TÁJÉKOZTATÓ
a hulladékszállítás 2010 évi változásairól
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Parád Nagyközség Önkormányzata, Mátraballa,
Mátraderecske, Recsk, Sirok, Terpes települések önkormányzataival közösen 2009. november 13án közbeszerzési felhívást tett közzé a fenti települések szilárd hulladékának összegyűjtésére és
ártalmatlanító helyre történő elszállítására vonatkozóan.
A hirdetményre hét vállalkozás nyújtott be ajánlatot, és a legelőnyösebb ajánlatot figyelembe véve
az alábbi sorrend alakult ki:
PEVIK Kft. Pétervására
Városgondozás Kft. Eger
Szakács Péter e. v. Parád
AVE Miskolc Kft.
ASA Magyarország Kft.
ASA Hódmezővásárhely Kft.
ÉHG Zrt. Kazincbarcika
Az önkormányzatok a közszolgáltatási szerződést, ennek értelmében a PEVIK Kft.-vel kötötték
meg. A közszolgáltatási szerződés tartalmának megfelelően 2010 január 1-től az alábbi változások
léptek életbe:
Szolgáltató megnevezése
A háztartási hulladék szállítását 2010. január 1-től – 2014. december 31-ig közszolgáltatási
szerződés alapján „PEVIK” Közüzemi és Szolgáltató KFT. 3250 Pétervására, Tisztisor 29.
végzi.
A szolgáltatás időpontja és a hulladék-lerakóhely kijelölése
A háztartási hulladék elszállítását a szolgáltató heti egy alkalommal, szerdai napon végzi.
A közszolgáltató által összegyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladék lerakóhely: Egri
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer átrakó állomása
A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék elszállításához rendszeresített
gyűjtőedények 2010. évi díjszabása
Edényzet megnevezése
60 literes kuka
110 vagy 120 literes kuka

1100 literes konténer
4-5 m3 konténer
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Negyedéves díj
2.730 Ft
3.900 Ft

Ürítési díj/alkalom
2.990 Ft
10.220 Ft

A fenti árak magukba foglalják a heti gyakoriságú szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás
költségeit, valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 7/2009. (V.14.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.
A rendelet megtekinthető a parad.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A rendelet értelmében:
- Családi házak esetében kötelezően legalább egy darab 110 vagy 120 literes, többlakásos
épületek esetén lakásonként legalább 110 vagy 120 literes edénynek megfelelő űrtartalmú
gyűjtőedény alkalmazandó.
Egyedül élő nyugdíjas kérésére – kedvezményként – 60 literes szállítást vehet igénybe.
A szolgáltatási díjak negyedévente, utólag kerülnek megfizetésre.
A közszolgáltatási szerződések megkötésének helyéről és idejéről és az I. negyedéves díjak
(matrica) megfizetésének - határidejéről a Szolgáltató külön értesítést fog küldeni.
Parád, 2010. január 4.
Nagy Oszkár sk.
polgármester

Varró Gyula sk.
jegyző

