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Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a lakossági szilárdhullaclék szállítását és ártalmatlanítását 2015. évben is az Észak-Alf'Óldi
Környezetgazdálkodási NonproÍit Kft. végzi. A Kfi. (inkormányzati rencieletbe n kiielö1t közszolgáltató, mely a megye
önkormányzatainak kizárólagos tulajdonában álI. A hulladék-kcjzszolgáltatás a lakosság részóre egy kötelező jelleggel, heti
rendszerességgel igénybe veendő szol_sáltatás. mivel a háztartásokban esetlegesen felhalmozódó hulladék komoly egészségügyi
veszélyeket rejthet ma-eában. Ennek rne-ef-clelően' a szo|gáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése - az önkormányzat
vonatkozíl rendeletében közzc<tett l€ltótelekkel - valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára kötelező. Az
igénybevételre vonatkozó szolgáltatási szerződés írásba fo-slalás nélkül is létre.jön. Az adott ingatlan tulajdonosvá|tozása esetén a
közszolgáltatás díját az új tul;tidonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni' Amennyiben az ingatlan
lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére max. egy naptáIi évle. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést
áll módunkban elfogadni le-ehamarabb a bejelentés nap1ától kezdődoen (visszamenőleg nem) kizárólag mérőóra_állást tartalmazó
közüzemi igazolás (áram vagy víz) bemutatása mellett. Az ingatlan lakatlanságának be.jelentését minden évben Í-ebruár 15-i_e a

fentiek szerint meg keli újítania' ill. egyéb évközbeni változást 8 napon belül kell be.jelentenie.
A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1.

A

\-
(2,!gsteE.'g!*J.,1q

)o ts. evi'cn t 'rsasá-Effi_k' ?rh^kÍF'; 'x. ?J-u{*'ur-oo *o"o,ti héten vó-9ez lomtalanítást a Vegyes hulladék gyÍijtési

Vegyes hulladék gyűjtése és ártalrnatlanítása
'es hulladék sytlltese aZ !k ielenÍijésón :r k(jvctkező nanokon történi

Papos Kedd Kántoriánosi Csütörtök
Mérk Péntek Jármi Kedd
Vállai Féntek Nvírparasznva Kedd

Oni

KivctcIt képc,, nck cz lr|ril lz aIahhi ünncpnlpr'i... ahtrl lr 1:yújt.ísi ilaptr[;1 ki'rctkc,tol'uppcn i jlltrznak

Eredeti Módosított
Húsvét 2015. április 06. H 201 5. április 04. SZ
Karácsonv 20 I .5. deccmhcr 25. P 2015. decemher 21.Y
LTiév 2i) l6. ianuál 0l . P 2016. ianuiir {)2. SZ

A vegyes hulladékol kizárólag ingatlanonként egy darab rcndszcresített l20 l-es vagy 80 l-es szabvány gyújtőedényből (kukából) áll
módunkban elszállítani. A gyűjtőeclénybe háztartási hulladéknak nem nlinősülő, valamint r'obbanó, rnérgező, lblyékony anyagot,
illetve vcszélyes lrulladékot nem lehet elhelyezni! Arnennyiben ezt meglraladó mennyiségű hulladék keletkez'ik háztartásában. arra
vagy kiilön szerződést kell kötnie Tíirsasá-uunkkal, vagy a hullaclékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie.
Ilyen z-sák 3l5.- Ft-os áron megvásárolható a helyi ()nkt'i'mÍnyzutnlil lagy a gyű.jtóst végző dolgozóknál. mely vételár í-ey tartalmazza
az abban kihelyezett hulladék kezelésének is a díjítt.

napján. azzal azonos időpontban. Kériük Onöket. lrogy a lonrokat az in_gatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék
ki. ahtlnnan Társirságrrnk -tépjárrniivei a VegyeS hullacléknál nlegszokott időpontban szállítják el azt. A településiik tisztaságára való
tekintettel kériük Önöket. a -eyŰrjtési napon már ne lrelyezzenek ki lomokal. mivel azokról a területekről. ahonnan már elszállítottuk a
f'eleslegessé vált dolgokat, ncm áll mótlunkbtrn isrllét szirllítani ! Felhívjuk Í'igyelmiiket. hogy tilos veszélyes hulladcíkot a lclmok közó
kirakni, rnivel az nlincl a kiirnyczctrc. mincl az cnlber egészségére veszélyt.jelen1.

3. Szelektív hulladék gyűjtése
A kioszttltt zsákclkban az azclkon Í'eltüntetett újrahaszntlsíthatci anya-eok helyezlretőek el: egy zsákban a műanyag. papír és tém
hulladék' A zsákokban az azokon f'eltüntetctt ú.jral-rirsznosítható anyagok helyczhetőek el. A zsákok begyűjtését 2015. év tillyamán a
következő napokon végczzük: január 21, február 18, március 18' április 15' május 20, jűnius 17, július 22, augusztus 19,
szeptember 16, október 21, november l8, december9. Az első kiosztíist követően a begyűrjtós során elszállított zsákokér't.,cserébe"
munkatár'saink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannírl. cle sztiksé-u esetén azok térítésrnentesen is lelvehetők a helyi
(')nktrrmán) zatnál'

A teljes szolgáltatás díja 2015. évben - hacsakjogszabály másként nem rendelkezik - nem váItozik.
A hullaclékdíjat negyeeléves rendszcresség-ecl' uttilag szán|/lzza ki társas/rgunk' A szánla (issze-eének kiegyenlítése dí.jbeszedonknél
történhet. A huiladékdíj he nenl t'izetése esetén TársasirgLrrrk t'elszólít/ist kűld. mitjd kczdeményezi az elrnaradt díjhátralék és annak
kamatainak adók módjára történő behajtását a NAV-nál. Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem
mentességet adni, vagy' a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni.

Bárrr'rilyen tclvábbi huilatlókgazdálkoclást érinrő kércléssci kapcsolathln tirrdtrljunlk bizaloirnral az Észak_AlÍbldi
KörnyeZetgazdálkodási Np' Kft.-hcz a ftjlécben szereplő olórhetőségeken (a megadott 8()_irs teIeÍilnszárn.'zöld szárrr''. így azL
ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatm;ír'Bereg megyci vona|as teleiilnkésziilékéről). i\'lunkatársaink készségcsen ilrllnak az érdeklődók
renciclke zésére. Bízom bcnnc. htlgy szcrlgáltatásunkat megelégedéssel haszrrálják majdl


