BEJELENTÉSI ADATLAP
(költségvetési szervek esetén alkalmazandó)
A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:………….…………………………………………
Felhasználó azonosító száma: ………………………………………………………………….
1. A közszolgáltatást igénybe vevő költségvetési szerv adatai:
Név: ……………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………
Képviseli:………………………………………………………
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):……………………………
Adószám: ………………………………………………………
Levelezési cím: ………………………………………………...
Kapcsolattartó neve: ……………………………………………
Kapcsolattartó telefonszáma: …………………………………..
Kapcsolattartó e-mail címe: ……………………………………
A költségvetési szerv megrendeli a BMH Nonprofit Kft-től (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.,
cégjegyzékszám: 05 09 029898, adószám: 25975936-2-05, képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna),
vagyis a közszolgáltatótól 20____ év …........................ hó …......... napjától határozatlan időre,

a (az)
_______________________________________________________________
alatti
-

székhelyén

-

telephelyén

(Aláhúzással kérjük jelölni a szerződéssel érintett ingatlan jellegét!)

keletkező települési hulladék elszállítását az alábbi hulladékgyűjtő edényzet ürítésével:

Edényzet mérete

Edényzet darabszáma

Az igényelt ürítési
gyakoriság hetente

120 literes
240 literes
770 literes
1.100 literes
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt költségvetési szerv adataiban bekövetkező változások, az ingatlan
elidegenítése, az ingatlan használatának szünetelése, a hulladékgyűjtő edény, illetve annak számában
történő változás esetén ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltató részére.

3. A fizetés módja:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdés i) pontja
alapján az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban:
NHKV Zrt.) szedi be a közszolgáltatási díjat, a költségvetési szerv a közszolgáltatási díjat az NHKV

Zrt. részére köteles kiegyenlíteni.
Késedelmes teljesítés esetén az NHKV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
irányadó rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és annak kiegyenlítése vonatkozásában a Ht. 47.§-a,
valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezett kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az irányadóak.
A Ht. 52.§ (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
Tudomásul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti és részére átadhatóak a jelen szerződésben közölt, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti
adatok.
Kelt.:…………………… 201…………………….

……………………………………..
aláírás

