TÁJÉKOZTATÓ A REZSICSÖKKENTÉS TELJESÜLÉSÉRŐL
Az INNO-SZOLNOK NONPROFIT Kft. közleménye

Tisztelt Ügyfelünk!
Levelünkkel tájékoztatni szeretnénk arról, hogy az Inno-Szolnok Nonprofit Kft a rezsicsökkentések végrehajtásáról
szóló 2013. LIV. törvény, valamint a 2012. évi CLXXX. törvény 91.§-ában foglalt kötelezettségének eleget tett, a
jogszabályban előírt 10 %- os rezsicsökkentés megtörtént.
E rezsicsökkentés a hulladékszállítási díj vonatkozásában azt jelenti, hogy a 2013. július 1-jét követő időszak
tekintetében a számlán feltüntetett fizetendő összeg nem haladja meg a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2 %-os,
inflációs rátával megemelt összeg 90 %-át.
A díjcsökkentés kezdete a 2013. július 1. és ezen időpont után elszállított hulladékokra vonatkozik.
Szolgáltatási területünkön alkalmazott korábbi (2013. július 1. előtti) díjak, a rezsicsökkentett, új hulladékszállítási
díjak, valamint a rezsicsökkentés által keletkezett megtakarítás összege (Ft) és %-os mértéke az alábbi táblázatban
látható:

Település

Tiszakürt

Rezsicsökkentés
megtakarítás
Rezsicsökkentett,
előtti nettó díj
összege Ft/hó
új nettó díj Ft/hó
Ft/hó
(nettó)
80 l
1 305

120 l
1 955

80 l
1 088

120 l
1 628

80 l
217

120 l
327

Megtakarítás %os mértéke
80 l
16,63%

120 l
16,73%

Fenti hulladékszállítási díjak nettó díjak, nem tartalmazzák a 27 %-os ÁFA-t.
A rezsicsökkentés természetesen új típusú számlát is jelent, amelyen Ön jól nyomon követheti, hogyan alakul
megtakarítása a rezsicsökkentésnek köszönhetően, mennyi megtakarítást jelent Önnek és családjának a háztartási
hulladékszállítás díjának a mérséklése.
A rezsicsökkentés következtében keletkezett megtakarítását a számla alján, színes mezőben tüntetjük fel.
Tájékoztatjuk, hogy a számlán a fizetendő hulladékszállítási díj (azaz a számla végösszege) már a rezsicsökkentés
figyelembevételével megállapított összeg.
Tájékoztatásunk célja, hogy Ön is megbizonyosodhasson arról, hogy az Ön esetében is realizálódott a rezsicsökkentés.
Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft által ellátott települések területének tisztán, rendben tartása mindannyiunk közös
érdeke. Nagyon fontos tudnia, hogy szolgáltatásunkat csak azokból a díjakból tudjuk fenntartani és fejleszteni, amit
időben és rendben minden lakos befizet.
Nyilvántartási rendszerünk átvizsgálása után minden fizetési késedelemben lévő lakost levélben keresünk meg és
felszólítjuk a hátralékuk rendezésére. Amennyiben még ezután sem történik meg az adósság rendezése, kénytelenek
leszünk követelésünket átadni az adóhatóság részére, amely hatóság adók módjára hajtja be az elmaradást.
Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat telefonon vagy személyesen,
munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
Tisztelettel:
Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.
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honlap: www.inno-szolnok.hu
e-mail: info@inno-szolnok.hu, innoszolnokkft@gmail.com

