Új hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet Tökölön
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 15/2015. (XII.18.) számú
rendelete 2016. január 1-től hatályos.
A rendelet értelmében a következő változásokra, fontos pontokra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
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Üresen álló, lakatlan ingatlan után NEM kell közszolgáltatási díjat fizetni. Ezen
esetben a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését előzetesen, a Tököli Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodájában, illetve a www.tokol.hu oldalon megtalálható kérelem és
nyilatkozat benyújtásával kell kérelmezni. A kérelmet személyesen, postán vagy emailben (színes, szkennelt formátumban) a Jegyzőnek kell benyújtani. A jogosultság
ellenőrzése után a Műszaki Iroda haladéktalanul megküldi a tájékoztatást a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-nek, aki a tájékoztatás kézhezvételét követő hó első
napjától mentesíti a kérelmezőt a díjfizetési kötelezettség alól.
Az ingatlan újbóli használatba vételét a közszolgáltatónak 15 napon belül be kell
jelenteni.
A határozatlan időre szóló díjfizetési kötelezettség szüneteltetési kérelmet évente meg
kell újítani.
Az üdülőtulajdonos mentesül (október 1. és március 31. között) a díjfizetési
kötelezettség alól, amennyiben a fent leírtak alapján határozott idejű díjfizetési
kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelmet nyújt be. A kérelmet
üdülőtulajdonosoknak minden évben előre, de legkésőbb szeptember 15-ig kell
benyújtani.
Lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személynek
lehetősége van a 120 literes helyett – arányosan csökkentett díj ellenében – 60 literes
gyűjtőedényt igénybe venni a hulladék elszállítására. Ezen esetben a 60 literes
gyűjtőedény igénybe vételének lehetőségét előzetesen, a Tököli Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodájában, illetve a www.tokol.hu oldalon megtalálható kérelem és
nyilatkozat benyújtásával kell kérelmezni. A kérelmet személyesen, postán vagy emailben (színes, szkennelt formátumban) a Jegyzőnek kell benyújtani. A jogosultság
ellenőrzése után a Műszaki Iroda haladéktalanul megküldi a tájékoztatást a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-nek, aki a tájékoztatás kézhezvételét követő hó első
napjától a kérelmezőnek 60 literes gyűjtőedénynek megfelelő díjat számláz.
A szabványos, 60 literes hulladékgyűjtő edényt a kérelmezőnek saját költségén kell
beszereznie a Közszolgáltatótól vagy egyéb kereskedőtől.
A jogosultság megszűnését a közszolgáltatónak 15 napon belül be kell jelenteni.
Természetes személy ingatlanhasználó jogosult a 120 literes helyett – arányosan
csökkentett díj ellenében – 80 literes gyűjtőedényt igénybe venni a hulladék
elszállítására. Ezen esetben a 80 literes gyűjtőedény igénybe vételét előzetesen
kérelmeznie kell a Közszolgáltatótól. A jogosultság ellenőrzése után, a kérelem
kézhezvételét követő hó első napjától a kérelmezőnek 80 literes gyűjtőedénynek
megfelelő díjat számláz.
A szabványos, 80 literes hulladékgyűjtő edényt a kérelmezőnek saját költségén kell
beszereznie a Közszolgáltatótól vagy egyéb kereskedőtől.
A jogosultság megszűnését a közszolgáltatónak 15 napon belül be kell jelenteni.
Az ingatlanhasználó KÖTELES az alábbi hulladékokat a háztartási (kommunális)
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni:
- műanyagot, fémet, papírt, Tetra-Pakot vegyesen – bármilyen átlátszó vagy a
Közszolgáltatótól kapott szelektív hulladékgyűjtő zsákban, lakótelepi lakosoknak
közterületen e célból elhelyezett hulladékgyűjtő konténerben;
- üveget – közterületen e célból elhelyezett hulladékgyűjtő konténerben;
- zöldhulladékot – külön erre a célra rendszeresített zöldhulladék gyűjtő zsákban
(ingatlanonként, évente 5 db jár térítésmentesen – a Pesti úti lakótelep kivételével,
igény esetén további zsákok csak térítés ellenében szerezhetőek be a
Közszolgáltatótól);
- elektromos, háztartásban előforduló gépeket (TV, hűtő, számítógép,
barkácsgépek, stb.) – negyedévente az Önkormányzat által szervezett e-hulladék
gyűjtő napon vagy kereskedelmi egységekben leadva;
- elemeket, akkumulátorokat valamint izzókat és fénycsöveket a Polgármesteri
Hivatalban, a Művelődési Központban, a Bölcsődében, az óvodákban és iskolákban
vagy kereskedelmi egységekben leadva.

Bővebb információért keresse a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját személyesen, a hivatal@tokol.hu
e-mail címen vagy a 06-24-520-900-as telefonszámon.

