Lakossági tájékoztató
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. január 01-től hatályba lépő változásairól
az alábbiakban tájékoztatjuk.
A kommunális hulladék gyűjtésére használt eddigi edényeztek kínálata bővül, a továbbiakban
lehetőség lesz kisebb űrmértékű gyűjtőedények (60 és 80 literes) igénylésére is, az alábbi
feltételek teljesülése esetén:
- 60 literes űrmértékű gyűjtőedényt csak és kizárólag a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó személy igényelhet.
- 80 literes űrmértékű gyűjtőedényt legfeljebb 2 fő által használt ingatlan esetében lehet
igényelni.
- 110/140 literes edényt a 3 vagy annál több fős háztartások használhatnak.
- Az igénylés menete a következő:
1. Az ingatlanhasználó – haladéktalanul - az önkormányzati hivatalban bejelenti igényét az
edénycserére – Galambok, Ady E u. 2. igazgatási ügyintézőnél.
2. helyi önkormányzat igazolást állít ki az ingatlanban bejelentett és életvitelszerűen élők
számáról.
3. Az igazolással Viridis Pannónia Kft Nagykanizsa Vár út 5. szám alatti telephelyének
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében (H-Cs-P: 7:00-17:00 K: 7:00-20:00 Sz: 7:00-13:00)
érvényesíti a kisebb gyűjtőedényre vonatkozó igényét és kezdeményezi a szolgáltatási
szerződés módosítását 2016. március 16-ig.
Közszolgáltató által –a fentiek szerinti méretben - felajánlott edényzet űrmértéke és az
edények választhatóságának feltételei
a) rendelkezik az Önkormányzat által a háztartásban élők számára vonatkozóan kiállított
igazolással,
b) rendelkezik az önkormányzati igazolás alapján igényelhető szabványos, a Közszolgáltató
hulladékgyűjtő gépjárműveihez rendszeresített gyűjtőedénnyel,
c) hiánytalanul kitöltött és aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodással rendelkezik,
d) a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti,
e) az érintett ingatlanra vonatkozóan nincs lejárt tartozása,
f) az általa korábban használt hulladékgyűjtő edényzetet - amennyiben az a Közszolgáltató
tulajdona - az Önkormányzat által kiállított igazolás átvételekor az Önkormányzatnál kitisztított
állapotban leadta.
A Közszolgáltató köteles az önkormányzati igazolás és a hiánytalanul aláírt Hulladékelszállítási
Közüzemi Megállapodás birtokában 45 napon belül módosítani a számlázási adatokat.
Az Önkormányzat által kiadott igazolások 2016. december 31-ig érvényesek.
Galambok, 2016. február 18.
Bertók Ferenc sk.
polgármester

Tájékoztató
A hatályos hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. alapján a természetes személyek részére felajánlott
edényméret, valamint közszolgáltatási díj Galambok Község területén az alábbiak szerint alakul*:

Edényzet
60 literes**

80 literes**

110 literes

Alapdíj

(Ft+Áfa/év)

6 000

6 000

6 000

Ürítési díj

(Ft+Áfa/liter)

1,9664

1,9664

1,9664

Éves nettó díj (52 ürítés esetén)

(Ft+Áfa/év)

12 135

14 180

17 248

Éves bruttó díj (52 ürítés esetén)

(Ft/év)

15 412

18 009

21 905

A Netta-Pannonia Kft-től megvásárolható szabvány hulladékgyűjtő edényzet díjai:
Nettó

Bruttó

Ft/db

Ft/db

60 literes hulladékgyűjtő edényzet

10 000

12 700

80 literes hulladékgyűjtő edényzet

13 500

17 145

Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag szabványos, a Közszolgáltató hulladékgyűjtő gépjárműveihez rendszeresített
gyűjtőedényt áll módunkban üríteni!

* A jelenlegi ismereteink szerinti, tájékoztató jellegű információ.
** A jelenleg érvényben lévő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII.31.)
kormányrendelet 7. §. (1) és (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglalt feltételek alapján 60 literes
edényzetet a maximum 1 fős, míg 80 literes edényzetet a maximum 2 fős háztartások használhatnak.
Változtatás jogát fenntartjuk!

