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Tisztelt Polgármester Úr!
A 2021. évi I. negyedéves teljesítésigazoláson feltűntetett hulladékszállítással
kapcsolatos panaszokat megvizsgáltuk, ezzel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom.
Elsőként engedje meg, hogy a hulladékgyűjtő edények sérülésével kapcsolatos
ügykezelésünket ismertessem.
A hulladéktörvény a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben
történő gyűjtését írja elő. Az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtéshez olyan műszaki
állapotú gyűjtőtartályt köteles használni, amelyből a szemét ürítése szóródás mentesen
biztosítható a szállítójárműbe. Fontos, hogy a hulladékgyűjtő edények nem tartós
fogyasztási cikkek. Az edények forgalmazója mindösszesen 1 év garanciát ad.
A kuka sérülésnek több oka is lehet:
-

Anyagfáradás, évek alatt a napsugárzás elbontja az edények lágyító anyagait,
merevvé válik, megreped és eltörik.
Sok esetben túlsúlyos az edény, ez is töréshez vezet
Nem szabvány edényt vesz az ügyfél (MSZ-EN 840-1) A településen nagy
számban található 110 literes edények (henger alakú, kerék nélküli) pl. eleve
nem felelnek meg a magyar szabványnak.

Cégünk kizárólag a nálunk vásárolt edényekre vállal garanciát.
-

-

Új hulladékgyűjtő edényre 4 éves garanciát vállalunk rendeltetésszerű
használat mellett. 1 éven belüli meghibásodás esetén az edényt új edényre
cseréljük le. Az 1 éven túli meghibásodások esetében jó állapotban lévő
használt edényt biztosítunk megjelölve az edényt a kiadás dátumával, ebben
az esetben a csere edény garanciája az új edény vásárlásától számított 4 évig
lesz érvényes.
Használt hulladékgyűjtő edényre 1 év garanciát vállalunk!
Sérült, bérelt edényeket minden esetben cserélünk.

Ha az edény az ürítés alkalmával beesik a járműbe és megrongálódik, abban az
esetben vállaljuk az edény cseréjét.
Amennyiben az edényt nem társaságunknál vásárolták, a garancia a vásárlás helyén
érvényesíthető egy éven belül, azon túl a biztonságos kukaürítés érdekében, kérjük,
hogy törött edényét ügyfél szíveskedjen lecserélni.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fentiektől függetlenül amennyiben egy edény
javítható, (kerékcsere, fedélcsere, stift-pótlás) annak eredeti állapotát minden
esetben megkíséreljük helyreállítani.
Sajnos előfordulhat törés kollégáink figyelmetlenségéből adódóan a munkavégzés
során is. Amennyiben tehát nem egy „túlkoros” vagy nem szabványos edényről
beszélünk, abban az esetben ezeket a panaszokat a lakosoknak jelezni kell
ügyfélszolgálatunkon.
Balogunyom esetében:
9900 Körmend, Szabadság tér 10.
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-14:00, csütörtök 8:00-16:00. (Pandémia miatt szünetel)
Telefonos elérhetőség: 06/94/200-560 Hívható: hétfő, kedd, szerda 8:00-14:00,
csütörtök 8:00-16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
A bejelentésekről – ha az információk nem zárják ki a javíthatóságot vagy a garanciát
- minden esetben munkalap készül és a helyszínen egyedileg kivizsgáljuk.
Amennyiben a panaszt megalapozottnak találjuk, lehetőség szerint javítjuk vagy
cseréljük az edényt.
Az önkormányzat által jelzett problémákkal összefüggésben a következőkről
szeretném tájékoztatni:
(1.) A 29 db címet tartalmazó lakossági edénytörésekkel kapcsolatos listából
társaságunk ügyfélszolgálatára 4 db kivizsgálandó kérelem érkezett, ezek az
alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

Arany J. u. 3. – 4 évnél idősebb, pereme törött, nem javítható.
Ady E. u. 3. – 33 (!) éves, pereme törött, nem javítható.
Radnóti u. 4. – nem szabványos (110 literes) 4 évnél idősebb edény, nem
javítható
Váci M. u. 28. – vizsgálat nem történt, mivel már a bejelentés során kiderült,
hogy az edény nem felel meg a garanciális feltételeknek és nem javítható.
Boglárka u. 12. – Mi kértük az edény cseréjét, ügyfél csak elvitette velünk a régit.
Rákóczi F. u. 40. - Mi kértük a nem szabványos edény cseréjét állapota miatt.
Rákóczi F. u. 42. – Mi kértük a nem szabványos edény cseréjét állapota miatt.

A lista az alábbi címeket nem tartalmazta, de a tényszerűség kedvéért szeretném
jelezni, hogy mely – bejelentett – edénytöréseket orvosoltuk az elmúlt időszakban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weöres u. 30. – 2020 évjáratú edény, pereme törött, kicseréltük az edényt.
Boglárka u. 14. – 4 évnél idősebb, tető sérült, cseréltük a tetőt.
Bem u. 12. – 2019 évjáratú, perem törött, kicseréltük az edényt.
Boglárka u. 6. – edény beejtés miatt, kicseréltük az edényt.
Akacs M. u. 11. – 2020 évjárat, kicseréltük az edényt.
Új u. 3. – 2020 évjárat, kicseréltük az edényt.
Bem u. 11. – 2019 évjárat, helyszínen javítva.
Kossuth 2. – 2019 évjárat, helyszínen javítva.
Berzsenyi u. 3. – 2019 évjárat, kicseréltük az edényt.

Balogunyom településen is jellemzően sok régi és nem szabványos (110 literes)
kukaedénnyel találkoznak munkatársaink, ezért várható, hogy a későbbiekben is
több problémát fog okozni a kezelésük. Ezt megelőzendő, Társaságunk április 30 -ig
akciós áron, díjmentes ütemezett házhozszállítással kínál 120 literes edényeket a 110
literest cserélni szándékozó ügyfeleinknek. (Az ürítési díj Balogunyom településen
megegyezik a két méret esetében, tehát nincs szükség szerződésmódosításra)
120 literes használt:
120 literes új:

Br. 7.800 Ft
Br 10.500 Ft

– 1 év garanciával
– 4 év garanciával

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy panaszukkal, edényvásárlással és bármilyen
hulladékszállítással
kapcsolatos
üggyel
kapcsolatban
szíveskedjenek
ügyfélszolgálatunkhoz (és ne az önkormányzathoz) fordulni, munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésükre.
Természetesen ismételten felhívjuk kollégáink figyelmét a szakszerű munkavégzésre.
(2.) Temetői konténer ürítése
2020.10.09-én kaptunk jelzést az önkormányzattól, mely szerint elmaradt 10.07-én a
Táncsics utcai temető 2 db 1100 literes konténerének ürítése. Az esetet kivizsgálva még
aznap (10.09) e-mailben jeleztük az önkormányzatnak, hogy következő alkalommal
ürítjük a konténert és elhozzuk bármilyen zsákban a konténerek mellől a felgyülemlett
plusz hulladékot.
2021.03.04-én, a teljesítésigazolás kapcsolatos érdeklődésünkre kaptunk információt
az önkormányzattól, mely szerint elmaradt 02.24-én és 03.03-án a Táncsics utcai
temető 2 db 1100 literes konténerének ürítése. A gyűjtést végző munkatársaink és az
autó GPS adata szerint a 03.03-i ürítés megtörtént, ennek ellenére amennyiben volt
plusz hulladék azt a következő gyűjtés alkalmával elszállítottuk.
A fentieken kívül nincs információnk elmaradt temetői hulladékszállításról. Az esetleges
elmaradt ürítéseket, jelzés esetén a lehető legrövidebb időn belül pótoljuk, illetve a
plusz hulladék elszállításáról is gondoskodunk.
(3.) Szelektív szigetek ürítése.
A szelektív szigeteket működési területén meghatározott ütemterv szerint üríti a
szolgáltató. Mivel a házhoz menő szelektív gyűjtés – műanyag és papír tekintetében megvalósul a településen, Társaságunk nem tartja indokoltnak a szelektív edények
gyakoribb ürítését. Sajnos a szigetekkel kapcsolatban szinte mindenhol problémát
okoz a konténerekbe helyezett kommunális hulladék, illetve a szigetek környékének
tisztán tartása. Általános tapasztalat, hogy nem is a helyi lakosok helyezik ide el a
hulladékot, hiszen ők házhoz menő szolgáltatásban részesülnek. Szeretném jelezni,
hogy amennyiben valamely ügyfelünk a cserezsákok méretét meghaladó
mennyiségben szeretne szelektív hulladékot kihelyezni, azt bármilyen bolti
forgalomban kapható átlátszó zsákban megteheti, illetve a papírt zsák nélkül
kötegelve is elszállítjuk. Tehát ilyen értelemben nincs mennyiségi megkötés a házhoz
menő szelektív gyűjtés esetében.

Polgármester Úr felvetését a szelektív sziget megszüntetéséről támogatjuk, egyedül az
üveggyűjtő konténert javasolnánk a közterületen hagyni, mivel ennek a frakciónak
nem megoldott a házhoz menő gyűjtése.
Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, bármilyen a település egészét általánosan érintő
hulladékszállítással kapcsolatos ügyben használják a koordinacio@stkh.hu
elérhetőséget, a bejelentést a legrövidebb idő alatt kivizsgáljuk és lehetőség szerint
megoldást kínálunk a problémára.

Bízva tájékoztatásom szíves elfogadásában.
Sopron, 2021. 03. 12.
Üdvözlettel:
Horváth Ádám
irodavezető
vállalati ügyfélszolgálat és koordinációs iroda

