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Ügyfélszolgálat tel: 22/350-111, h-sz-p, e-mail: info@zoldbicske.hu

KOMMUNÁLIS
kedd

ZÖLD
ápr. 16.
nov. 16.

PAPÍR MÛANYAG
ápr. 3., 17. ápr. 10., 24.
máj. 1., 15., 29. máj. 8., 22.
jún. 12., 26. jún. 5., 19.
júl. 10., 24. júl. 3, 17., 31.
aug. 7., 21. aug. 14., 28.
szept. 4., 18. szept. 11., 25.
okt. 2., 16., 30. okt. 9., 24.
nov. 13., 27. nov. 6., 20.
dec. 11., 23. dec. 4., 18.

LOMTALANÍTÁS: hívásra házhoz menô, évente egyszer, max. 3 m3 (márc. 1. és nov. 30. között).

ZSÁKÁRUSÍTÓ HELY: FELCSÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A zöldhulladék bármilyen zsákban kihelyezhetô.
A mûanyag és fém hulladék bármilyen zsákban, korlátlan mennyiségben kihelyezhetô.

HULLADÉKNAPTÁR 2015 - FELCSÚT



A felület letisztítása után a szabványos, szögletes kuka hátuljára, a fogantyú
mögé kérjük felragasztani a matricát. Óvatosan, mert nagyon ragad!

EGYEDI AZONOSÍTÓ MATRICA

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. § (2) bekezdése szerint „az ingatlan-
használó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat fizet”, a 42. § (1) szerint „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyûjtôedényben gyûjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól
összegyûjti és elszállítja.” Az 52. § (1) bekezdés értelmében „a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelô díjhátralék és az azzal össze-
függésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók
módjára behajtandó köztartozásnak minôsülnek.”

Társaságunk a matricalopások visszaszorítása és a díjhátralék behajtása érdekében
2015. március 31-tôl bevezeti a hulladékgyûjtô edények (kukák) egyedi vonalkódos azo-
nosítását. A cimkén a vonalkódon kívül, a cím és a kuka méret is fel van tüntetve. Az egyedi
azonosítás lehetôvé teszi, hogy az ellopott matrica pótlásával egyidejûleg, a lopott matricát
jogtalanul felhasználó ellen rendôrségi feljelentést tegyünk.

Ha az elsô negyedévi számlával együtt megkapta az azonosításhoz szükséges
matricát, kérjük, ragassza fel a kukájára a képeken látható helyre! Ablakra, 
kerítésre, stb. felragasztott matricát nem fogadunk el!

Ha a borítékban nincs vonalkódos matrica, kérjük, haladéktalanul vegye fel 
a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, hogy a hátralék kiegyenlítése után 
mielôbb megkaphassa a matricáját!

Május 1-jétôl a helyszínen ellenôrizzük, hogy a kuka tulajdonosa kiegyenlítette-e a számláját.
Tartozás esetén a kukán felszólítást hagyunk, melynek tényét fényképpel rögzítjük. A jog-
szabályban elôírt határidô letelte után a hátralék, a felszólítás költségei és a késedel-
mi kamat behajtása érdekében megindítjuk a behajtási eljárást a NAV-nál.

EGYEDÜL ÉLÔK KEDVEZMÉNYE

2015. július 1-jétôl a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirôl szóló
385/2014. (XII. 31.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének értelmében „a vegyes hulladék
szabványos gyûjtôedényben történô gyûjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt,
hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különbözô ûrmértékû gyûjtôedény közül választhasson.
(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló 2 különbözô ûrmértékû gyûj-
tôedény közül
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyûjtôedény vá-
lasztásának lehetôségét biztosítja, amelynek az ûrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használó természetes személy ingatlanhasználó
részére legalább egy olyan gyûjtôedény választásának lehetôségét biztosítja, amelynek
ûrmértéke a 60 litert nem haladja meg.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányrendelet szerint (1b) „az (1a) bekezdés b) pontja
szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha
annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használja, a települési
önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.” Kérjük,
hogy az igazolást 2015. június 30-ig szerezze be és juttassa el az ügyfélszolgálatunkra!
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A felület letisztítása után a régi, „kerek” kuka hátuljára, a fedél rögzítô fülek
közé kérjük felragasztani a matricát. Óvatosan, mert nagyon ragad!


