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Tisztelt Önkormányzat!
Bizonyára Önök is értesültek, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek
Szarvaskő is tagja, 2022. október 1-jétől kezdve a Szelektív Nonprofit Kft.-t bízza meg a Társulás településein a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. A Szelektív Nonprofit Kft. az Önök településén társaságunkat
kérte fel a gyűjtési-szállítási szolgáltatás ellátására, így 2022. október 1-jétől a PEVIK Nonprofit Kft. végzi ezt a
tevékenységet. A lakosságnak ezzel kapcsolatban nincs teendője, a számlázás változatlan.
Kérjük Önöket, tájékoztassák a lakosságot az alábbi információkról. A továbbiakban a közszolgáltatással
kapcsolatos ügyintézésre társaságunknál van lehetőség, a következő elérhetőségeken:
Személyesen vagy postai úton:
Nyitvatartás:

3250 Pétervására, Tisztisor utca 29.
hétfő
08:00 – 15:30
kedd
08:00 – 15:30
szerda
szünnap
csütörtök
07:30 – 19:30
péntek
08:00 – 13:00

Telefon:
E-mail:
Online ügyintézés:

+36 36 368 445
info@pevik.hu
www.pevik.hu

2022. október 1-jétől részben módosulnak a hulladékszállítási napok:
Kommunális
Szelektív
Zöldhulladék
Üveghulladék

RÉGI
kedd
szerda
szerda
kedd

ÚJ
csütörtök
csütörtök
kedd
gyűjtőpont, egész héten

Változik továbbá a zöldhulladék gyűjtésének gyakorisága, ezt négyhetente szállítjuk, illetve a szelektív
hulladék szállítása páros hetekről páratlan hetekre kerül át, de továbbra is kéthetente történik. 2022 év végéig
Szarvaskőn tehát a következő napokon lesz szelektív hulladék- és zöldhulladék-szállítás:
Zöldhulladék:
október 4., november 1., november 29.
Szelektív hulladék: október 13., október 27., november 10., november 24., december 8., december 22.
A zöldhulladék-szállítás négyheti gyakoriságra történő átállásával párhuzamosan a 3 zsákos korlátot 6
db-ra emeljük szállítási alkalmanként. A többlet zöldhulladékra szolgáló fehér zsákok ügyfélszolgálatunkon
vásárolhatók meg, de az Önkormányzathoz is juttathatunk el belőlük igény szerint.
Az üveghulladékhoz hamarosan kihelyezünk egy 1100 l-es gyűjtőkonténert egy Önök által megjelölt
helyre, ezzel kapcsolatban keresni fogjuk Önöket. Az üveghulladékot tehát a hét bármely napján, akár éjjelnappali elérhetőséggel lehet majd leadni.
A lomtalanítás írásbeli vagy személyes regisztrációhoz kötött, postán vagy e-mailben szükséges a
közszolgáltatási díjat fizető személy nevét és az érintett ingatlan címét feltüntetni a levélben. Évente
háztartásonként egy alkalommal, maximum 2 m3-ig díjmentes a lomtalanítás, amit a regisztrációs levél
beküldése után általában 3-4 héten belül teljesítünk, a kommunális hulladékszállítás napján. A pontos
dátumról egyenként tájékoztatjuk a regisztrált ügyfeleket, legkésőbb a lomtalanítás előtt 10 nappal korábban.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésükre! Üdvözlettel:

