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Tisztelt Ügyfelünk!
Amennyiben Ön a biológiailag lebomló hulladék gyűjtéséhez barna színű 120 literes
gyűjtőedényt használ, az alábbi tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni.
Az MTKSZ Nonprofit Kft., mint a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039. „Marcali és térsége
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok
elérése érdekében” című pályázati eszközök szerződéses üzemeltetője részéről kérem:

2017. június 13-án (kedden)
a gyűjtőedényét szíveskedjen a közterületre kihelyezni (üresen is) reggel 7 órára
az alábbiak elvégzése céljából:
- a barna edények fertőtlenítő mosását a társaságunk díjmentesen
biztosítja;
- chip azonosítást végzünk, amellyel
- ellenőrizzük, hogy Ön a gyűjtőedényt a rendeltetésének megfelelően,
illetve a szerződésben megjelölt ingatlanon használja-e.
Felhívom a figyelmét, hogy a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint: „A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az
ingatlantulajdonos feladata.”

A fertőtlenítő mosást az alábbi időpontban a speciális mosófejjel és fertőtlenítő adalékkal ellátott
gyűjtőjármű segítségével többlet szolgáltatásként, díjmentesen biztosítjuk.
A megjelölt napon Marcali város alábbi közterületei ingatlanjait érintően végezzük a hulladékgyűjtésen felüli
többlet tevékenységet:
Arad u.
Árpád u.
Borbarátok u.
Csokonai u.
Damjanich u.
Forgách u.

Hegyalja u.
Kert u.
Kupa u.
Mandulás köz
Maroshévíz u.
Nagypincei u.

Noszlopy G. u.
Öreghegyi u.
Rózsa u.
Szilvás u.
Tóth Ágoston u.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a gyűjtőedényt a megadott napon mosásra és chip azonosításra nem
helyezi ki, akkor felhívást küldünk, amiben kérjük, szíveskedjen igazolni az edény meglétét és
rendeltetésszerű használatát a levélben megadott dátumú gyűjtési alkalommal. Ekkor már a díjmentes
mosást nem tudjuk biztosítani.
Ha az edényt a második alkalommal sem tudjuk a gyűjtésben azonosítani, akkor megállapítható, hogy az
edényt Ön a rendeltetésének nem megfelelően használja, ezért az Ön és a társaságunk között létrejött
„SZERZŐDÉS hulladékgyűjtő edények díjmentes használatba adásáról” 3.2. és 3.3. alapján a
megállapodást azonnali hatállyal megszűntetjük, és a gyűjtőedényt Önnek az ügyfélszolgálatunkra vissza
kell szállítania. Ellenkező esetben Önt a szerződés 2.5. pontja szerint anyagi felelősség terheli.
Kérem és köszönöm segítő együttműködését, tisztelettel:
Krajczár Ibolya ügyvezető

www.mtksz.hu
Szorgalom, szakértelem, felelősség…
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