KÉRELEM
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE
ALÓLI MENTESSÉGHEZ 2021. évre
Tisztelt Jegyző Úr!
Háromhuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új
szabályairól szóló 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján kérem, hogy a
név:…………………………………………………………..………………………….…………………...,
székhely:……………………………………………………………………………………………………..,
adószám:.…………………………..….,képviseletre jogosult:………………...………………………………
gazdálkodó szervezetet a hulladékgazdálkodási díj fizetése alól mentesíteni, valamint az ehhez
szükséges igazolást kiállítani szíveskedjen.
A mentességet a 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
A)
B)
C)

20. § (3) bekezdése alapján,
20. § (4) bekezdése alapján,
20. § (6) bekezdése alapján

(A megfelelő betűjelet kérem bekarikázni, és az ennek megfelelő nyilatkozatot kitölteni!)
(A)
NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… (név), mint a ……………………………………… (gazdálkodó
szervezet) ügyvezetője a 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy a Háromhuta, ……………………………………… utca ……….. szám alatti ingatlanon
a hulladékkezelési közszolgáltatást ……………………………………… (név) igénybe veszi és annak díját
megfizeti, aki a gazdálkodó szervezet tulajdonosa/ügyvezetője illetve annak közeli hozzátartozója: házastárs,
egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- nevelt gyermek, örökbefogadó- mostoha, nevelőszülő,
testvér.
(B)
NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… (név), mint a ……………………………………… (gazdálkodó
szervezet) ügyvezetője a 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy a Háromhuta, ……………………………………… utca …………. szám alatti
ingatlanon a hulladékkezelési közszolgáltatást 60 l-es űrmértékű edényzettel veszem igénybe, a
………………………………………………… (gazdálkodó szervezet) alkalmazottal nem rendelkezik, és az
ingatlanon más gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre.

(C)
NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… (név), mint a ……………………………………… (gazdálkodó
szervezet) ügyvezetője a 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy a Háromhuta, ……………………………………… utca……… szám alatti ingatlanon a
hulladékkezelési közszolgáltatást a …………………………………………………………. elnevezésű
gazdálkodó szervezet veszi igénybe. Nyilatkozatomat a …………………………………………………-tel
(gazdálkodó szervezet) magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolom, melyet mellékelten csatolok.

Háromhuta, ………év ……….. hó ……. nap
……….……………………………………
aláírás

KITÖLTÉSI SEGÉDLET
(kivonat Háromhuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új szabályairól
szóló 10/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletéből)
20.§ (3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon
gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény 396.§ rendelkezésében felsoroltak) ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe
azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója
természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három
gazdálkodó szervezet vonható ki így, a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet (ek)
termelődő háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka a természetes személy ingatlanhasználó által termelt
hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás
mértékét, és a természetes személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény
közszolgáltatási díját fizeti vagy vállalja megfizetni.
20.§ (4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a
közszolgáltatás díját és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely
gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más gazdálkodó székhelye telephelye,
fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az esetben a 20.§ (3) bekezdésben szabályozottakon túlmenően az
ingatlanhasználó gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.
20.§ (6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó
tulajdonában, használatában álló ingatlanban van – feltéve, hogy az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező
összes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási
szerződéssel már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szervezetnek a
közszolgáltatást nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az
ingatlan tulajdonosa, használója magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató
felé a jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 20.§ (5) bekezdésében szabályozottak szerint.

