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3250 Pétervására, Tisztisor út 29.

+36/368-445 fax: (36) 368-634

Hulladékszállítás szüneteltetési kérelem.

PEVIK tölti ki



 ...................................................................................................................................................
A tulajdonos értesítési címe:  .....................................................................................................................
Ingatlan címe:

Alulírott (név, személyes adatok): .......................................................................................................................................
mint a fenti ingatlan tulajdonosa bejelentem, hogy:
év
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-ig

napig

(legalább 90 napig)

 a fenti ingatlan használaton kívül, lezárva, üresen áll, hulladék nem képződik.
 kérem a PEVIK Kft - t, hogy a rendszeres hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételére és a
díjfizetésre vonatkozó kötelezettségem alól - a fenti időszakkal arányosan - mentesíteni
szíveskedjen.
Szüneteltetés oka, hogy a lakóépület vagy lakás megszakítás nélkül legalább három hónapig lakatlan!
A szüneteltetéshez szükséges önkormányzati igazolást/ellenjegyzést mellékelem.
 Tudomásul veszem, hogy a PEVIK Kft. a kérelemben szereplő időszak alatt a szünetelés tényét
helyszíni szemlén – hatósági tanúval - ellenőrizheti.
 Tudomásul veszem, hogy ha a Szolgáltató megállapítja, hogy a szüneteltetésére vonatkozó
nyilatkozatom valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat
benyújtásának időpontjáig visszamenőleg megállapítható hulladékszállítási díj egyösszegű
megfizetésére.
 Vállalom, hogy a lakás (ingatlan) ismételt használatbavételéről 15 napon belül értesítem a
Szolgáltatót!
 Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek!

dátum ……………………….

............................................
Tulajdonos aláírása

Melléklet: Önkormányzati igazolás, vagy
Önkormányzati ellenjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A Hgt. 27.§ (2) alapján: „A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének szünetelése akkor lehetséges, ha az
ingatlantulajdonos – közös gyűjtőtartály használata esetén valamennyi tulajdonos – legalább 5 nappal a szünetelés megkezdése
előtt a Szolgáltatónál írásban bejelenti, hogy a lakóépület vagy lakás megszakítás nélkül legalább három hónapig lakatlan, a
háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel.”
Írásbeli bejelentés nélkül visszamenőleges hatállyal szüneteltetést nem lehet megállapítani, erre az időszakra az ingatlan
tulajdonosa (birtokosa, használója) a kötelező közszolgáltatásért díjfizetési kötelezettséggel tartozik. Az írásbeli bejelentés tényét
a kötelezettnek kell vita esetén igazolnia.

A kitöltött – és aláírt kérelmet hozza el, vagy igazolható módon juttassa el címünkre. PEVK Kft. 3250, Pétervására, Tiszti sor út 29.
(Nyitva tartás munkaidőben, H-P 0800tól 15. 00 ig, P. 13. 00-.-ig) A szükséges igazolás, vagy ellenjegyzés nélküli kérelem elutasításra kerül!

