül köteles írásban bejelenteni, csatolva a használaton kívüli időszakra vonatkozó
fogyasztásmentes közüzemi elszámoló számlát, vagy közüzemi igazolást (víz vagy elektromos
áram).Amennyiben a közüzemi számlák vagy igazolások nem igazolják az ingatlanhasználat
mentességét, úgy a Szolgáltató visszamenőleg egy összegben kiveti a szolgáltatási díjat. A
szüneteltetett időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.
(3) A mentességre való jogosultság kezdő időpontja a használaton kívüliség bejelentését követő
hónap 1. napja. A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát ezt
követően a Szolgáltató ellenőrizheti.
(4) Időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 3 melléklete
tartalmazza.

8.Adatszolgáltatás, Adatvédelem, adatkezelés
13.§(1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosának,
használójának kötelezően adatot kell szolgáltatni a szolgáltató részére.
(2)A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő személyi adatait (név, születési hely és idő,
anyja neve, lakcíme) jogosult nyilvántartani és kezelni.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot csak az ingatlantulajdonos
azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.
(4)A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat
nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli felhasználásra, -a - végrehajtási eljárásra
felruházott helyi adóhatóság kivételével - továbbítására.
(5) A közszolgáltatási kötelezettség megszűnését követően a személyes adatokat a
nyilvántartásból 5 napon belül kell törölnie , megsemmisítenie a szolgáltatónak. Közszolgáltatási díj
tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás
elévüléséig tarthatja nyilván a személyes adatokat a szolgáltató.
(6)A Közszolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatok pontosítása, kiegészítése
céljából adatszolgáltatást kérhet Monostorapáti község körjegyzőjétől.
Települési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok
14. §(1) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült, szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad.
(2)
Közcsatorna hiányában az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az
ingatlanukon keletkező települési folyékony hulladék gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és
annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó 4. számú mellékletben
felsorolt szakvállalkozók igénybevételével.

15. § (1) Szállítást csak azok a vállalkozók végezhetnek, akik az ártalmatlanítást végző Bakonykarszt
Víz- és Csatormanű Zrt-vel szerződést kötöttek, illetve a megfelelő hatósági engedéllyel
rendelkeznek.
(2)A közszolgáltatást ellátó szállitók a folyékony hulladékot kizárólag a szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkező ártalmatlanitó telepre szállithatják.
(3)Amennyiben a szállítást végző szakvállalkozó Monostorapáti közigazgatási határán kívül vagy
belül illegális szennyvízleürítést végez, akkor a (1) bekezdésében megjelölt szerződést, az
ártalmatlanítást végző szolgáltató megszünteti, s ellene szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
16. § (1) A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása
kizárólag erre szaghatást kizáró célgéppel végezhető.
(2)Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvízmennyisége után a szennyvízszállító
eszköz mérő berendezése alapján köteles a szolgáltatás ellenértékét fizetni, valamint biztosítani
az elszállítás elvégzéséhez szükséges feltételeket. Közszolgáltatási díj mértékét az 5. számú
melléklet tartalmazza.
(3)Az az ingatlantulajdonos, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a
helyi vízgazdálkodási hatósági illetve vízjogi engedélyezés alapján alkalmaz
szennyvízelhelyezést, Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselő-testületének a
talajterhelésről szóló 10/2009.(IX.15.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint
köteles talajterhelési díjat fizetni.
(4)A Bakonykarszt Víz- és Csatornamú Zrt. által működtetett szennyvíztisztitő telep helye:
Nagyvázsony Szennyvíztelep.
Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2004.(VII.1.)önkormányzati
rendelettel módosított 15/2009.(XII.24.) önkormányzati
rendelete.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 10. Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 30.
Takács Lászlóné
körjegyző
1 Kiegészítve 20/2011.(XII.23.)önkormányzati rendelettel hatályos: 2012. január 1-től
2 Módosítva 20/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelettel, hatályos: 2012. január 1-től

1 melléklet a 9/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladék közszolgáltatásba bevont terület

Ady Endre utca
Arany János utca
Árpád utca
Cinege köz
Csokonai utca
Dózsa utca
Dörögdi utca
Fenyves utca
Hegyalja utca
Ifjúság utca
Iskola utca
Jókai utca
József Attila utca
Löfflermalom
Óvoda utca
Petőfi utca
Radnóti Miklós utca
Rákóczi utca
Vörösmarty utca
Zrínyi utca

2 melléklet a 9/2011. (IV.10.) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények
alap- és egyszeri ürítési díja 2012. évben

(64/2008.(III.28.)Korm.rendelet alapján
A közszolgáltatás díja

(1) 3A települési hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a következők szerint határozza meg:
2012. január 1-től az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer – Királyszentistváni Regionális
Hulladékkezelő Központ működésének megkezdése napjáig.
a) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja
b) 80 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja

371 Ft
306 Ft

(2) Alábbi közszolgáltatási díjakat az Észak-Balatoni Hulladékkezelési rendszer –
Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ működésének megkezdése napjától kell
alkalmazni.

1
2
3
4
5
6

a

Alapdíj
Ürítési díj
Közszolgáltatási díj összesen

b
edényméret
60 liter/hét
222
175
397

c

d

80 liter/hét
222
234
456

120 liter/hét
222
351
573

A hatósági ár a közszolgáltató által készített költségelemzés alapján kerül megállapításra, és a
megállapított díjat a szolgáltató szedi be.
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3 módosította 20/2011.(XII.23.)önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-től

3 melléklet a 9/2011. (IV.10.) önkormányzati rendelethez
„ Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléshez

Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….….
Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………
Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:……………………
Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…........
Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, Monostorapáti
,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó című lakásban nem rendelkezem
állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja.
Az ingatlan a következő időponttól üres: Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan
átmenetileg
év
hó naptól
év
hó
nap
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és az
1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében tudomásul
veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására
vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet
követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási adatokon
keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.
Monostorapáti , 201……………………..
………..………………………..
Kérelmező aláírása

4 melléklet a 9/2010. (IV.10.) önkormányzati rendelethez
A folyékony hulladék elszállítására jogosult szakvállalkozók

Parrag György Veszprém, Erdősáv utca 16.
Mátyás Károly Nagyvázsony, Iskola utca 95.

5 melléklet 9/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti község folyékony hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítás hatósági díja

Ártalmatlanítás:
Szállítás fajlagos díja:
Összes nettó díj

424.-ft/m3
1100.-ft/m3
2524-ft/m3

A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

