BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE
Lakossági felhívás!
2017. január 1.napjától a Zempléni ZHK Kft a kommunális hulladékszállító a településen, amely társaság
már nem kijelölt szolgáltató, hanem szerződéses.
2017. április 15-e után a Zempléni Zhk Kft. csak az új, matricás edényzetben szállítja el a szilárd
hulladékot, amelyhez az matricával ellátott 60 literes és 120 literes edényzetet a Hernádvölgye
Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás, a 80 literes edényzetet az önkormányzat biztosítja.
Fontosabb tudnivalók:
- A 60 literes edényzetre való jogosultságot a jegyző igazolja, amely igazolás - a jelenleg erre
jogosultakra vonatkozóan, tehát aki jelenleg egyszemélyes háztartásban él, vagy kétszemélyes
háztartásban él, azonban az egyik személy 70 éven felüli- az edényzet osztásának helyszínén
rendelkezésre fog állni. Aki a 60 literes edényre későbbi időpontban válik jogosulttá, ammenyiben azt a
jegyző felé bejelenti és a feltételek valóban fennállnak, erről hatósági bizonyítványt kap, amellyel jogosulttá
válik a kisebb, 60 literes edény használatára, az ehhez szükséges matricára, illetve korlátozott mértékig (a
készlet erejéig) a 60 literes edényzetre.
- A 80 literes edényzetet :
-

-aki az önkormányzat felé jelezte most, az a megvásárolt 80 literes edényzet saját nevére szóló
számlájával tudja igazolni a hulladékgyűjtő edény osztásnál, hogy a megvásárolt edény a
szabványnak megfelel, amelyhez megkapja a használatára jogosítómatricát .

-

aki a későbbiekben kíván 80 literes edényzetet használni a 120 literes helyett, az ezt a szándékát
a Zempléni ZHK. encsi ügyfélszolgálatán jelezheti, a megvásárolt 80 literes edényzet saját nevére
szóló számlájával tudja igazolni, hogy a szabványnak megfelel, amelyhez megkapja a
használatára jogosítómatricát.

-Üdülő ingatlan esetében 120 literes edényt biztosítunk matricával ellátva.
-Az edények kizárólag lakossági fogyasztók részére kerülnek kiosztásra.
Amennyiben a lakos nem tud személyesen megjelenni a kijelölt osztás időpontjában, abban az
esetben a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. honlapján és az önkormányzatnál beszerezhető, vagy a
honlapról letölthető meghatalmazás kitöltésével más személy is átveheti az edényzetet.
Amennyiben a lakos meghatalmazás útján sem tudja átvenni az edényt, ezt a későbbiekben –
a szolgáltatási területen végzett edényosztást követően - az Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. alatti
Hulladékkezelő Telepen teheti meg.
Új, matricás szilárd hulladékgyűjtő edények osztása Baktakéken
Az osztás időpontja:
2017. március 28 13:30-17:30
2017. április. 01. 08:00-12:00
Helyszín:
Rákóczi út 85.
A további információk a mellékelt információs anyagban szerepelnek.
dr. Arnóczki Tímea sk.
jegyző

