
 

 

 

Adatbejelentő lap 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez, átmeneti szüneteltetéséhez, hulladékgyűjtő edény igényhez és 

 60 literes gyűjtőedény jogszerű használatának igazoltatásához 
(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: 

Közszolgáltatás kezdeti dátuma:                                    év                   hónap                    nap 
(Új ügyfél esetén az első hulladék szállítás időpontja.) 

**Vev őazonosító:   

*Az ingatlan címe:……………………………………………………………………………...…................ 

*Az ingatlan jellege: családi ház           társasház           üdülő           egyéb:……..…………..………….. 

Társasház esetén a közös képviselő neve, címe:………………………………………..…………..…………….. 

AZ INGATLAN TULAJDONOSÁNAK \ HASZNÁLÓJÁNAK ADATAI: 

*Név: …………………………………..………. Szül.név: …………….………………………………….. 

Szül.hely, idő: ……………………………………….……. Anyja neve:………..……….….………….…. 

Levelezési cím:…………………………………………………………......................................................... 

Telefon:……………………………………..….. email.:…………………………..………………..……… 

Az ingatlan használójának adatai (amennyiben az nem azonos a tulajdonossal): 

Név: ……………………………………….….. Telefon, email.:…………………….…………………….. 

HULLADÉKGY ŰJTŐ EDÉNYZETRE VONATKOZÓ ADATOK 

*Saját gyűjt őedény:    60 l-es:……db; 80 l-es:……db; 110-120 l-es:……db; 240 l-es:…..db 

Igényelt gyűjt őedény: 60 l-es:……db; 80 l-es:……db; 110-120 l-es:……db; 240 l-es:…..db 

Az igényelt gyűjtőedényt a Zöld Híd Régió NKft-től kívánom megvásárolni         bérelni        cserélni.              
A gyűjtőedény beszerzéséről magam gondoskodom.               

60 LITERES GYŰJTŐEDÉNY JOGSZERŰ HASZNÁLATÁNAK IGAZOLTATÁSA  
Önkormányzati igazolás 1 fős háztartás esetén 60 literes edény jogosultsághoz:    
 

 
        pecsét / dátum / aláírás 

A 60 literes gyűjtőedény engedélyezését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bek. b) pontja alapján az a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó (az ingatlanban más személy nem létesített lakóhelyet vagy tartózkodási helyet időlegesen sem) kérheti ezen 
edényzet használatának engedélyezését.  
Kérjük, hogy a helyi önkormányzatnál a Jegyző lássa el pecséttel, dátummal és aláírással!  

 

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE 
Szolgáltatás szüneteltetése: A szolgáltatás szüneteltetés feltétele min. 30 naptól, max. 1 évig terjedhet, és mindig 
tárgyévre vonatkozóan előre, írásban lehet igényelni. A szolgáltatás szüneteltetési kérelmet minden évben 
megújítani szükséges, 2 db közüzemi számlamásolat csatolásával, (villany és vízszámla) melyet a kitöltött    
adatbejelentő mellékleteként részünkre beküldeni szíveskedjék. 
Visszamenőleges szüneteltetésre nincs lehetőség! 

 
Szüneteltetés ideje:                                  év                 hó                  nap –tól                  hó                 nap-ig 

Dátum:     

aláírás 
A*-gal  jelölt adatok kitöltése kötelező! A **-gal jelölt részeket új ügyfélnek nem kell kitölteni! 
Az adatszolgáltató tudomásul veszi, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés során valótlan 
és/vagy elmulasztott adatszolgáltatást tapasztal, a közszolgáltatás kezdetéig visszamenőleg igényelheti a meg nem fizetett hulladékszállítási díj 
egyösszegű befizetését. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen adatlapon közölt személyes adatokat a helyi önkormányzati 
rendelettel a hatályos hulladékról szóló törvényben foglaltakkal és a hatályos adatvédelmi szabályokkal összhangban kezeli!  
Ingatlanvásárlás esetén kérjük az adásvételi szerződés és bírtokbaadási jegyzőkönyv másolatát a Zöld Híd Régió Nkft. részére elküldeni!  


