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Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megkezdjük a hulladékszállítás számlázási adatainak egyeztetését Jászkiséren. 

A hulladékszállítás igénybevétele törvény által minden ingatlan használó részére kötelező, viszont a lakosoknak be
kell jelenteni, ha beköltöznek, illetve ha már nem lakják az ingatlant.

Az elmúlt években nagyon sok lakos nem jelentette a változást ezért az adatok egyeztetése szükséges. A tételes
ellenőrzés  során vizsgáljuk,  hogy ténylegesen az  igényelt  mennyiség  kerül-e  kihelyezésre,  az  ingatlanra  történt-e
bejelentkezés, ténylegesen ki lakja az ingatlant.

Amennyiben eltérést tapasztalunk, úgy a többlet hulladék, illetve a be nem jelentett igénybe vevők hulladéka nem
kerül elszállításra.

Ez esetben értesítést kapnak ezek a lakosok, egy üres adatlappal, melyet a tényleges használó adataival, kitöltve meg
kell küldeni a Regio-Kom Nonprofit KFT részére, vagy le kell adni : Jászkisér, Fő út 7. szám alatt a KISÉR-Szolg Nonprofit
KFT-nél ahol ügyfélszolgálatunk üzemel. ( Bejelentkezés után a hulladékot elszállítjuk.)

Azon  ingatlanok  lakói  akiknek  változás  bejelentő  adatlapja  nem  érkezik  be  2021.  október  végéig,  a
hulladékszállítási  számlázási  rendszerbe  hivatalból  rögzítésre  kerül  a  szolgáltatás,  az  ingatlanba  történő
bejelentkezésük napjával. 

Változások: melyeket jelenteni kell Jászkisér Város Önkormányzatának Hulladékgazdálkodási rendelete szerint, a
változást követő 8 napon belül. 

- a lakos elköltözik, vagy eladja az ingatlant (folyószámla kivonatot kell kérni – hogy tehermentes-e az ingatlan )

- Az  új lakónak be kell jelentkeznie. 

- a lakos elhalálozik ( ha az ingatlant a családtagja használja továbbra is, be kell jelenteni a díjfizető   változását ) 

- a lakos elhalálozik ( folyószámla kivonatot kell kérni, a hagyatéki eljáráshoz, mivel tartozás esetén – póthagyatéki
eljárást kell indítani.) 

Az ingatlanon vállalkozás működik : vállalkozók számára is kötelező gondoskodni a képződött hulladék elszállításáról
az ártalmatlanító telepre. Esetükben kötelező a szerződéskötés, a megfelelő nyomtatvány a Regio-KOM Nonprofit KFT
honlapján, illetve ügyfélszolgálatainkon beszerezhető.

Reklamáció esetén a kérjük szíveskedjenek a hulladékszállítási számlájuk 3. oldalán lévő vevőkódra hivatkozni. 

Kérjük megértésüket és a fentiek tudomásul vételét!

Regio-Kom Nonprofit KFT


