
H I R D E T M É N Y 
Figyelem! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a központi jogszabályok módosulása és az ez 

alapján kötelezően kiírt és eredményesen zárult közbeszerzési eljárást követően az 

önkormányzat 2014. január l-től a hulladékgazdálkodásra, ezen belül a 

hulladékszállításra új közszolgáltatási szerződést kötött. 

Az új közszolgáltató: Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai út 

39.) 

A 2014. január l-től érvényes díjtételek: 

     50/60 l-es edény:  217 Ft +ÁFA/ ürítés 

   110 /120 l-es edény: 325 Ft+ÁFA / ürítés 

   Emblémás zsák:  307 Ft+ ÁFA/ ürítés 
Ajánlott edényméretek: 

     1-2 fős háztartás: 50/60 l-es vagy ettől nagyobb 

     3 fős és e feletti háztartás esetén: 110/120 l (vagy szükség esetén több kuka) 

 

A számlázás ütemezése is VÁLTOZIK: negyedévente utólagosan történik, azaz a 2014. I. 

negyedévre vonatkozó számlát 2014 márciusában kapja majd a lakosság. 

 

A szállítási napok NEM VÁLTOZNAK, a korábbi rendnek megfelelően minden héten hétfő 

és kedd. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti napra esik, úgy azt a legközelebbi 

munkanapon pótolja a közszolgáltató. Az ettől eltérő esetről a lakosságot tájékoztatjuk. 

 

VÁLTOZOTT a kedvezmények köre is, az alábbiak szerint: 

Az igénylő által használt edény hulladékszállítási díjának 50 %-át, mint kedvezmény 

igényelheti: 

- a 60 éven felüli egyedülálló, amennyiben az ingatlanban csak ő tartózkodik és 

rendelkezik lakcímmel, 

- az a kétszemélyes háztartás (férj-feleség, testvérpár, szülő-gyermek), ahol mindkét 

személy betöltötte a 70. életévét és nincs 3. személy bejelentve a lakcímre. 

Fenti szabályozás azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményre jogosult 50-60-l-es edényt 

használ, úgy az ahhoz tartozó díj 50 %-a illeti meg kedvezményként, ha 110-120 l-es edényt 

használnak az idősek, úgy az aszerinti díj 50 %-a. 

Díjfizetési mentességben részesül kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az 

ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem 

tartózkodik ott senki, tehát az ingatlan ÜRES. 

 

A kedvezmény és mentesség kérelemre igényelhető! A kérelmet a Hivatalban kell 

benyújtani az erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltésével. 

 

KINEK ÉS MIT KELL TENNIE? 

 Az új szabályoknak megfelelően úgy a kedvezményre, mint a mentességre 

jogosultaknak is nyilatkozniuk kell újólag, a korábbi jogosultságuk 2013. december 31-el 

hatályát vesztette. Ennek megfelelően 2014. február 1-ig van lehetősége az érintetteknek, 

hogy a kedvezményre jogosultságát igazolja. Amennyiben ennek eleget tesz, úgy a 

díjfizetést a közszolgáltató 2014. január l-től visszamenőlegesen ennek megfelelően kezeli 

majd az I. negyedéves számlázás alkalmával. 

 Azon Kedvezményre jogosult, aki szeretné lecserélni jelenlegi 110-120 l-es edényét 

50-60 l-re, azt most önkormányzati támogatással kb. 2.600 Ft-os áron megteheti, ennek 

igénylését is a kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozaton kell majd jelezni.        



Ha a jelzett határideig kérelmét bejelenti és kéri a támogatott kisebb edényt, úgy az I. 

negyedévet teljes egészében eszerint számlázza majd a közszolgáltató. 

 

Hivatalunk megbízásából Bozó Istvánné felkeresi otthonában a korábban kedvezményt 

igénybevevők közül mindazokat, akik 2014. január 01-től is jogosultak kedvezményre és 

segítségükre lesz a nyilatkozat kitöltésében, az adatok pontosításában. 2014. január 06-tól 

2014. február 4-ig minden kedden 16.00-18.00-ig a helyi könyvtárban tartózkodik majd, 

így ebben az időben Önök is fel tudják keresni a nyilatkozat kitöltése érdekében. 

 

 Több reklamáció is érkezett az elmúlt időszakban a számlázást illetően (elhunyt 

személy nevére, pontatlan a név, lakcím stb.) Ennek a pontosítását is haladéktalanul kérje 

szintén írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. 

 Településünkön helyi ügyfélszolgálat működik 2014. január 01-től! 

Ügyfélszolgálat: Opál Ház – Könyvtár: minden kedden 16-18 óráig. 

E-mail: hulladekszallitas@alsonemedi.hu 

Amennyiben kérdése van, úgy keresse a Polgármesteri Hivatalban Győrváriné Erzsikét a 

06-29-337-101/11-es telefonszámon (a helyi ügyfélszolgálati munkatárs is ő lesz). 

 Az adatokban, jogosultságokban, azok elvesztésében bekövetkezett változások 

bejelentése a közszolgáltatást igénybevevő, tehát a lakos feladata. A pontos nyilvántartás 

és félreértések, problémák elkerülése, megelőzése érdekében kérjük, hogy 8 napon belül a 

változásokat jelezzék az ügyfélszolgálatnak. 

 a nem természetes személy igénybevevőknek (jogi személyek, vállalkozások, 

üzletek, stb.) közvetlenül az új közszolgáltatóval kell szerződést kötnie 2014. február 1-ig.  

Ügyintézés: Major Mónika +36-30-204-5090 

 Az átállás bizonyára nem lesz zökkenőmentes, ezért mindannyiuk türelmét és 

megértését kérjük, hiszen a törvényi változások önkormányzatunkra is kötelezőek.  

 

Az új közszolgáltató a jelzett türelmi idő után csak abban az esetben szállítja majd el a 

hulladékot, ha az ingatlan esetében az az űrtartalmú edény (esetleg kisebb) van kihelyezve, 

ami a közszolgáltató felé bejelentésre került, és amit az igénybevevő fizet. Amennyiben 

többlethulladék keletkezik azt csak és kizárólag a közszolgáltatótól megvásárolt 

emblémás zsák használata esetén kerül elvitelre, egyéb esetben a közszolgáltató nem 

kötelezhető annak elszállítására (a nyitott fedelű kukák elszállítására sem!). A Zsák 

KIZÁRÓLAG edény mellett alkalmazható, önállóan nem rakható ki! Az emblémás 

zsákok beszerzésére az előzőekben közölt, helyi ügyfélszolgálaton van lehetősége minden 

kedden, 16-18 óráig. 

Összefoglalva: 
A kedvezményeket, mentességet 2014. február 1-ig kell megigényelni ahhoz, hogy az I. 

negyedéves számlázásban ezt érvényesítsék. Aki e körben igényli a kisebb, támogatott 

edényt, azt a kedvezmény igénylésekor jelezze!  

Az érintettek mielőbb rendezzék a számlázási adatok pontosítását! 

Mindenki számára kötelező valamilyen űrtartalmú edény, emblémás zsák csak az edény 

mellett alkalmazható. Többlethulladék CSAK ÉS KIZÁRÓLAG emblémás zsákban 

tehető ki! Mindenki azt az edényt rakja ki, amiért fizet, mert ellenkező esetben a hulladék az 

ingatlan előtt marad! 

A nem magánszemélyeknek közvetlenül kell szerződniük a közszolgáltatóval. 

mailto:hulladekszallitas@alsonemedi.hu

