IGÉNYLŐ LAP
Tisztelt Jászberényi lakosok!
A
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025
számú
„Jászberény
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című pályázat keretében 2.000 db 1.000 literes komposztáló edény kerül kiosztásra ingyenesen a
jászberényi ingatlan használók között abból a célból, hogy jelentősen csökkenjen a lerakóra kerülő, komposztálható
szerves anyagok (zöld javak) mennyisége.
Ez az Igénylő lap azt a célt szolgálja, hogy felmérjük a komposztáló edények használata iránti érdeklődést. A beérkező
igények alapján döntünk a kiosztás feltételeiről. Figyelembe vesszük az igénylő esetében, hogy állandó vagy ideiglenes
jászberényi lakos, van-e hulladékszállítási díjtartozása, rendelkezik-e közszolgáltatói hulladékszállítási szerződéssel,
milyen az ingatlan típusa, mennyire felel meg a komposztálás feltételeinek. A kiosztás október elejétől kezdődik.
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak az igényeljen komposztáló edényt, aki vállalja, hogy:
- a gyűjtő pontról (Jászberény) saját költségén ingatlanára szállítja;
- haszonkölcsönszerződést köt a közszolgáltatóval a komposztáló edényre vonatkozóan, és az edényt legalább 5 évig
rendeltetésszerűen használja;
- a háztartásban keletkező zöldhulladékokat komposztálja, nem helyezi a háztartási hulladékgyűjtőbe;
- az Önkormányzat megbízottja és az EU-s pályázatok ellenőrei az elkövetkezendő 5 évben bármikor szúrópróba-szerűen
ellenőrizhetik a komposztáló edény meglétét, megfelelő állapotát, használatát, a közszolgáltatás keretében
hulladékszállítási napokon kihelyezett kuka(k) tartalmát;
- abban az esetben, ha a komposztálóedény megrongálódik, használhatatlanná válik, vagy ellopják, azt azonnal bejelenti
a közszolgáltató felé, és a saját költségén pótolja.
Az igénylőlapokat a Jászberényi Polgármesteri Hivatal épületében a portán található, erre a célra szolgáló
gyűjtőedényben lehet leadni. Az igényeket a rendelkezésre álló 2000 db komposztáló edény keretének
kimerüléséig tudjuk fogadni!
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 számú „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című pályázat keretében 1.000 literes komposztáló edényt szeretnék igényelni:
Név: ................................................................................... Felhasználó azonosító*: ..............................................................
Születési név: ................................................................... Adóazonosító: ............................................................................
Lakcím: ...................................................................................................................................................................................
A komposztáló edény helye (címe) ha nem azonos a lakcímmel:...........................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Az ingatlan típusa:

a. kertes ház

b. 4-10 lakásos társasház saját udvarral

c. sok lakásos társasház saját udvarral

d. egyéb

Telek mérete: …………………………………. m2
Elérhetőség: E-mail cím:

telefon:

Megjegyzés: ............................................................................................................................................................................
*Felhasználó azonosító: A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.-től kapott számla oldalán szereplő azonosító szám.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy helyi adótartozásom az igénylés időpontjában nincs.

……………………………………………….
igénylő aláírása

