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Cg.: 07-10-001420

Felhasználó azonosító: _______________

SZÜNETELTETÉS

BEJELENTÉSE*

Lakatlan/ használaton kívüli ingatlan adatai (számlán szereplő):
Ingatlanhasználó neve: * ....................................................................................................................................
Ingatlan címe: * ..................................................................................................................................................
Ingatlanhasználó levelezési címe: * ...................................................................................................................
Születési hely, idő, anyja neve: **.......................................................................................................................
Adó azonosító jel: ** ...........................................................................................................................................
Ingatlanhasználó elérhetősége (telefon, e-mail): ** ...........................................................................................
Amennyiben az ingatlanhasználó nem egyezik meg a bejelentővel:
Bejelentő neve: * ..................................................................................................................................................
Bejelentő postacíme: * .........................................................................................................................................
Szüneteltetés időpontja (mettől- meddig): 201....... év ........... hó ....... naptól 201 ...... év ........... hó ...... napig
Indoklás: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Csatolt mellékletek (aláhúzandó és csatolandó): tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya és a helyi
önkormányzati által kiállított igazolás/külföldi címet igazoló irat másolata/ helyi önkormányzat
igazolása a lakatlanságról/szociális intézmény igazolása
............................................, 201 ........ év ......................hó ............. nap

_____________________________________
bejelentő
Tájékoztatjuk, hogy bejelentése kapcsán, amennyiben a helyi önkormányzat rendelete tartalmaz ilyen szabályozást, a
hulladékszállítás időleges szüneteltetésére van lehetősége mindaddig, amíg a bejelentés indokában szereplő ok fennáll. (Ht.
35. § e) pontja) Rendeleti szabályozás hiányában kérését nem áll módunkban teljesíteni.
Amennyiben Ön a szüneteltetés végét nem jelölte meg, úgy az ok megszűnését követő 3 napon belül bejelentését
Társaságunkhoz tegye meg.
Tájékoztatjuk, hogy bejelentése valódiságát kollégánkkal ellenőriztethetjük. Amennyiben a helyszíni szemle alapján az
ingatlant lakott állapotban találja, bejelentését nem fogadjuk el, illetve az ellenőrzést követően az ideiglenes szüneteltetést
megszüntetjük, melyről értesítést kap.
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.

**

