
Tisztelt pápai lakosok, tisztelt ügyfeleink!
Cégünk elégedettségi kérdőívet juttatott el 
önökhöz, melynek segítségével megismerjük a 
Közszolg Kft. tevékenységéről alkotott vélemé-
nyüket. Válaszaik, értékelésük fontos számunk-
ra, hiszen ennek segítségével tudjuk munkánkat 
még hatékonyabbá tenni. Az ügyfelek elégedett-
ségének mérése törvényben megfogalmazott 
kötelezettségünk, továbbá az ISO 9001 minőség-
irányítási rendszer működtetésével előírt fel-
adatunk is. Szolgáltatásaink értékelése mellett 
önök kérdéseiket is megfogalmazhatták a ki-
küldött kérdőíven, ezek közül a leggyakrabban 
előforduló felvetésekre az alábbiakban adunk 
választ: 

Falevelek, nyesedékek elszállítása, közterületi 
növények gondozása
A közterületen, közparkokban található növények 
gondozása, az ezekből keletkezett növényi maradvá-
nyok elszállítására Pápa Város Önkormányzatának 
Városgondnoksága kötelezett. A KÖZSZOLG Kft. fás 
és lágyszárú növényi hulladékokat a Szabó Dezső 
utcai hulladékudvarban vehet át, ha azt díjtartozás-
sal nem rendelkező lakos szállítja be és a hulladék 
nem gazdasági tevékenységből származik.

Közterületek fenntartása, tisztán tartása
A közterületek fenntartása a Városgondnokság te-
vékenységi körébe tartozik. A KÖZSZOLG Kft. a hul-
ladékgyűjtő edényekben elhelyezett szemét elszál-
lítását és kezelését végzi, ami a „kuka”, konténer 
mellett van, azért a Városgondnokság felel.

Hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett zsákok 
elszállítása
A KÖZSZOLG Kft. kizárólag a KÖZSZOLG feliratú, na-
rancssárgaszínű hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett 
szemetet szállítja el, mivel ezen zsákok megvásár-
lásával a hulladékkezelés költséget is megfi zeti az 
ügyfél. A nem KÖZSZOLG feliratú zsákok kihelyezé-
se szabálytalan, tettenérés esetén büntetendő!

Közterületi konténerek ürítési rendje, tisztítása
A jellemzően a lakótelepeken elhelyezett konténere-
ket hetente, egyes helyeken hetente két alkalommal 
üríti a KÖZSZOLG Kft. Az ürítési gyakoriság a tapasz-
talatok szerint megfelelő, a többletürítést igénylő 
lakóközösségek szerződésmódosítás és többlet díj-
fi zetés mellett igényelhetik a konténerek gyakoribb 
ürítését. A vonatkozó jogszabály  tavasz kezdetétől 
ősz végéig kéthavonta írja elő a konténerek fertőt-
lenítését. A KÖZSZOLG Kft. havi rendszerességgel 
fertőtleníti a konténereket.

Konténerek bekerítése
A közterületi konténerek bekerítése nem kötelező 
feladata a KÖZSZOLG Kft-nek. Igény esetén azonban 
a lakóközösség – a szolgáltatóval egyeztetve – beke-
ríttetheti azt. A tapasztalatok szerint sajnos a kerítés 
szerkezetét és zárját a legtöbb helyen megrongálják, 
így hosszú távon nem tudja ellátni feladatát.
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VÁLASZAINK 
A KÉRDŐÍVEKEN FELVETETT 
ÉSZREVÉTELEKRE

Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.

Tisztelt pápaiak!
Továbbra is várjuk a kitöltött kérdőíveket, 
melyeket a levélhez mellékelt válaszborí-
tékban díjmentesen adhatnak fel számunk-
ra. További kérdéseikre, felvetéseikre a 
Pápa és Vidéke című lap következő számá-
ban adunk választ.

Tisztelettel: Közszolg Kft.


