
5. melléklet43

a 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

I. 

Adatbejelentő lap magánszemélyek részére 

Alulírott,  …………….…………………………………………………..….. (ingatlanhasználó neve) 

települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az 

alábbiak szerint nyilatkozom. 

A közszolgáltatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 

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

A) Az ingatlanhasználattal kapcsolatos azonosító adatok 

1.) Ingatlantulajdonos adatai:  

Név/Cég neve: ...........................................................................................................................................  

Születési név: .............................................................................................................................................  

Születési hely, idő: ....................................................................................................................................  

Anyja neve:................................................................................................................................................  

Lakcím/Székhely: ......................................................................................................................................  

Adóazonosító/Adószám: ...........................................................................................................................  

Bankszámlaszám: ......................................................................................................................................  

2.) Bérlő/Használó adatai: (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal) 

Név/Cég neve: ...........................................................................................................................................  

Születési név: .............................................................................................................................................  

Születési hely, idő: ....................................................................................................................................  

Anyja neve:................................................................................................................................................  

Lakcím/Székhely: ......................................................................................................................................  

Adóazonosító/Adószám: ...........................................................................................................................  

Bankszámlaszám: ......................................................................................................................................  

B.) Hulladéktároló edény használatával kapcsolatos adatok 

Használatban lévő 

hulladéktároló edény 
70 literes 90 literes 110 literes 120 literes 240 literes 

Mennyiség (db) 
saját bérelt saját bérelt saját bérelt saját bérelt saját bérelt 

          

Vállalom, hogy lakcímem/székhelyem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az 

ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén 

ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a Közszolgáltatónak.44

 

Kelt: 

 

ingatlanhasználó 

aláírása 

 
 

43 Módosította: 7/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. 07. 01-től 
44 Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től 



II. 

Adatbejelentő lap gazdálkodó szervezetek részére 

Alulírott,  …………….…………………………………………………..….. (név), mint a gazdálkodó 

szervezet képviselője, a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / 

módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom. 

A közszolgáltatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 

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

A) Az ingatlanhasználattal kapcsolatos azonosító adatok 

1.) Ingatlantulajdonos adatai:  

Név/Cég neve: ...........................................................................................................................................  

Születési név: .............................................................................................................................................  

Születési hely, idő: ....................................................................................................................................  

Anyja neve:................................................................................................................................................  

Lakcím/Székhely: ......................................................................................................................................  

Adóazonosító/Adószám: ...........................................................................................................................  

Bankszámlaszám: ......................................................................................................................................  

2.) Bérlő/Használó adatai: (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a tulajdonossal) 

Név/Cég neve: ...........................................................................................................................................  

Születési név: .............................................................................................................................................  

Születési hely, idő: ....................................................................................................................................  

Anyja neve:................................................................................................................................................  

Lakcím/Székhely: ......................................................................................................................................  

Adóazonosító/Adószám: ...........................................................................................................................  

Bankszámlaszám: ......................................................................................................................................  

B.) Hulladéktároló edény használatával kapcsolatos adatok 

Használatban lévő 

hulladéktároló edény 
110 literes 120 literes 240 literes 770 literes 1100 literes 

Mennyiség (db) 
saját bérelt saját bérelt saját bérelt saját bérelt saját bérelt 

          

Vállalom, hogy lakcímem/székhelyem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az 

ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén 

ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a Közszolgáltatónak.45

 

 

Kelt: 

 

ingatlanhasználó 

aláírása 
 

 
45 Módosította: 5/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2019. 08. 01-től 


