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1. Szüneteltetés, lakatlan ingatlan ügyintézése
Tájékoztatjuk, hogy lakatlan ingatlannak minősül az az ingatlan, amelyet sem a tulajdonos,
sem más életvitelszerűen nem használ, így települési háztartási- és egyéb hulladék nem
keletkezik. A lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj ürítési díjának megfizetése alól.
A mentesítési kérelmet Társaságunknak a településenként létrehozott Bejelentés az
időlegesen használaton kívüli ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléséhez
Nemesgulács településen formanyomtatványon kell bejelenteni. A bejelentő
formanyomtatvány elérhető az Ügyfélszolgálat/Letölthető dokumentumok/Vidék
(Tapolcán és Sümegen kívüli települések) alfejezeten belül a Lakatlan ingatlan
bejelentése / Nemesgulács menüpont letöltésével. A bejelentést követő hónaptól Társaságunk
nem számlázza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból eredő ürítési díjat. Levelezési
címünk: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33., e-mail címünk:
ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu .
A mentesített időszak végén, illetve folyamatos mentesítés esetén a naptári évet követően az
ingatlantulajdonos a használaton kívüliséget a mentesített időszakra vonatkozó nullás
fogyasztású víz vagy elektromos áram elszámoló számlával köteles igazolni Társaságunk felé.
Ennek pontos határideje Nemesgulács településen a tárgy évet követő május 31-e, melyet a
Bejelentő formanyomtatvány is tartalmaz. A határidő megállapításánál figyelembe vettük a
település két szolgáltatója (víz és áram) által elvégzett éves óraleolvasások és elszámolások
időpontját. Kérjük, amennyiben a bejelentési nyomtatványunkban szereplő elszámolásnak
egyedi víz vagy áram elszámolási időpont megállapítása miatt nem tud eleget tenni, erről
haladéktalanul tájékoztassa Társaságunkat!
A mentesített időszakra szóló víz vagy áram elszámoló számla határidőre történő
beküldésének elmulasztása esetén, vagy abban az esetben, ha a közüzemi elszámolások nem
igazolják az ingatlan használatmentességét, a teljes szünetelő időszakra vonatkozó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díjrésze a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten utólag kiszámlázásra kerül.
A mentesítés az ürítési díjra vonatkozik, így a lakatlan ingatlan tulajdonosa köteles a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj „alapdíj” („rendelkezésre állási díj”) részét
megfizetni, amennyiben annak értéke nem nulla.
Amennyiben az ingatlan a mentesített időszak alatt használatba kerül, az ingatlan tulajdonosa
köteles erről Társaságunkat 15 napon belül írásban értesíteni a Nyilatkozat használatba
vételről nyomtatványon, amely az Ügyfélszolgálat/Letölthető dokumentumok/Vidék
(Tapolcán és Sümegen kívüli települések) alfejezeten belül a Lakatlanság megszüntetése

formanyomtatvány letöltésével érhető el. Levelezési címünk: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
8300 Tapolca, Halápi utca 33., e-mail címünk: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu .

2. Kedvezmény igénybevétele
Tájékoztatjuk, hogy a 70. év felettiek díjkedvezménye Nemesgulács Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 20/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete 15.§. alapján a 70. éven
felüli, egyedül élő magánszemélyt illeti meg. A kedvezmény mértéke bruttó 10000 Ft/év.
Az igénybejelentést az önkormányzat bírálja el, majd pozitív elbírálás után írásban értesíti
Társaságunkat a kedvezmény érvényesítéséről.

