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Értesítés a települési (kommunális) szilárd hulladék szállításának változásairól:

Értesítjük, hogy a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer - melynek a
Település is tagja, - 2009. második félévétől megkezdte üzemszerű működését. A 2007.
november 28.-án aláírt koncesszió egyedüli nyertese az AVE Magyarország Kft (az Energie AG
tagja). Ezen időponttól kizárólagos joggal fogadja és az Uniós normatíváknak megfelelő helyen,
és módon kezeli az összes települési hulladékot. Ezen időponttal párhuzamosan Heves
megyében minden lerakó bezárásra került, így az általunk üzemeltetett Pétervásárai lerakó is. A
bezárt lerakókat a tulajdonosnak, a rekultiváció megkezdéséig - a további lerakást
megakadályozó - műszaki zárral kell ellátni.

A közszolgáltatást továbbra is a PEVIK Kft végzi, a Heves-megyei lerakóhely Hejőpapi
település, az átrakóállomás pedig Eger Déli Iparterületre változott. A zavartalan átmenet
érdekében a Társulásnak sikerült elérni, hogy 2009. december 31.-ig - a beszállító csak
5.200Ft/tonna + ÁFA árat fizessen. Ezt követően az ár évente rögzített. Növelni csak a
mindenkori (vélhetően 2007. november 28.-tól számított) inflációval és ÁFA-val lehet: A
2007.11.28.-án rögzített ár 2010. január Ol.tól nettó 8.700,- Forint, majd évente
9.300/10.000/10.800/11.800.-Ft/tonna x infláció + ÁFA. Az árak erre a négy évre rögzítettek. A
lerakási ár minden évben fentiek szerint aktualizálásra kerül.

A szolgáltatási területen az ingatlan tulajdonosok 2009. november 1.-től szabványos kukát
kötelesek használni. Amennyiben az ingatlantulajdonosnál több hulladék keletkezik, mint a
kukába helyezhető mennyiség, abban az esetben a többlethulladék elszállítására a
szolgáltatónál illetve az Önkormányzatnál is megvásárolható emblémával ellátott műanyag zsák
használható. Ára 292 Ft +Áfa/db (365 Ft) mely ár tartalmazza a zsák, a begyűjtés, az elszállítás
és az ártalmatlanítás költségeit is. A zsák csak a többlet hulladék esetén használható! Egyéb
kihelyezett zsákot a szolgáltató nem szállít el.
A 110-120 illetve 240 literes kukák megvásárolhatóak a kereskedelmi forgalomban, illetve ettől
olcsóbb kerekes kuka, a PEVIK Kft. központjában, 2009. október 31.-ig nagykereskedelmi áron
előjegyezhető, részletfizetési kedvezménnyel, Önkormányzati támogatással.
A cikk tovább folytatódik a PEVIK Kft. honlapján, ahonnan a megrendelő űrlapot is letöltheti !
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