
Lakossági átírási kérelem 
 
Kérem, hogy ………. számon szereplő (számla jobb felső sarkában 

található ügyfél azonosító) Partnerrel kapcsolatos módosításokat  
díjfizető nevének változása * 

cím módosítása * 

levelezési cím megadása * 

miatt az alábbiak szerint szíveskedjenek elvégezni: 

 

Régi adat (név, cím): …..………………………………………………..... 

   ……………………………………………………... 

Új adat (név, cím): ..…………………………………………………..... 

   ……………………………………………………... 

Szül. hely, idő: …... ……….……………………………………….. 

Anyja neve:  ……………….…………………………………….. 

 

Átírás kezdete: ……………………………………………………... 

 

Kukaedény az ingatlanon maradt! 

 

 

Dabas, …………………………….. 

………………………………. 

Aláírás   

∗ a megfelelő rész aláhúzandó 

Tájékoztatás a hulladékszállításról 
 
 

Az önkormányzattal kötött szerződés, a településen lévő összes ingatlanra 
vonatkozik, ezért a lakossággal külön szerződés kötésére nincsen szükség. 
A hulladékszállítási díjat utólag, a tárgyidőszakot követő hónapban (pl.: 
januárt február hónapban, első negyedévet április hónapban) kell az NHSZ 
felé megfizetni. Díjfizetési módokkal kapcsolatosan kérje 
ügyfélszolgálatunk segítségét! 
 
Tudnivalók az edényről és annak használatáról: 

• Átadása/ÁTVÉTELE INGYENES (értéke 10.000 Ft, azaz tízezer 
forint, amennyiben az ingatlan használó/tulajdonos hibájából az 
edény megsérül, úgy az edény értékét meg kell fizetni a szolgáltató 
felé). 

• A gyűjtőedényt a gyűjtési napon, reggel 7 óráig kell KIHELYEZNI 
az út mellé, olyan módon, hogy az a forgalmat ne akadályozza! 

• A díjfizető nevével, vagy a szolgáltatás helyével kapcsolatos 
VÁLTOZÁSOK írásos formában történő BEJELENTÉSE kötelező! 

• SÉRÜLT EDÉNY esetén az ingatlan használójának/tulajdonosának 
bejelentési kötelezettsége keletkezik a szolgáltató felé. Amennyiben 
ezt elmulasztja, abban az esetben a hulladék elszállításának nem 
tudunk eleget tenni! 

• NEM HELYEZHETŐ EL BENNE: veszélyes hulladék, állati tetem, 
trágya, jég, hó, sár, építési törmelék, sitt, fertőző vagy 
robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan hulladék, 
amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók testi 
épségét, vagy begyűjtése során a gyűjtőedényben, illetve a gépkocsi 
műszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elő, amely az 
ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet. 

• A szolgáltatás megszüntetésére csak üres ingatlan esetén kerülhet 
sor, amennyiben az edény leadása a szolgáltató felé megtörténik. Az 
önkormányzattól kapott igazolást az üres ingatlanra vonatkozóan 
mellékelni kell. 

• Eltűnt edényre vonatkozóan Társaságunk megteszi a feljelentést a 
Rendőrség felé! 
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