
 

„A személyes adatok kezelésével, azok kezelésének céljával és az adatkezelés biztonságával, valamint az ügyfelek jogaival kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás elérhető a Kft. honlapján, a http://v-

varosgondnok.hu/adatvedelem címen vagy igényelhető személyesen a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. munkatársainál.” 

 

N Y I L A T K O Z A T  

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj vonatkozásában 50%-os kedvezmény igénybevételéhez 

 

Felhasználó azonosító: ____________ 

 

Alulírott …………………………….….……..; (születési név: …………………………….….……….. ;  

lakcíme: 2220 Vecsés, ……………..…….….…… ;  születési hely, -idő: ……………………………….…… ;  

anyja neve: ………………….….…………………;  személyi ig. száma …………………………….….……),  

mint a 2220 Vecsés, …………………………………..….….……. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan)  

o tulajdonosa      aktív szolgáltatás: ……………… liter ( jelenleg használt gyűjtőedény méret )  

o birtokosa 

o használója 

 

és mint az Ingatlan vonatkozásában hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett büntetőjogi 

felelősségem  

teljes tudatában kijelentem, hogy az Ingatlant kizárólag  ……………..….………………… (születési név: 

…………………………….……; lakcíme: 2220 Vecsés, ………………………..…….; születési hely, -idő: 

……………………….………….; anyja neve: ……………….…..………; személyi ig. száma: 

……………….…..………….…….) nevű házastársammal/élettársammal/egyéb (2 fős háztartás) használom, 

amely használat tényleges és életvitelszerű; az Ingatlanban vagy annak egy részében rajtam és nevezett 

házastársamon/ élettársamon/egyéb kívül harmadik személy sem tartósan, sem 30 napot meghaladóan ideiglenesen 

semmilyen jogcímen nem tartózkodik, azt nem használja, oda nincs bejelentve, továbbá kijelentem, hogy jelen 

nyilatkozat aláírásának időpontjában  

o házastársam/élettársam/egyéb a 70. életévét betöltötte 

o én a 70. életévemet betöltöttem, 

amely körülményekre tekintettel a Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) Önkormányzati Rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetése kapcsán az 50%-os kedvezmény (a továbbiakban: Kedvezmény) 

igénybevételének feltételei személyemben fennállnak. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten tudomásul veszem, hogy  

- a fenti nyilatkozat valóságtartalmát a hulladékkezelési közszolgáltatást végző Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. (székhelye: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 141.; cégjegyzékszáma: 13-09-064820; képviseli: 

Tuba Zoltán ügyvezető) és/vagy Vecsési Polgármesteri Hivatal a kedvezmény igénybevételének 

időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.  

- amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, vagy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. és/vagy 

Vecsési Polgármesteri Hivatal egyébként hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Kedvezmény 

feltételei részben vagy egészben nem álltak/állnak fenn vagy megszűntek, úgy köteles vagyok a 

Kedvezményre tekintettel meg nem fizetett közszolgáltatási díjakat a kedvezményre való jogosultság 

megszűnésének időpontjától a Ptk. 6:48. § -ban rögzített késedelmi kamatokkal növelt összegben a Vecsési 

Városgondnok Nonprofit Kft. részére megfizetni. 

- köteles vagyok a kedvezményre jogosító körülmények, így különösen az ingatlan nevezett 

házastársammal/élettársammal/egyéb történő kizárólagos, tényleges és életvitelszerű használatában vagy 

személyes adataimban beállott bármely változást a közszolgáltató Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.-

nek a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni. 

- a Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatásról szóló 

20/2013. (IX.19.) Önkormányzati Rendelet 10.§ (1) bekezdésében szerint alkalmazandó 6§ (3) bekezdése 

alapján „50%-os díjfizetési kedvezmény igényelhető abban az esetben, ha a fizetésre kötelezett háztartás 

két fős és egyikük betöltötte70. életévét. A kedvezményes díjfizetés azzal a hónappal kezdődik, amelynek 

15. napjáig az ingatlanhasználó betölti a 70. életévét. ” Erre tekintettel tudomásul veszem, hogy a 

Kedvezményre – a házastársam/élettársam/egyéb születési idejére / születési időmre tekintettel - 

201……………………….. hónapjában leszek első ízben jogosult.  

 

http://v-varosgondnok.hu/adatvedelem
http://v-varosgondnok.hu/adatvedelem


 

 

Amennyiben jelen nyilatkozatban foglaltak ellenére megállapítást nyer, hogy a kedvezmény igénybevételének 

feltételei nem állnak fenn, amelyre tekintettel Vecsési Polgármesteri Hivatal a kedvezmény igénybevételét nem 

hagyja jóvá, úgy kötelezettséget vállalok arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett Kedvezményre tekintettel 

meg nem fizetett hulladékkezelési közszolgáltatási díjrészt az Önkormányzat jóváhagyást elutasító döntésétől 

számított 30 napon belül a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. részére megfizetem.  

 

Alulírott érintett ezennel adataim kezeléséhez hozzájárulok, hogy a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 

(székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 141.; adószám: 10698040-2-13), mint közszolgáltatást végző és adatkezelő, a 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. 

(IX.19.) önkormányzati Rendelet 4. § (1) és 7. § (1), és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 

88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eljárva, a hulladékgazdálkodási feladatainak és 

kötelezettségének teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz a személyes és az önkéntesen megadott 

kapcsolattartási adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje a közszolgáltatás igénybevétele alatt és fentebb 

felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen 

velem. 

 

Kelt: …………………………   ………………………………………………… 

        Igénylő aláírása 

 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

A fenti nyilatkozat alapján az 50%-os kedvezmény igénybevételét jóváhagyom/nem hagyom jóvá. 

 

 

 

Vecsés, 201. ………………………….   ………………………………………………. 

         JEGYZŐ 

 

 

Városgondnokhoz beadás időpontja: …………………(év)…………….(hónap)…………(nap) 

 

Önkormányzattól visszaérkezés:       …………………(év)…………….(hónap)…………(nap) 

 

Érvényesség kezdete: .………………..………………...(év)…………….(hónap)…………(nap) 

 

 

 

Ügyfélszolgálati ügyintéző tölti ki! 

Személyazonosságát igazolta. 

Mellékletek: 

Adásvételi szerződés másolata 

Személyi igazolvány másolata 

 

Adatbázisba rögzítette:  

 

…………………………………          ……………………………           ………………….. 

                   név                                             aláírás                                      dátum  

 

 

 

 


