
IGÉNYLÉS 

a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz szükséges  gyűjtőedény biztosításához, illetve cseréjéhez 

 

1. Hulladékkezelési közszolgáltatással érintett ingatlan 

1.1. címe: ………………………………………………………………………………….. 

1.2. hrsz.: ………………………………………… 

 

2. Igényelt gyűjtőedény: 

2.1. 80 literes: ……………….. db  

2.2. 120 literes: ……………….. db  

2.3. 240 literes: ……………….. db  

2.4. 1100 literes: ……………….. db  

A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a 

választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, 

figyelembe véve 

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét1, 

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint 

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot.  

 

3. Hulladékkezelési közszolgáltatást igénybevevő 

3.1. ingatlanhasználó2neve:………………………………………………………….... 

3.1.1. lakóhely: ……………………………………………………………………… 

3.1.2. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ……………………………… 

3.2. hulladékkezelési közszolgáltatással érintett ingatlanon, mint lakóhelyen vagy tartózkodási 

helyen bejelentett személyek száma összesen: ……….. fő 

 

Kérem, hogy a gyűjtőedény biztosításához szükséges igénylést, valamint jegyzői igazolást3 a Szolgáltató 

részére eljuttatni szíveskedjenek. 

 

Szolnok, 201… (év) …………..(hó) …… (nap) 

         ……………………………. 

                  igénylő aláírása 

ZÁRADÉK 

Ügyiratszám: II.117-         /2016  

 

A lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai alapján az ügyfél kérésére – a polgárok személyi adatainak 

és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet szerint igazolom, hogy a hivatkozott ingatlan vonatkozásában lakóhelyként és 

tartózkodási helyként bejelentett személyek száma összesen: …… fő. 

 

Szolnok, 201…(év) ………….(hó) ……(nap) 

        dr. Sebestyén Ildikó jegyző 

     felhatalmazása alapján kiadmányozó 

 

        ……………………………… 

                   Kármánné Mészáros Andrea 

főmunkatárs 

                                                           
1fajlagos hulladékmennyiség a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) 1. pontja alapján : 44 liter/fő/hét 
2 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 2. § (1) 34. pontja alapján  
3 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése 
alapján 


