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LAKOSSÁGI ADATBEKÉRŐ

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez
F02/SZ07-01

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

1. Személyes adatok (Kérjük, a háztartásban élő 18 év feletti ingatlanhasználó nevére szíveskedjen megadni.)
Név:*

Születési hely*:

Adóazonosító jel:

__________

Születési idő*:

Édesanyja
neve:

Születési név:*

2. Szolgáltatási helyszín
Közterület (utca)
neve:*
Lh, emelet, ajtó:*

Település:*

Házszám:*
Ingatlanban életvitelszerűen tartózkodók
Ingatlanba bejelentett lakók száma*:
száma:
Az ingatlantulajdonos neve:
Értesítési címe:
Ha a szolgáltatási helyszín tulajdonosa
________________
____________________________
nem az ingatlanhasználó:
_

3. Tartózkodási hely
Település:*

Közterület neve:*

Házszám:*

Lh, emelet, ajtó:*

4. Értesítési (postázási) cím
Település:*

Közterület neve:*

Házszám:*

Lh, emelet, ajtó:*

Irányítószám:*

Értesítési név*:

Telefon:

E-mail:

5. Számlázási név, cím
Számlán szereplő cím

Számlán
szereplő név:*

(eltérhet az értesítési
címtől):*

6. Kérjük, a db szám megadásával jelölje meg a gyűjtőeszközt, amelyet a vegyesen gyűjtött hulladék tárolására
használ*
60 literes kuka:

Db:

120 literes kuka:

Db:

660 literes konténer:

Db:

80 literes kuka:

Db:

240 literes kuka:

Db:

770 literes konténer:

Db:

90 literes kuka:

Db:

360 literes kuka:

Db:

1100 literes konténer: Db:

Társasházi ingatlanhasználóként a gyűjtőedényt közösen használjuk. IGEN / NEM
IGEN válasz esetén a konténer mérete: _ _ _ liter; db száma: _ _ _ db.
7. Kérjük, jelölje meg, milyen módon szeretne fizetni
(megfelelőt kérjük, húzza alá)
a) csekk
b) eseti átutalás
c) csoportos beszedési megbízás
8. Egyéb közlendő a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban:
.……….………………………….……………………….…………………………………...
……………….………………………….………………………….…………………………. Dátum:
………………………….……………………………………………………………………… Aláírás:

Átvette

MTKSZ tölti ki!
Rögzítette Lefűzte

Megválaszolta

Az Adatbekérőt és az abban foglaltakat alátámasztó bizonylatokat küldje vissza e-mailen: info@mtksz.hu, vagy

ugyfelszolgalat@mtksz.hu; illetve személyesen / levélben: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 1. címre.
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9. Elkülönítetten gyűjtött hulladékok
9.1. PAPÍR hulladék elkülönített gyűjtése – díjmentes szolgáltatás
Megrendelő a hasznosítható PAPÍR hulladékot a 2. pontban megjelölt szolgáltatási helyszínen köteles elkülönítetten gyűjteni.

Igényel-e a PAPÍR hulladék elkülönített gyűjtéséhez díjmentesen használható edényt?
IGEN válasz esetén kitöltendő az alábbi táblázatban a mennyiség. NEM válaszát a cellában ferde vonallal jelölje.

A PAPÍR hulladék gyűjtéshez igényelt edény:
Mérete

Anyaga

Leírása

Színe

120 liter

műanyag

szabványosított, kerekes, chip azonosítóval ellátott

kék

Mennyisége
[db]

9.2. MŰANYAG, FÉM, ITALOSKARTON hulladékok elkülönített gyűjtése – díjmentes szolgáltatás
Megrendelő a hasznosítható MŰANYAG, FÉM, ITALOSKARTON hulladékot a 2. pontban megjelölt szolgáltatási helyszínen köteles
elkülönítetten gyűjteni.

Igényel-e a FÉM, MŰANYAG, ITALOSKARTON hulladék elkülönített gyűjtéséhez díjmentesen használható edényt?
IGEN válasz esetén kitöltendő az alábbi táblázatban a mennyiség. NEM válaszát a cellában ferde vonallal jelölje.

A MŰANYAG, FÉM, ITALOSKARTON hulladék gyűjtéshez rendszeresített edény:
Mérete

Anyaga

Leírása

Színe

120 liter

műanyag

szabványosított, kerekes, chip azonosítóval ellátott

sárga

Mennyisége
[db]

9.3. ÜVEG csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtése – díjmentes szolgáltatás
Megrendelő a hasznosítható ÜVEG csomagolási hulladékot a 2. pontban megjelölt szolgáltatási helyszínen köteles elkülönítetten gyűjteni.

Igényel-e az ÜVEG hulladék elkülönített gyűjtéséhez díjmentesen használható edényt?
IGEN válasz esetén kitöltendő az alábbi táblázatban a mennyiség. NEM válaszát a cellában ferde vonallal jelölje.

AZ ÜVEG hulladék gyűjtéshez rendszeresített edény:
Mérete

Anyaga

Leírása

Színe

120 liter

műanyag

szabványosított, kerekes, chip azonosítóval ellátott

zöld, vagy sárga színű
zöld tetővel

Mennyisége
[db]

9.4. BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULLADÉK házi komposztálása, elkülönített gyűjtése – díjmentes szolgáltatás
Megrendelő a BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULLADÉKOT a 2. pontban megjelölt szolgáltatási helyszínen köteles elkülönítetten gyűjteni.
A zöldhulladékot a településen elsősorban házi komposztáló berendezésben kell kezelni, vagy a településen kijelölt gyűjtőpontra szállítani.

Igényel-e a ZÖLDHULLADÉK házi komposztálásához díjmentesen használható kisberendezést?
IGEN válasz esetén kitöltendő az alábbi táblázatban a mennyiség. NEM válaszát a cellában ferde vonallal jelölje.

KOMPOSZTÁLÓ LÁDA:
Mérete

Anyaga

Leírása

Színe

400 liter

műanyag

lapraszerelten elvihető, tetővel, kitermelő ablakkal ellátott
komposztáló kisberendezés

fekete

Mennyisége
[db]

Igényel-e a ZÖLDHULLADÉK elkülönített gyűjtéséhez díjmentesen használható edényt? (csak Marcali, Kéthely, Szenyér és
Nemeskisfalud településeken vehető igénybe)
IGEN válasz esetén az alábbi táblázatban leírt edényt biztosítjuk. NEM válaszát a cellában ferde vonallal jelölje.

A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZÖLDHULLADÉK gyűjtéséhez igényelt edény:
Mérete

Anyaga

Leírása

Színe

120 liter

műanyag

szabványosított, kerekes, chip azonosítóval ellátott

barna

Mennyisége
[db]

10. Egyéb közlendő az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításával kapcsolatban:.……….………………………….……………………….……
……………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………………………………………

11.Kitöltés dátuma: 20_ _. …………………….… hó ………… nap
Kitöltő neve:

Kitöltő aláírása:

Az Adatbekérőt és az abban foglaltakat alátámasztó bizonylatokat küldje vissza e-mailen: info@mtksz.hu, vagy

ugyfelszolgalat@mtksz.hu; illetve személyesen / levélben: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 1. címre.
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