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Társaságunk  Siófok  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  hulladékról  és  a
hozzá  kapcsolódó  közszolgáltatásról  szóló 6/2013.  (III.4.)  számú Önkormányzati  rendeletének
8/A. §.-ban (módosítva: 2015. október 30.) meghatározottak szerint biztosítja az ingatlanhasználók
részére a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését, az alábbiak szerint:

Az az ingatlanhasználó,  aki az ingatlanát  tárgyévben illetve a tárgyévet  követő évben megszakítás
nélkül  legalább  3  hónapon  keresztül  nem  használja,  kérheti  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás
szüneteltetését. A szüneteltetés tényét a szüneteltetni kívánt időszakot megelőzően legalább 15 nappal
társaságunk felé  írásban (faxon,  emailen,  postai  úton) vagy személyesen az ügyfélszolgálaton kell
bejelenteni.

A szüneteltetés csak tárgyévre illetve a tárgyévet  követő évre és teljes naptári  hónapokra kérhető,
amennyiben  az  ingatlanhasználónak  nincs  díjhátraléka  és  a  gyűjtőedényzet-  azonosító  matricáját
(amennyiben nem társasházi ingatlan) a közszolgáltató részére vissza adja. 

Az ingatlan használaton kívüliségét  „nullás” vízfogyasztással (egyedi vízóra hiányában elektromos
energiafogyasztással) kell igazolni. Az ingatlant használaton kívülinek kell tekinteni akkor is, ha az
ingatlan  karbantartási  és  tisztántartási  feladatok  ellátása  miatt,  a  mérőóra  kezdő és  záró  óraállása
között legfeljebb 1 m3 vízfogyasztás, vagy maximum 20 kWh fogyasztás keletkezett. 

A  „nullás”  vízfogyasztást  minden  esetben  mérőóra-állással  kell  igazolni.  A  szüneteltetés  kezdő
óraállását  legkésőbb  a  szüneteltetés  első  napját  megelőző  napig,  hiteles  fényképpel  (a  fénykép
hitelesítése  történhet  például  aznapi  újsággal)  vagy  az  aktuális  közműszolgáltató  (víz,  áram)
igazolásával kell bejelenteni. A szüneteltetés záró óraállását a szüneteltetés utolsó napjától számított 5
munkanapon belül kell bejelenteni hiteles fényképpel (a fénykép hitelesítése történhet például aznapi
újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, áram) igazolásával.

Amennyiben  a  szüneteltetés  fenti  feltételei  közül  bármelyik  nem  teljesül  (nem  érkezik  meg  a
bejelentés a megelőző hónap 15-ig, vagy nyitó óraállást nem jelentenek le, illetve díjhátraléka van) a
közszolgáltató nem fogadja el a szüneteltetés iránti igénybejelentést. 

Továbbá amennyiben a záró óraállás nem kerül lejelentésre, illetve a szüneteltetés ideje alatt túllépik
az 1 m3 vagy 20 kWh fogyasztást, a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat minden esetben utólagosan
a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés időszakára visszamenőlegesen kiszámlázni.


