
Tájékoztató 
Szolgáltatások (Külső munka) igénylése 2016-tól 

 
Megrendelés: 
 
2016. február 01-től szolgáltatást kizárólag személyesen, Sajóládi lakhellyel rendelkezők 
igényelhetnek a Karbantartó Csoport irodájában. (Fráter György út 2.)  
A megrendelő lap kitöltéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. A 
különböző szolgáltatások csak Sajóládon belül vehetők igénybe. A megrendelőlap kitöltése 
mellett 1 óra munkadíjat előlegben kell befizetni, a megrendelés helyszínén!  
 
Munkavégzés:  
 
A munkavégzés idejét a megrendelőnek úgy kell meghatároznia, hogy a munkavégzés teljes 
időtartama alatt a megjelölt címen tudjon tartózkodni. A szolgáltatás minden dokumentumán 
kizárólag a megrendelő aláírása szerepelhet. Ellenkező esetben a munkálatokat nem kezdjük 
meg. A sikertelen kivonulásra 10 perc munkadíj kerül levonásra az előlegből.  
A megrendelőnek kötelessége a munkavégzés helyén, még a munkálatok megkezdése előtt, a 
különböző baleseti és veszélyforrásokat megszüntetnie, elhárítania, vagy arra felhívni a 
munkát végző(k) figyelmét. (Pl: - gödrök, bukkanók, üveg és egyéb törmelék a fűkaszálandó 
területen, - lógó, szigeteletlen vezetékek a munkavégzés helyén, stb.) Felhívom figyelmét, 
hogy a munkát végzőnek kötelessége megtagadnia, vagy abbahagynia a munkavégzést, ha 
úgy látja, hogy az balesetmentesen (tovább) nem kivitelezhető! Ez vagy sikertelen kivonulást 
eredményez (lásd fent), vagy számlázásra kerül a már elvégzett munka, viszont az 
befejezetlenül marad, amíg a körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos munkavégzést. 
 
 
Be- illetve kifizetés: 
 
Amennyiben a munka meghaladja az 1 órás időtartamot, úgy a különbözetet az előlegen felül, 
a kiállított számla alapján kell megfizetni a megadott határidőig. Aki a határidőt nem tartja be, 
tiltólistára kerül. 2 évig nem igényelheti szolgáltatásainkat, és végrehajtó bevonásával eljárást 
kezdeményezünk.  
Amennyiben a munka nem haladja meg az 1 órás időtartamot, úgy a különbözet, a számla 
kiállításától számítva 5 napon belül, ügyfélfogadási időben, a házipénztárból visszafizetésre 
kerül.  
/ 2015. augusztus 5-től, továbbra is érvényben lévő változások. Az árak az áfát tartalmazzák, 
valamint a gépek bérlése gépkezelővel együtt értendő. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, 
hogy a perc alapú munkaidő elszámolás a fent említett időponttól megszűnik. A munkaidő 30 
perces egységidőre változik. Tehát a megkezdett perc fél órás egységnek számít, illetve 
minden fél órát meghaladó munkaidő újabb megkezdett 30 perces egységként lesz 
elszámolva. Ezzel egyidejűleg viszont megszűnik a kiszállási díj (illetve a kivonulásra 
fenntartott 10 perc) felszámolása, kivéve (lásd fent) a sikertelen kivonulások esetén. / 
 
 


