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KékkútKözség ön kormá nyzata
PékLász|ó
polgármester részére
Tárgy:hulladékszá||ítási
díj2012.július1-jéto|
Tiszte|tPo|gármester
Úr!
Az Észak-Ba|atoniTérség Regioná|is Telepü|ési Szilárdhu||adékKeze|ési
ÖnkormányzatiTársu|ás és az Észak-Ba|atoni
Hu||adékkeze|ési
Konzorciumá|ta|
megkötött Közszo|gá|tatásiSzerződésnekmegfe|e|őenés társaságunk- mint a
közszo|gá|tatóikonzorciumtagja - á|ta|benyújtott
előterjesztés
a|apjánaz Önök
te|epi.i|ésén
is önkormányzati rende|etbene|fogadásra kerü|t a 2O11' évi
hu||adékkeze|ési
közszoIgá|tatási
díj.
A 2010. év novemberében
Önöknek megkü|dötte|őterjesztés
tarta|maztaaz új
hu|ladékkeze|ési
rendszer bemutatását,a rendszer Üzeme|tetésének
indulásátó|
a|ka|mazandó
díjszerkezetet,
díjtéte|eket.
A kirá|yszentistváni
központi hu||adékkeze|ő
üzemben 2011. májusában történt
tűzeset következményeként
a rendszer Üzeme|tetése
te|jes körűen eddig nem
valósu|hatott
meg,ígynem kerü|tsor az e|fogadott
díjstruktúra
bevezetésére
sem.
Ezútonté4ékoztat1uk
Önöket, hogyaz újhu||adékkeze|ési
rendszer|étesítményeinek
te|jes körű üzeme|tetéseaz Európai Uníós normáknak megfe|előenés a
környezetvéde|mi
hatóságengedé|ye
a|apján2012.július
1-jénmegkezdődik.
lgy a sze|ektív
hu||adékgyűjtő
szigetekés a hu||adékvá|ogató
csarnokÜzeme|tetése
me||ettmegkezdődika hu||adékátrakó
á||omásműködtetéseis, és a |akossági
kommunális hu||adéka begyűjtésután átszállításrakerü| a Kirá|yszentistváÁi
Regioná|isHu||adékkeze|ő
Központba,aho|megtörténik
a fe|do|g
ozása'
Ettő| az időponttó| kezdődően lép é|etbea közszolgáltatói konzorcium teljes
területénegységesen az új díjszerkezetaz úi díjtételekke|,
és a nem lakott
lakóingat|anoktulajdonosainakis szám|ázásrakerüt az a|apdí!.
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Je|en|eve|ünkme||ék|eteként
csato|juka Társu|ásiTanács e|nöke á|ta|a|áírt,és az
Önök részéreis megkÜ|dött,,Tájékoztató
üzemkezdésrő|
és az ezze| kapcso|atos
|akossági hu||adékártaImat|anítási
díjak vá|tozásárő|,,tárgyÚ |eve|et,ame|yben
táblázatos formában köz|ésre kerÜ|t a kü|önböző űrmértékűhu||adékgyűjtő
edényzetek
évesdíja.
Kérjük,hogya fentiinformációkról
a te|epÜ|és
|akosságáta he|ybenszokásosmódon
értesíteni
szíveskedjenek
a me||éke|t
|akosságité4ékoztató
fe|haszná|ásáva|.
Mive|a kéttényezős
közszo|gáltatásidíjbevezetéséve|
a nem |akottlakóingatlanok
után is meg kell fizetnia szo|gá|tatás
a|apdíját,
b|engedhetet|en
az ingat|anokró|
és
tu|ajdonosai
kró|fo|yamatosan
aktuaI
izá|tnyi|vántartás
meg|éte'
A Közszo|gá|tatásiSzerződés|l|'2'1.pontjaa|apjánaz ehhez szükségesadatokat
kérjük,
hogytársaságunk részére
fo|yamatosanbiztosítan
i szíveskedjenek.
Az eddigi gyakor|athozhason|óan továbbra is kérjük egyÜttműködésüket
ügyfé|szo|gá|ati
munkatársainkka|
a vá|tozások átvezetéseérdekében(be- i||.
eIkö|tözés, ha|á|ozás, tuIajdonosvá|tás, ingat|anhaszná|at szÜnete|tetése,
edényméret
vá|toztatás),hogy adatbázisunktlgyfe|einkérdekében
is naprakész
lehessen.
KérjÜk,
szíveskedjenek
fe|hívni
azon ingat|antu|ajdonosok
figye|mét,
akik időközben
kisebb méretűhu||adékgyűjtő
edényhasználatáratérnek/tértek
át, hogy a 120 |-es
edényüket
már ne haszná|ják,
hiszenszerződésük
módosításautánők erremár nem
jogosu|tak,
nálukcsak a módosított
méretű
kukátfogjákdo|gozóinküríteni.
A jövőben is cé|unkaz Önökke|történohatékony
együttműködés
annakérdekében,
hogya lakosságszámáraa legmegfe|e|őbb
nyújtsuk.
szolgá|tatást
KérjÜke|fogadásután egységesszerkezetűhe|yirende|etüktársaságunkrészére
történőmielőbbimegkü|dését.
SzívesközreműködésÜket,
segítségÜket
e|őreis köszönjÜk!
Tapolca,2012.június
18.
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