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Felhasználó azonosító:***______________

HASZNÁLÓVÁLTOZÁS

BEJELENTÉSE

Ingatlan címe:* .......................................................................................................................................................
Régi tulajdonos neve: * ............................................................................................................................................
Régi tulajdonos új címe: * ......................................................................................................................................
Régi tulajdonos elérhetősége (telefon, e-mail):** ..................................................................................................
Új tulajdonos neve: * ...............................................................................................................................................
Új tulajdonos postacíme: * ......................................................................................................................................
Születési hely: *

..................................................................................................................................................

Születési idő: *

..................................................................................................................................................

Anyja neve: * ..........................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: * .................................................................................................................................................
Új tulajdonos elérhetősége (telefon, e-mail): ** .....................................................................................................
Tulajdonosváltozás időpontja: * ...........................................................................................................................
Új tulajdonos közszolgáltatási díjfizetés kezdő időpontja:**** 202 ............év ........................ hó .............. nap
Új tulajdonos által használt kommunális edény mérete, darabszáma: ..............................................................
Rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő edénnyel?

IGEN

NEM

Jogosultságot igazoló matricával rendelkezik?

IGEN

NEM

Időszakos/üdülő jellegű ingatlanhasználat (04.01.-09.30.):

IGEN

NEM

Az ingatlant használó személyek száma (fő): ........................................................................................................
............................................, 202 ........ év ......................hó ............. nap
...................................................................
Régi tulajdonos/használó/bérlő

..................................................................
Új tulajdonos/használó/bérlő

Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bek. 18. pont: „gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező
hulladékgyűjtő edényzet,….” .
A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány: MSZ EN 840-1:2013.
Tájékoztatjuk, hogy tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok esetén, ha változik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett
(ingatlanhasználó) személye, úgy e változást az érintettek együttesen 8 napon belül írásban kötelesek bejelenteni a
Közszolgáltatónak. E bejelentés elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra a mindenkori birtokosnak
áll fenn a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége.
Jelen pontok kitöltésével az ingatlanhasználó(k) 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
adatokat harmadik félnek nem adja tovább, az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, a közszolgáltatási tevékenység,
illetőleg a közszolgáltatással összefüggő esetleges egyéb eljárás idejéig.
*
**
***
****

Ezen adatok megadása a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kötelező.
Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul.
A bejelentés időpontjában a szolgáltatást igénybevevő partnerszámát kell közölni.
A megadott időpontot megelőző időre a régi tulajdonost terheli a közszolgáltatási díj fizetése.

