
Új szolgáltató a hulladékszállításban

Előzmények
Az elmúlt években szállítást végző AVE Hevesi Városgazdálkodási Kft. már 2010. január 1-
től  jelentős  mértékben  kívánta  a  lakosság  felé  a  szolgáltatás  díjait  emelni,  azonban  a 
Képviselő-testület  nem fogadta el ezt  az emelést,  és közbeszerzési  pályázat  kiírása mellett 
döntött. Ugyanakkor a költségvetés tervezésekor úgy határozott, hogy a közbeszerzési eljárás 
sikeres  befejezéséig  –a  szolgáltatás  folyamatosságának  biztosítása  érdekében-  a  lakosság 
helyett havonta 300.000 ft+ÁFA kompenzációt fizet az AVE Kft-nek.
Önkormányzatunk  2010.  április  25-i  hatállyal  a  Kaposvári  Városgazdálkodási  Zrt-vel 
kötött  szerződést  a  lakossági  kommunális  hulladék  összegyűjtésére  és  ártalmatlanításra 
történő elszállítására.  A hulladékszállítást  végző cég  nyílt  közbeszerzési eljárás keretében, 
mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázó nyerte meg a közbeszerzést 10 
évre.

A közszolgáltatás tartalma
A közszolgáltatási szerződés értelmében a közszolgáltató vállalta, hogy 2011-ben nem emel a 
szolgáltatás díján, valamint az elkövetkező években csak az ágazati infláció mértékével növeli 
az árakat. A kommunális hulladék elszállítása változatlanul  szerdai napokon 07 és 20 óra 
között történik a községben. A szállítást a szolgáltató ünnepnapokon is vállalta. A lakosságot 
a  szolgáltatási  szerződés  megkötését  követően  új  gyűjtőedényzettel látta  el:  60  literes 
edényzetre jogosultak azok a háztartások, ahol 1 vagy 2 fő lakik, a többi háztartás 120 literes 
gyűjtőedényzetet  kapott.  Az  esetlegesen  keletkező  többlethulladékot  a  Polgármesteri 
Hivatalban  megvásárolható  címkés  zsákban szállítja  el  a  szolgáltató.  A szolgáltató  évente 
kétszer  (tavasszal  és  ősszel)  lomtalanításból  származó  hulladékok  összegyűjtését  végzi, 
november hónapban a zsákokban összegyűjtött  lombhulladékot szállítja el egy alkalommal. 
Ezekért a szolgáltatásokért külön nem kell a lakosságnak fizetni, csakúgy, mint a szelektíven 
gyűjtött hulladék elszállításért sem, mely 2010. szeptember 1-től lesz bevezetve két helyen 
felállított,  helyszínenként  3  frakciót  (PET  palack,  színes  üveg,  fehér  üveg)  tartalmazó 
szigeten.  A  hulladékgyűjtő  szigetek  a  két  Coop  üzlet  környékén  kerülnek  felállításra.  A 
szolgáltató  minden  hónap  első  szerdáján  13  és  16  óra  között  a  Polgármesteri  hivatalban 
ügyfélszolgálatot tart.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv 20.§-a értelmében a lakosság köteles az 
önkormányzat  által  szervezett  hulladékbegyűjtést  igénybe venni.  2010. szeptember  1-től  a 
hulladékok szigeteken történő szelektív gyűjtése is idetartozik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ezen kötelezettségének maradéktalanul tegyen eleget 
és  a  keletkező  hulladékoktól  –ideértve  a  lomtalanításból  származó  hulladékot  és  a 
lombhulladékot  (avar)  is-  ne  égetéssel  vagy  tiltott  lerakóhelyeken  való  elhelyezéssel 
szabaduljon meg, hanem környezetünk és mindannyiunk egészsége védelme érdekében a 
megszervezett közszolgáltatást vegye igénybe –ha már egyszer kötelező és fizetünk is érte.


