
 

 

         Iktatószám: B__________/202__ 

 

70. életévet betöltött, egyedül élő magánszemély 60 liter hulladékmennyiség után fizetendő 

közszolgáltatási díj alóli mentességi kérelme az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. részére  

társasházi ingatlan 

Két eredeti példányt kérünk benyújtani! 

Felhívjuk figyelmét, hogy kérelemét csak az első oldal 1. pontjának hiánytalan kitöltése, a kommunális adó kötelezettsége 

alól mentesítő határozat és a társasházi megbízott személy nyilatkozatának csatolása esetén áll módunkban elfogadni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 70. év felettiek mentessége Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021.(XII.20.) 

önkormányzati rendelete 17.§.(1) és (2) pontjai alapján a 70. életévet betöltött, egyedül élő magánszemélyt illeti meg, 60 

literes hulladékmennyiség alapján számított közszolgáltatási díj megfizetése alól. A 60 literes díjmentesítésre való 

jogosultság a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága által kiállított kommunális adó kötelezettsége alól 

mentesítő határozattal igazolható (17.§.(4). A 60 literes díjmentesítés kezdő napja az önkormányzati rendelet 17. §. (1) 

pontja alapján a 70. életév betöltését követő hónap első napja, de legkorábban a mentesítési kérelem benyújtását követő 

hónap első napja, amennyiben az igénybevételhez szükséges valamennyi feltétel teljesül (első oldal 1. pont hiánytalan 

kitöltése, adóhatósági határozat és társasházi megbízott nyilatkozatának csatolása). 

 

1. Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni: 

 

Felhasználó azonosító száma: _____________________________________________________________________ 

Felhasználási hely címe: _________________________________________________________________________ 

Felhasználó neve:_______________________________________________________________________________ 

Felhasználó születési neve: _______________________________________________________________________ 

Felhasználó anyja neve: __________________________________________________________________________ 

Felhasználó születési helye, ideje: __________________________________________________________________ 

Felhasználó állandó lakóhelye: _____________________________________________________________________ 

Felhasználó (levelezési) címe: ____________________________________________________________________ 

 

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja az ügyfélszolgálati irodánkban vagy az www.nhsztapolca.hu 

weboldalunkon. 
 

Tapolca, 202_____________     

 

___________________________  

  ügyfél aláírása 

 

______________________________              Szolgáltató tölti ki!__________________________________                                   

 

Az önkormányzati rendelet 18.§.(2) pontjában foglaltaknak megfelelve a 4 és annál több lakásos társasház társasházi 

tulajdonosai által megbízott személy nyilatkozata a társasház által igényelt űrmértéknek megfelelő gyűjtőedények 

darabszámáról és űrmértékéről: 

Nyilatkozat iktatószáma: __________________________ 

 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja által kiállított kommunális adó kötelezettsége alól mentesítő 

határozat száma:________________________________ 

 

1. Nyilvántartásunk felülvizsgálata, a csatolt határozat és nyilatkozat alapján az Ön részére a 60 liter 

hulladékmennyiség alapján számított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alóli kedvezményt 

megadjuk. 

 

A jogosultság kezdő dátuma:_______________________________ 

http://www.nhsztapolca.hu/


 

 
 

2. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja által kiállított kommunális adó kötelezettsége alól 

mentesítő határozat hiánya miatt elutasítjuk 

 

3. Kérelmét az önkormányzati rendelet 18.§.(2) pontjának megfelelve a 4.§. (4) pontjában foglaltak alapján a 

társasházi tulajdonosok által megbízott személy nyilatkozata alapján/hiányában elutasítjuk. 

 

 

 

Tapolca, 202______________________________ 

 

    

  

 

 

 

______________________________ 

Ágh Zsoltné 

ügyfélszolgálati részlegvezető

 

 
Lakossági ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási rendje és 

elérhetőségeink: 

 

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.,  

8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

 

Személyesen és telefonon (87/321-567): 

Hétfő:  8-12 

Kedd:  Nincs 

Szerda:  7-19 

Csütörtök: Nincs 

Péntek:   8-12 

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24 

 

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 

8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu  

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztóvédelmi szerveink és elérhetőségeik a 

következők: 

 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1184 

Telefonszám: +36-88/550-510  

E-mail: 

veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu 

Web: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-

egysegek/hatosagi-foosztaly 

 

- Veszprém Megyei Békéltető Testület: 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 220 

Telefonszám:+36-88/814-111 és +36-88/814-121 

Fax: 88/412-150 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

Web: www.bekeltetesveszprem.hu 

 
 

A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: B__________ / 202__ 
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Társasházi ingatlantulajdonosok által megbízott személy nyilatkozata a 60 liter 

hulladékmennyiség után fizetendő közszolgáltatási díj igénybevételére irányuló kérelemhez 

TAPOLCA település vonatkozásában az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. részére 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a hiánytalanul kitöltött kérelmet áll módunkban elfogadni. 

  

Tájékoztatjuk, hogy Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021.(XII.20.) önkormányzati 

rendelete 4.§.(4) pontja értelmében a 4 és annál több lakásos társasházak esetében a társasházi 

ingatlantulajdonosok által megbízott személy (közös képviselő, stb.) köteles nyilatkozni a Közszolgáltató 

felé a társasház által használt gyűjtőedények darabszámáról és űrmértékéről. A 4.§.(5) pontja értelmében a 

nyilatkozathoz csatolni kell az egy lakóhelyen élők számáról szóló igazolást. 

 

Megbízott személy neve: __________________________________________________________________ 

Megbízott személy címe: __________________________________________________________________ 

Társasházi ingatlan címe: __________________________________________________________________ 

Társasházi ingatlan lakásszáma: _______________ 

A társasház által használt települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények 

   darabszáma: __________ űrmértéke: 60 liter 

darabszáma: __________ űrmértéke: 80 liter 

darabszáma: __________ űrmértéke: 120 liter 

darabszáma: __________ űrmértéke: 240 liter 

darabszáma: __________ űrmértéke: 1100 liter 

A 60 vagy 80 liter hulladékmennyiség alapján fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

kérelmezőjének 

  Neve: _____________________________________________________________________ 

  Címe: _____________________________________________________________________ 

  Felhasználó azonosító száma: __________________________________________________ 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportja által az ingatlan alatt bejelentett 

(lakóhely és tartózkodási hely) lakcímmel rendelkezők számáról kiadott igazolás 

száma:________________________________ 

  

Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja az ügyfélszolgálati irodánkban vagy az 

www.nhsztapolca.hu weboldalunkon. 
 

 

Tapolca, 202_______________ 

 

 

       ___________________________ 

     Megbízott személy aláírása 

http://www.nhsztapolca.hu/

