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Székhely címe1
Postázási cím1
Cégjegyzékszám

Adószám

Egyéni váll. nyilvánt. száma

Bankszámlaszám

Egyéni váll. szül. hely, idő1

Egyéni váll. anyja neve1

Kapcsolattartó neve2

Telefonszám2

Kérjük, nyilatkozzon, hogy a szervezet költségvetési szervnek vagy szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást,
gondozást nyújtó intézménynek minősül-e*

igen

nem

Szolgáltatásra vonatkozó adatok
Telj. hely megnevezése
Címe
A közszolgáltatás
igénybevételének kezdő időpontja

éves / szezonális

Edényméret 3

Edény db szám

1

Személyes adatkezelés jogalapja természetes személyek esetén: a Ht. 32/A § (5a) bekezdése szerint a közszolgáltató a Ht. 38. § (3) bekezdésében
meghatározott adatokat az általa ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése
érdekében kezelheti és tarthatja nyilván.

2Nem kötelező megadni. A kitöltésével a természetes

személyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez és nyilvántartásba
vételéhez. A Szolgáltató vállalja, hogy – a törvényi kötelezettségének megfelelően – az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, a közszolgáltatási
tevékenység, illetőleg a közszolgáltatással összefüggő esetleges egyéb eljárás idejéig.

3A

közszolgáltatást igénybe vevőnek kell rendelkeznie az itt megjelölt méretű saját gyűjtőedénnyel.

Kelt………………………………………..
……………….……………..
cégszerű aláírás
1

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény az alábbiakat mondja ki:
2.§ 27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését,
elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;
2.§ 34. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a
lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony
keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként
rendelkezésére áll;
38.§ (1)Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a
közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
39.§ (1)Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt
- a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.
A közszolgáltatási díj számláját az NHKV Zrt. bocsátja ki negyedévente utólag. A hulladékszállítási napokat, az
ürítési díjakat és az igénybe vehető gyűjtőedény méreteket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi önkormányzati
rendelet tartalmazza, mely kötelező érvényű minden közszolgáltatást igénybe vevő részére. A rendelet az
Önkormányzat hivatalos honlapján, ill. a Polgármesteri Hivatalokban megtekinthető.

A teljesítés hely szerinti település gyűjtőjárat naptár a www.pelsokom.hu honlapon az
Ügyfélszolgálat/Letöltések/Járattervek települési bontásban címről letölthető.

A nyomtatvány beküldendő az ügyfélszolgálati feladatot ellátó közszolgáltatói alvállalkozó
részére:
PELSO-KOM Nonprofit Kft.
8693. Lengyeltóti, PF.: 37.,
info@pelsokom.hu
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