
Tisztelt  pápai lakosok, tisztelt ügyfeleink!
Cégünk elégedettségi kérdőívet juttatott el  
önökhöz, melynek segítségével megismerhetjük 
a KÖZSZOLG Kft. tevékenységéről alkotott vé-
leményüket. Válaszaik, értékelésük fontos szá-
munkra, hiszen ennek segítségével tudjuk mun-
kánkat még hatékonyabbá tenni. Az ügyfelek 
elégedettségének mérése törvényben megfo-
galmazott kötelezettségünk, továbbá az ISO 9001 
minőségirányítási rendszer működtetésével elő-
írt feladatunk is. Szolgáltatásaink értékelése 
mellett önök kérdéseiket is megfogalmazhatták 
a kiküldött kérdőíven, ezek közül a leggyakrab-
ban előforduló felvetésekre az előző számban 
adott válaszainkon túl az alábbiak szerint adunk 
tájékoztatást: 

Ünnepi szállítás rend:
A KÖZSZOLG Kft. szállítási rendje évek óta válto-
zatlan. A város különböző területein érvényes hul-
ladékszállítási napok ünnep idején sem változnak. 
Ez azt jelenti, hogy ahol hétfőn történik a hulla-
dékgyűjtő edények ürítése, onnan akkor is hétfőn 
szállítjuk el a hulladékot, ha az ünnepnapra esik.

Számlázási késedelmek:
A KÖZSZOLG Kft-nél a múlt esztendőben ügyfelek 
nyilvántartásba vétele során partnerkód változá-
sok történtek, ezeket a módosításokat a bankok 
számára jeleztük, ám a csoportos beszedéssel fi -
zető ügyfelek esetében ennek ellenére léphetett 
fel díjfi zetési probléma.
A számlázási késedelem a rezsicsökkentés sza-
bályainak alkalmazásából adódott, a díjfi zetési 
konstrukciót ugyanis az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormány-
zati Társulás egységesen alkotta meg, ehhez több 
szakhatóság véleményét ki kellett kérni, s csak 
azok megérkezése után volt lehetőség a törvényi 
előírásoknak megfelelő csökkentett díjak kidol-
gozására. További késedelmet okozott az új elő-
írásoknak megfelelő számlakép kidolgozása is, 
melyhez informatikai módosításokra volt szükség. 
A múlt esztendő második féléves díjairól szóló 
számlát így csak ősszel kapták kézhez ügyfeleink. 
A havi díjfi zetést választó ügyfelek is negyedéven-
te kapják kézhez számláikat (három darabot egy 
borítékban) – ennek oka a költséghatékonyság.

CHIP-es hulladékgyűjtő edények:
A KÖZSZOLG Kft. feladatellátási területén kialakí-
tott közszolgáltatási rendszer műszaki tartalmát 
az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhul-
ladék-kezelési Önkormányzati Társulás határozta 

meg, a KÖZSZOLG Kft. csupán üzemelteti azt. A 
CHIP-es rendszerrel kapcsolatban a társulás ille-
tékes nyilatkozatra.

Minimum gyűjtőedény méretek és szállítási 
gyakoriság:
A minimum alkalmazandó edényméretet és a heti 
kötelező igénybevételt jogszabály írja elő.

Tisztelt  ügyfeleink!
Továbbra is várjuk a kitöltött kérdőíveket, melye-
ket a levélhez mellékelt válaszborítékban díjmen-
tesen adhatnak fel számunkra.
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VÁLASZAINK 
A KÉRDŐÍVEKEN FELVETETT 
ÉSZREVÉTELEKRE

Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.

Tisztelt  ügyfeleink!
Tájékoztatjuk  önöket, hogy a számla képére vonatkozó 
jogszabály ismételten változott. Az előírt forma kidolgozá-
sa miatt a 2014. évi első negyedéves számlákat várhatóan 
márciusban kapják kézhez mind a havi fi zetést választók, 
mind a negyedéves számlázást igénylők. A késedelemért 
szíves elnézésüket kérjük.
Kérjük továbbá, hogy a díjtartozással rendelkező ügyfele-
ink hátralékukat mielőbb rendezzék, vagy ha egyösszegű 
tartozásrendezésre nincsen módjuk, úgy a részletfi zetés 
engedélyezéséért forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánk 
munkatársaihoz.

Ügyfélszolgálat (Pápa, Fő tér 12., Ruszek köz):
Hétfő:  08:00 – 12:00
Kedd:  -
Szerda:  08:00 – 12:00
Csütörtök:  08:00 – 20:00
Péntek:  08:00 – 12:00


