TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító
matricás rendszerről

Az FBH-NP Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt, a
hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele
érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre.
2021. február elején az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2020. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt a 2021. évre érvényes matricát az alábbi településeken
nyilvántartásban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére juttatjuk el:
Ambrózfalva,

Apátfalva,

Árpádhalom,

Bácsbokod,

Bácsborsód,

Bácsszentgyörgy,

Bácsszőlős,

Balotaszállás, Bátmonostor, Bátya, Bordány, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csanádalberti,
Csanytelek,

Csávoly

Csikéria,

Csólyospálos,

Derekegyház,

Domaszék,

Drágszél,

Dunafalva,

Dunaszentbenedek, Dusnok, Eperjes, Érsekcsanád, Fajsz, Foktő, Forráskút, Földeák, Fülöpjakab, Gátér,
Géderlak, Hajós, Hercegszántó, Homokmégy, Homorúd, Imrehegy, Jászszentlászló, Katymár,
Kéleshalom, Királyhegyes, Kisszállás, Kömpöc, Kövegy, Kunbaja, Kunfehértó, Kunszállás, Madaras,
Magyarcsanád, Maroslele, Mátételke, Miske, Móricgát, Nagybaracska, Nagylak, Nagymágocs, Nagytőke,
Nemesnádudvar, Óföldeák, Ordas, Öregcsertő, Öttömös, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Pitvaros,
Pusztamérges, Rém, Ruzsa, Sárhát, Sükösd, Szakmár, Szank, Szeremle, Tataháza, Tázlár, Újmohács,
Újtelek, Uszód, Vaskút, Zsana
Azokon a településeken, amelyek a felsorolásban nem szerepelnek, a matricás rendszer bevezetése későbbi
időpontban várható!
Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek
találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek
felragasztani.
A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból nem a számlával együtt, hanem
közvetlenül a közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton – a matricákat.
Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekintve –
•

nem kapott matricát

•

eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,

•

a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek,

kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség
szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás (ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a matricát a
közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosítja.
A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre kihelyezett
edényzetet, melynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás alapját is képező –
mennyiséggel.
Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán
szereplő méretnek egyeznie kell!

Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:
- vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán szereplő űrméretűvel megegyezőre,
- vagy a számlázandó litermennyiség módosítása szükséges az alkalmazott űrméretű edény
litermennyisége szerint.
A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cseréjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A
számlázandó litermennyiség módosítása miatt forduljon a közszolgáltatóhoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a
közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a
gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának beazonosítását követően jogosult a
közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé jelezni
a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében.
Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

