Illetékbélyeg
helye
3000 ,- Ft
Kérelem 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez hatósági
bizonyítvány kiállítására
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján
II. A kérelmező adatai
Név: ...........................................................................................................................................................
Születéskori név: .......................................................................................................................................
Születési hely, év, hónap, nap: .................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................................................................................
Bejelentett lakóhely (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
2750 Nagykőrös, ……………………….……...u. ……. hsz. ……. em. ……. a.
Bejelentett tartózkodási hely (személyi okmány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint):
2750 Nagykőrös, …………………….………...u. ……. hsz. ……. em. ……. a. szám alatti lakos
kérem igazolni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdése alapján, hogy a
2750 Nagykőrös, ……………………….…...u. ……. hsz. ……. em. ……. a. szám alatti
lakóingatlanban életvitelszerűen és egyedül élek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használom, és
 * oda más személy nincs bejelentkezve, állandó vagy tartózkodási helyet nem létesített, nem létesít.
 * rajtam kívül az alábbi személy(ek) rendelkeznek a lakóingatlanban lakó vagy tartózkodási hellyel:
Név

Születési dátum

Anyja neve

Tényleges tartózkodási
helye

A Hatósági bizonyítvány kiállításának célja a 2750 Nagykőrös, ……………………. utca……hsz….
em….. a. alatti ingatlan vonatkozásában 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának
igazolása.
A hatósági bizonyítványt a DTKH Nonprofit Kft.-nél (6000 Kecskemét, Kisfái 248.) kívánom
felhasználni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmem elbírálása során a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Irodája a kérelem elbírálásához szükséges személyes adataimat kezelje.
Mellékletek:
-

Adatvédelmi tájékoztató

-

Adatvédelmi nyilatkozat

-

Egyedülállósági nyilatkozat

Nagykőrös, 20……………………..............

…………………………………………………….
a kérelmező aláírása

Nyilatkozat
Jelen nyilatkozat az egyedül elő és egyedülálló személyek 60 literes hulladékgyűjtő edény
használati jogosultságának megállapítását szolgálja
Név:………………………………………………….…….An.:………………………………
Születési hely, idő: ………………………………....……………………………….................
Állandó lakóhely:………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:……………………………………………....……………………………...
Lakcímkártya száma, kiadásának dátuma:……………………………………………………..
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen egyedül élek.
A feltüntetett adatok valódiságának a népesség nyilvántartási adatokon keresztül történő
ellenőrzéséhez hozzájárulok.
……………………………………………
nyilatkozattevő aláírása
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak
megfelel és a 2012. évi C. törvény (BTK) 342. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés
értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség
létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy
nyilatkozatot foglal közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
Tanú neve: ………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………….......................
Állandó lakcíme: ……………………………………….…………………………….................
Tartózkodási hely:………………………………….…. ………………………………………..
Lakcímkártya száma:……………………………………………………………………………
Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………....
Tanú neve: ………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………...................
Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………..................
Tartózkodási hely:…………………………………………….…. ……………………………..
Lakcímkártya száma:…………………………………………………………………………....
Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………
Nagykőrös, 20…. …………………….. hó ………. nap
……………………………………..
tanú

…………………………………….…
tanú

