2009. október

Önkormányzati tájékoztató

Megemlékeznek
A Tamási Áron Általános Iskolában október 22-én, csütörtökön 8 órától emlékünnepséget
tartanak. Az intézmény növendékei mûsor keretein belül idézik fel 1956. október 23-a eseményeit.

Tárlat nyílt
Dobosné Szûcs Rita festménykiállítása nyílt meg a pétervásárai Szántó Vezekényi István
Mûvelõdés Házában október 16án, pénteken. A tárlat – amelyet
Varró Magdolna, a mûvelõdési,
oktatási és idegenforgalmi bizottság elnöke nyitott meg –
munkanapokon 9 és 17 óra között tekinthetõ meg egészen december 20-ig. A rendezvényt a
pedagógiai és közmûvelõdési intézmény támogatta.

Játszóház
A Szántó Vezekényi István
Könyvtárban október 28-án, szerdán 9 órától Haloween-játszóházba várják a kisiskolásokat.

Nyitva tartás
A Szántó Vezekényi István Mûvelõdés Háza munkanapokon 9
órától 17 óráig, munkaszüneti napokon pedig rendezvényektõl
függõen várja vendégeit.

Nyílt napok
Az FVM ASZK Szakképzõ Iskola – FVM Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és Kollégium
nyílt napokat tart november 16.
és 18. között, 10 órától 12 óráig.

Irodalmi est
Zsíros Simon Mária író, költõ,
elõadómûvész irodalmi estjét
rendezik meg november 5-én,
csütörtökön 16 órától a Szántó
Vezekényi István Könyvtárban.

Pétervására Város Önkormányzata és a Szántó Vezekényi István Mûvelõdés Háza
szeretettel meghívja Önt és Családját
2009. október 23-án (pénteken) 15 órától
a Szántó Vezekényi István Mûvelõdési Ház nagytermében
az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.
A PROGRAM:
- Himnusz
- Tamási Áron Általános Iskola ünnepi mûsora
- Köszöntõt mond Pál László, Pétervására város
polgármestere
- Szederinda néptáncegyüttes bemutatója
- Kitüntetések átadása
- Szózat

A Szántó Vezekényi István Mûvelõdés Háza kisgalériájában
„RÉGI KOROK RÉGI KÖNYVEI”
címmel könyvkiállítás nyílt az egri Bródy Sándor
megyei és városi könyvtár helytörténeti gyûjteményébõl, a nagytermében pedig Dobosné Szûcs Rita
fotókiállítása tekinthetõ meg.

Ünnepeljünk együtt !

PORTRÉ
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Az összetartozás emléke
Az erdélyi fafaragó Pétervásárának készített kopjafát
Sándor János erdélyi fafaragómûvész újabb
köztéri alkotással lepte meg a péterkeieket.
Ezúttal a város húszéves évfordulójára faragott egy kopjafát.
Sándor János erdélyi fafaragómûvész neve
ismerõsen cseng Pétervásárán. Neki köszönhetõ, hogy tavaly október 23-án egy impozáns
köztéri alkotást, egy faragott térképet avathattak fel a Szabadság téren. Az emlékmû hitet
tesz a határokkal szétválasztott nemzetrészek
összetartozása mellett. A mûvész jóvoltából,
augusztus 20-án újabb pompás faragott szim-

bólummal gazdagodott a városka fõtere: ezúttal egy nagyméretû kopjafát készített a mester.
Az alkotás két hétig készült a polgármesteri hivatal épülete mögötti részen. János naponta
hajnaltól késõ estig megállás nélkül dolgozott a
több méter magas oszlopon. Kérdésünkre, mikor és hogyan került kapcsolatba a várossal,
szívélyes egyszerûséggel válaszolt:
– Az erdélyi Gyulakutával évek óta gyümölcsözõ testvérkapcsolatot ápol a pétervásárai
önkormányzat. Az elsõ baráti látogatás alkalmával Gyulakuta polgármestere – aki egyébként a keresztfiam – kért meg, hogy készítsek

Számos terv van a mûvész tarsolyában. János rendszeresen részt vesz hazai alkotótáborok munkájában. Tiszaszigeten, Laskodon, Bakonyszombathelyen is alkotott már. Mûveit Budapesten, Gyõrött, Szolnokon, Szegeden is megcsodálhatta a közönség, de Franciaországban és Svájcban is nyílt
kiállítása. Nagy álma az erdélyi és a magyar fejedelmek címereinek megfaragása, de örömmel állítana emléket a recski munkatáborban sínylõdõ áldozatok emlékének is.

valamilyen maradandó ajándékot Pétervására
számára. Akkor faragtam meg a városka címerét. Tavaly október 23-ára újabb köztéri alkotást készítettem, most pedig ezzel a kopjafával
szeretnénk emléket állítani államalapítónknak,
valamint a húszéves fennállását ünneplõ városnak. A faanyagot az önkormányzat biztosította, a terveimet pedig elõzetesen bemutattam. A
hatvannyolc éves mûvész Homoródvárosfalván született, és jó ideig egy erdélyi tanyasi
településen, Cséjén tanított. Jelenleg
Székelyszentistvánon él és alkot. Mûveit bemutatták a hannoveri világkiállítás magyar pavilonjában, a bicentenárium alkalmából pedig
õ faraghatta meg az Országos Széchényi
Könyvtár részére a történelmi Magyarország
hatvanhárom vármegyéjének címerét is. E
nagyszabású munka történetére így emlékezik:
– A kilencvenes évek végén barátaimmal
Nagycenkre kirándultunk. Széchenyi mauzóleumát meglátogatva ötlött fel bennem a gondolat, hogy az erdélyiek tiszteleteképpen faraghatnék egy kopjafát. Az ajánlatnak örültek, s egy
helyi vállalkozó fát is biztosított a munkához.
Nem sokkal késõbb a Széchényi könyvtárból
érkezett hozzám felkérés, hogy a millecentenárium alkalmából megfaraghatnám a történelmi Magyarország hatvanhárom vármegyéjének címerét. Nagy kihívás, szép feladat volt –
jegyezte meg János. A faragás iránti szenvedély egyébként a gyermekkora óta kíséri az alkotót. A legegyszerûbb fogásokat édesapjától
tanulta, aki jobbára használati tárgyakat faragott. A nyolcvanas években Vásárhelyen részt
vett egy fafaragókurzuson, ott csiszolta tudományát. Munkáiban gyakorta elõfordulnak
kedvenc motívumai: a csodaszarvas több változatban, honalapító õseink és a vérszerzõdés
aktusa, Magyarország, Erdély, a székelység és
különbözõ intézmények, települések címerei.
Számos kiállításon csodálhatták már meg alkotásait Erdélyben, hazánkban és külföldön is.
Van néhány kedvenc darabja, amiktõl semmi
pénzért nem válna meg. Egyik a „Csodaszarvas mutatja az utat” nevû munkája, melyen a
magyar és az erdélyi címer látható. Ez utóbbi
félrebillen a magyar címer mellõl, mert jelképesen Erdélyt is lekanyarították az anyaországról,
megcsonkítva így az egészet.
Barta Katalin (Heves Megyei Hírlap)

INFORMÁCIÓK

Tervezett fejlesztés

Pályázati pénzből
szépül az óvoda
A Pétervásárai Napköziotthonos Óvodában szeptembertõl három vegyes életkorú csoport indult,
összesen 72 kisgyermekkel. Mint
megtudtuk, a Bóbita csoportba jelenleg 23 fõ, a Manó csoportba 24
óvodás, a Napocska csoportba pedig
25 kisgyermek jár. Az intézmény
alapfeladata az alapító okiratban
meghatározott óvodai nevelés,
amely – a gyermek neveléséhez
szükséges – teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretein
belül zajlik. Az óvoda hároméves
kortól látja el a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggõ feladatokat. A
nevelõmunka az óvodai nevelési országos alapprogramra épülõ – a nevelõtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – helyi óvodai
nevelési program alapján folyik.
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Dobi Istvánné intézményvezetõ
arról adott tájékoztatást, hogy a
közelmúltban rámosolygott a szerencse óvodájukra: egy sikeres kistérségi pályázatnak köszönhetõen
tizennyolcmillió forintot nyertek.
Az összegbõl – amelyet ez év december végéig használhatnak fel –
a nyílászárókat cserélik ki, felújítják a belsõ homlokzatot, a tetõt javítják s körbe is csatornázzák, valamint a folyosót is leszigetelik.
Az intézményvezetõ nagyon
örül óvodájuk felújításához, elmondása szerint a tavalyi fûtéskorszerûsítésnek (amelyet tizenkétmillió forintnyi pályázati pénzbõl valósítottak meg) és a mostani
munkálatoknak köszönhetõen
korszerû óvodája lesz Pétervásárának.

„Pétervására város, Erdõkövesd,
Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek
Társult Képviselõtestület Közös Polgármesteri Hivatal közszolgáltatásaihoz való egyenlõ esélyû hozzáférés
biztosítása.”
Pétervására, Erdõkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes társult képviselõ-testületének ÉMOP-2009-4.2.2. –
Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) címû támogatásra „Pétervására város, Erdõkövesd, Váraszó,
Ivád, Kisfüzes községek Társult
Képviselõtestület Közös Polgármesteri Hivatal közszolgáltatásaihoz való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása” címû pályázatát támogatásra

érdemesnek ítélték. A komplett akadálymentesítés során akadálymentes parkolóhelyet alakítanak ki, az
épület megközelítésére az elõírásoknak megfelelõ rámpa épül. Az akadálymentes parkolótól indulva a látássérültek részére vezetõ sáv készül, mely az épületen belül is folytatódik. A bejárati ajtót az elõírásoknak megfelelõ méretûre cserélik. A
földszinten lesz kialakítva az akadálymentes WC és ügyfélfogadó, továbbá akadálymentesítve lesz az okmányiroda egyik irodája is. A látássérültek részére információs táblákat
helyeznek el. A hivatal az átalakítással kielégíti az akadálymentes munkahelyre elõírt feltételeket is.

A fejlesztés forrásösszetétele:
Saját forrás:
499 422 forint (5 százalék)
9 488 995 forint (95 százalék)
Támogatás:
Összesen:
9 988 417 forint (100 százalék)
A teljes kivitelezés befejezése 2010 nyarára várható.

HÍREK

Adventi játszóház
November 27-én, pénteken 9
órakor adventi játszóházba várják a kisiskolásokat a Szántó
Vezekényi István Könyvtár dolgozói.

Évadzáró vacsoraest
Az utánpótlás-sportolók évadzáró vacsoraestjét december 11én, pénteken 19 órai kezdettel

tartják meg a helyi mûvelõdési
házban.

Színházi előadás
November 26-án, csütörtökön 10 órától „Kis Ida virágai”
címmel tartanak gyermekszínházi elõadás a helyi mûvelõdési
házban. A programon közremûködik az egri Harlekin Bábszínház.

Karácsonyi ünnepség
December 8-án, kedden 9 órától „Szent karácsony ünnepe”
címmel rendezvényt szervez a
csökkentlátók egyesülete a helyi
mûvelõdési házban.

Gyermekszínház
„Betlehemi történet” címmel
gyermekszínházi elõadást tartanak a Szántó Vezekényi István

Mûvelõdési Házban december
10-én, csütörtökön 10 órától a
Maszk Bábszínház közremûködésével.

Nosztalgiáznak
December 20-án, vasárnap 17
órától karácsonyi nosztalgiamûsort rendeznek felnõttek részére
a Szántó Vezekényi István Mûvelõdési Házban.

KÖZÉLET
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Tájékoztató a lakossági kommu
A hulladékszállítási közszolgáltatás speciális jellege két tényezõre vezethetõ vissza:
1. az egyik az, hogy a keletkezett hulladék mennyisége a
jelenlegi technikai infrastruktúra mellett nem mérhetõ,
2. a másik a kötelezõ közszolgáltatás bevezetésének hátterében húzódó környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények érvényesítésének szükségessége.
Az alábbiakban röviden összefoglalom a közszolgáltatás legproblémásabb területeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, alkotmánybírósági határozatokat,
segítve a jogszabályoknak megfelelõ jogalkotást, jogalkalmazást:

1. Kötelező közszolgáltatás:
A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdése
értelmében „a települési önkormányzat kötelezõen ellátandó
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkezõ települési
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és
tart fenn”.
Az önkormányzat által biztosított közszolgáltatás kötelezõ jellegébõl adódóan a Hgt. 20. § (1) bekezdése elõírja, hogy az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán
keletkezõ települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban elõírtak szerint gyûjteni, továbbá az
annak begyûjtésére feljogosított
hulladékkezelõnek átadni.
Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében a települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása kötelezõ közszolgáltatás, melynek igénybevétele szintén kötelezõ minden ingatlantulajdonos számára. A kötelezõ közszolgáltatás nem csupán a keletkezett hulladék elszállítását foglalja
magában, hanem a begyûjtést,
szállítást, díjbeszedést, elhelyezést, utógondozást is. (PEVIK +
AVE)

2. Díjfizetési kötelezettség:
A települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) kormányrendelet (korm. r.) 6. § (1)
bekezdése határozza meg azt,

hogy kit terhel a díjfizetési kötelezettség.
Ennek értelmében a települési
hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a
Hgt. 20. § (1) bekezdése szerint a
települési hulladék gyûjtésére és a
közszolgáltatónak való átadására
kötelezett (ingatlantulajdonos,
használó), kivéve, ha a Hgt. 23. §
f) pontja alapján az önkormányzat
mentességet állapított meg, vagy a
közszolgáltatás ingyenes. A korm.
r. 6.§ (2) bekezdése szerint nem
tagadhatja meg a közszolgáltatási
díj megfizetését az, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve,
hogy részére a közszolgáltató a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
A Hgt. 26. § (1) bekezdése értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlantulajdonost terhelõ díjhátralék és az azzal összefüggésben
megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minõsülnek.

3. Arányosság:
A Hgt. 25. § (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját az
elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni.
Az arányos díjmegállapítás követelménye nem egyenlõséget jelent, hiszen gyakorlatilag „megvalósíthatatlan” a hulladék háztartásonként történõ lemérése, mellyel
összefüggésben az Alkotmánybíróság a 48/2000. (XII. 18.) és
506/B/2001. AB határozataiban
az alábbiakat fejtette ki:
„…Figyelembe kell venni azt
is, hogy az egyedi mérések alapján történõ szemétszállítás technikailag nem megoldható, vagy
csak magas költségráfordítással
biztosítható. A szerzõdött ûrtartalmú szeméttároló edénynek a
gyûjtési gyakoriságon alapuló
szolgáltatási díja okkal vélelmezhetõen a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tényleges egyenértékûségének érvényesüléséhez vezet. (…) Mivel a tárolóedények
ûrtartalma és a szemétszállítás
gyakorisága a kibocsátott szemét
tényleges mennyiségét tükrözõ
normaszámítási mód, az erre ala-

pított szolgáltatásidíj-megállapítás tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságát tükrözi.
A hulladékkezelési közszolgáltatás olyan szolgáltatás, melyben a
bizonyos fokú aránytalanság lehetõsége benne rejlik, azonban az
önkormányzatok különbözõ rendeleti szabályok bevezetésével (eltérõ ûrtartalmú edények és a szolgáltatás szünetelésének biztosítása, egy tárolóedény több fogyasztó
általi igénybevételének lehetõsége,
zsákok biztosítása többlethulladék
keletkezése esetén, mentességek
és kedvezmények elõírása) törekedhetnek az arányosság biztosítására.

4. „Nincs szemetem”:
Az
Alkotmánybíróság
436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerûen keletkezik hulladék,
melynek kötelezõ elszállítása során a szolgáltató részérõl költségek merülnek fel akkor is, ha az

edényzet üres, félig vagy teljesen
van töltve, ezért nem sérül az arányosság követelménye:
„Nem életszerû, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során
rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretû gyûjtõedény kötelezõ igénybevételének elõírása és
annak alapján a közszolgáltatási
díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékûsége elvének sérelmét nem idézi elõ.
Mindezzel nem ellentétes, ha a
tulajdonos a rendelkezésre álló
edény ûrtartalmát nem teljes
mértékig használja ki, míg mások
azt teljes mértékig megtöltik. Az
esetenként elõforduló, a szerzõdött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy
„üres” gyûjtõedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után,
mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik, és költségei
merülnek fel.”

KÖZÉLET
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nális hulladék szállításáról
5. Heti egyszeri szállítás:
A települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrõl szóló
16/2002. (IV. 10.) EÜM-rendelet 5.
§ (2) bekezdése értelmében a
bomló szerves anyagot tartalmazó
hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.)
korm.-rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja
szerinti nagyvárosias és
kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb
lakóterületen hetente legalább egyszer,
illetõleg szükség szerint
nagyobb gyakorisággal el
kell szállítani.
E rendelkezés szerint
kéthetente történõ szemétszállításról egy önkormányzat sem határozhat. A heti
rendszeres szemétszállítás a
biztosítéka az önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos
környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. Az emberi egészség, a
természeti és az épített környezet védelme, megõrzése a
települési hulladék okozta
szennyezés csökkentését követeli, ezért az összegyûjtött hulladékot minél elõbb el kell szállítani. (436/B/2003. AB-határozat)

6. A közszolgáltatás igénybevétele megtagadásának szabálysértéssé minősítése, hulladékgazdálkodási bírság:
A szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) 1.
§-a értelmében a képviselõ-testület a jogellenes, tevékenységben
vagy mulasztásban megnyilvánuló
cselekményt – ha az nem valósít
meg bûncselekményt – önkormányzati rendeletben szabálysértésnek nyilváníthatja. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (Hgt.) 23. § c) pontja úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg a közszolgáltatás és
az ingatlantulajdonos jogait és kötelezettségeit, ezért a helyi önkormányzatoknak a rendeletben megállapított kötelezettségeket – köz-

szolgáltatás igénybevétele, hulladék begyûjtése, átadása stb. –
megsértõk szankcionálására a szabálysértési tényállásokra is kiterjedõ jogköre van.
Az Alkotmánybíróság az Sztv.
egyes rendelkezései alkotmányossági vizsgálata tárgyában hozott
63/1997. (XII. 11.) AB-határozatban úgy foglalt állást, hogy a sza-

bálysértés a közigazgatás-ellenes magatartások, illetõleg az emberi
együttélés szabályait sértõ magatartás, az un. kriminális cselekmények szankcionálására hivatott
jogintézmény. (ABH 1997, 365,
367-368.)
A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása a helyi önkormányzat törvényben elõírt (Hgt. 21. § (1) bekezdése) kötelezõ feladata. A kötelezõ
szemétszállítási
szolgáltatás
igénybevételéhez közérdek fûzõdik, hiszen a közegészségügyi,
járványügyi veszélyek megelõzése, a településtisztaság biztosítása
a települési lakóközösség egésze
szempontjából védendõ fontos érdek. Ennek elmulasztása olyan
közigazgatás-ellenes magatartás,
amelynek közjogi (szabálysértési)
szankcióval történõ fenyegetése a
szabálysértés intézményével ösz-

szeegyeztethetõ, annak egyik lényegi kritériuma.
A Hgt. 49. § (1) bekezdése értelmében, aki tevékenységével vagy
mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elõírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen

tesz eleget, hulladékgazdálkodási
bírságot köteles fizeti. A bírság
nem mentesít a szabálysértési kötelezettség alól (Hgt. 49. § (5) bekezdés).

7. Az esetleges „kéttényezős
hulladékszállítási díj” alkalmazása esetén az ingatlantulajdonos az alapdíj (rendelkezésre állási díj) és az ürítési
díj összegét köteles megfizetni:
A Hgt. 25. § (2) bekezdése értelmében a közszolgáltatási díj – az
(1) bekezdés c)-d) pontja szerinti
ráfordítások állandó fedezetének
és a közszolgáltatás folyamatos
fenntartásának biztosítása érdekében – meghatározható alapdíj

(rendelkezésre állási díj) és ürítési
díj összegeként is. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyiségétõl függetlenül felmerülõ üzemeltetési
költségek, az ürítési díj – az elvégzett közszolgáltatással arányosan
– a kezelt hulladék mennyiségétõl
függõ költségek fedezetére szolgál.
(tartalmazza a lerakás, díjbeszedés díját is)
A korm. r. 6. § (2) bekezdésére
is tekintettel amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll, az
ingatlantulajdonos a kötelezettsége megszegése – tipikusan hulladék át nem adása – esetén is köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni, ami kéttényezõs díj esetén
az alapdíj és az ürítési díj összege.
E két díj megfizetése kötelezõ közszolgáltatás esetén, egy olyan díjmegállapítási rendszerben, ahol
nem a hulladék mennyisége – azaz nem mérés alapján – hanem az
edényzet ûrtartalma alapján van a
díj megállapítva, nem választható
külön.
A közszolgáltatási díjat kéttényezõs díj esetén az alapdíj és az
ürítési díj összege adja, az ingatlantulajdonosnak pedig a közszolgáltatási díjat, nem pedig az alap
vagy ürítési díjat kell megfizetnie
abban az esetben is, ha nem teszi
ki az edényzetet, vagy az üres
vagy félig van. A hatályos közszolgáltatási rendszer lényege az,
hogy mindenki köteles hetente legalább egyszer az edényzetbe a szemetét összegyûjteni, (az akár 1
vagy 20 kg) és átadni a közszolgáltatónak.
A kéttényezõs díj a közszolgáltatási díj megállapításának az egytényezõs díjmegállapítástól eltérõ
olyan módja, mely lehetõvé teszi,
hogy a közszolgáltatási díjban külön díjelemként megjeleníthetõek
legyenek azok a költségelemek,
melyek rendszeresen keletkeznek,
azonban az ürítés mennyiségétõl
függetlenek, tehát az arányosság
követelményének inkább megfelelnek.
A Pevik Kft. jelenleg egytényezõs díjat alkalmaz, de az önkormányzatok igénye alapján a díjakat kéttényezõssé alakíthatja.
Garai Ferenc
Pevik Kft.
ügyvezetõ igazgató
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Megépült a szelektív gyűjtősziget
A kiadvány rendszeresen megjelenõ rovatot indít a környezetünk
védelme érdekében. Elsõ cikkünkben a szelektív gyûjtéssel ismerkedhetnek meg, annak kapcsán, hogy
Pétervásárán „kísérleti” jelleggel az
önkormányzat és a PEVIK Kft. szelektív gyûjtõszigetet épített a Szent
Márton út 12. (Tarna-híd) mellett.
Hulladék vagy szemét? A hétköznapi életben sokszor használjuk és
gyakran összekeverjük a két fogalmat, pedig lényeges különbség van
közöttük. Szemétnek hívjuk az
olyan haszontalanná vált és általában vegyesen tárolt, szétszórt anyagokat, holmikat, amelyeknek további felhasználásáról már lemondtak,
kezelésükrõl, elhelyezésükrõl nem
gondoskodnak.
Hulladéknak azokat a dolgokat,
tárgyakat (termék, maradvány,
tárgy, szennyezõanyag stb.) nevezzük, amelyek az ember mindennapi
élete, munkája és gazdasági tevékenysége során keletkeznek és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek,
háztartás stb.) haszontalanná váltak, tõlük birtokosuk megválik,
megválni szándékozik vagy megválni köteles és kezelésükrõl külön kell
gondoskodni. Ez a gondoskodás a
hulladékok újra használatát, hasznosítását és ártalmatlanítását jelenti.
Az újrahasználat a terméknek az
eredeti célra történõ ismételt felhasználását jelenti. Ilyen termékek a
többször felhasználható, újratölthetõ csomagolóanyagok (például
üvegpalackok). Ezek a termékek a
forgási ciklusból történõ kilépéskor
válnak hulladékká.
A hulladéknak vagy valamely
összetevõjének a termelésben vagy
szolgáltatásban történõ felhasználását hasznosításnak nevezzük. Ez a
folyamat irányulhat hulladékban lévõ különbözõ anyagok (szerves,
szervetlen anyagok) visszanyerésé-

re, újrafeldolgozására, vagy a hulladék anyagaiban rejlõ energia felhasználására.
Az egyes hulladék-összetevõk külön-külön, anyagfajták szerinti begyûjtését szelektív hulladékgyûjtésnek nevezzük. Célja a hasznosítható összetevõk feldolgozóiparba történõ visszaforgatása; a veszélyes
összetevõk elkülönített kezelésével
a környezetterhelés csökkentése; az
ártalmatlanítási kapacitások megtakarítása.
Az ártalmatlanítás az a folyamat,
mikor a hulladékok okozta környezetterhelést csökkentik, a környezetet veszélyeztetõ, szennyezõ, károsító hatását megszüntetik, kizárják.
Ezt a környezet elemeitõl való elszigeteléssel vagy a hulladékok anyagi
minõségének megváltoztatásával
érik el.
A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefüggõ tevékenységek
rendszere. Foglalkozik a hulladékok
keletkezésének megelõzésével,
mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladékok
kezelésével, ezek tervezésével és ellenõrzésével. Gondoskodik a kezelõberendezések és létesítmények
üzemeltetésérõl, bezárásáról, utógondozásáról, a mûködés felhagyását követõ vizsgálatokról, valamint
az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadásról és oktatásról.

Hulladékgyűjtő szigetek
Mi dobható az „üveg” feliratú
konténerbe?
A vegyes üveggyûjtõ konténerbe
az alábbi hulladéktípusokat várják:
színezetlen üvegek – befõttes, parfümös stb. színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves
üveg tiszta, kiöblített italos és
egyéb, a háztartásban már feleslegessé vált színezetlen üvegek – befõttes, parfümös stb. Kérjük, hogy
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az üveget mossák el, illetve az üvegekrõl távolítsák el fémkupakot.
Ne dobjunk bele: tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet.
Mi dobható a „papír” feliratú
konténerekbe?
A papírgyûjtõ konténerbe a
Pétervásárán az alábbi hulladéktípusokat várják: újságok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz, italosdoboz (TetraPack). A
dobozokat hajtsuk össze, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el a tartályban. Higiéniás okokból ne dobjuk bele: az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyezõdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer)
papírokat, használt papír zsebkendõt, szalvétákat stb.
Mi dobható a mûanyaggyûjtõ
konténerbe?
A mûanyaggyûjtõ konténerbe
az alábbi hulladéktípusokat várják:
üdítõs, ásványvizes PET-palackok,
háztartási flakonok (pl. sampon,

habfürdõ) és azok kupakjai, tejes,
joghurtos poharak, margarinosdobozok (kimosva!), illetve tiszta fólia (szatyor, zacskó, csomagolófólia). A flakonokat célszerû összelapítva („laposra taposva”) bedobni,
mert így kevesebb helyet foglalnak
el a konténerben. Ne dobjunk a
konténerbe: zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett
(nem kiöblített) flakont, margarinosdobozt, élelmiszer-maradványt
tartalmazó mûanyagot, illetve
hungarocellt, CD-lemezt, magnóés videokazettát, egyéb mûanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!
Mi dobható a „fém” feliratú
konténerbe?
A fémgyûjtõ konténerbe a város területén az alábbi hulladéktípusokat várják: fém csomagolódobozok (üdítõs-, sörös-, konzervesdobozok) háztartási kis fémhulladékok (például evõeszköz).
(Folytatás a 7. oldalon.)
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Megépült a szelektív gyűjtősziget
(Folytatás a 6. oldalról.)
A kutya- és macskaeledeles dobozokat kidobás elõtt célszerû elöblíteni. Ne dobjunk a konténerbe nem
csomagolási fémhulladékot, pl. barkácsolásból megmaradt hulladék
fémdarabokat, mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!
Hol jelenthetõ be a gyûjtõszigetekkel felmerülõ probléma?
A gyûjtõszigetekkel kapcsolatos
rongálás, tûz, vagy egyéb problémák bejelentését az önkormányzatnál, vagy a PEVIK Kft.-nél lehet bejelenteni.
Pétervására város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi környezetvédelem szabályairól alkotott 12/2001. (XI. 6.), a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról alkotott 20/2000. (XII. 22)
rendelete illetve a hulladékgazdálkodási tervérõl 1/2005. (I. 28.) alkotott
rendeleteivel összhangban.

A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 65. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzõje elsõfokú hatósági hatáskört lát el hulladékgazdálkodás, környezetvédelem területén.
A jogszabályban meghatározott
feladatai közé tartozik az elhagyott
hulladékokkal kapcsolatos hatósági
eljárás, hulladék elszállítására való kötelezés, hulladékgazdálkodási bírság
kiszabása, környezetvédelem területén helyi rendeletben szabályozza a
környezethasználati tevékenységeket, és engedélyezi azokat, illetve fellép a környezetkárosításokkal szemben. A hatósági eljárás megindítása
történhet hivatalból, illetve bejelentésre. Bejelentés megtételére írásban, illetve személyesen van lehetõség.
A polgárjogi felelõsség körében
birtokháborítási eljárás indítható pl.
ha a szomszéd által felhalmozott
hulladék büdös, vagy szennyezi

más ingatlanát is. Államigazgatási
eljárás keretében a felügyelõség,
vagy a helyi jegyzõ a Hgt. alapján
kötelezheti a hulladék (vagy az ingatlan) tulajdonosát az „elhagyott”
hulladék elszállítására, illetve hulladékbírságot szabhat ki. A 218/1999
(XII. 28.) kormányrendelet értelmében szabálysértést követ el és százezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható az a személy, aki települési
szilárd vagy folyékony hulladékot a
közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhelyez. A Büntetõ törvénykönyv
(1978. évi IV. törvény) 218. (A) § (a
hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése) alapján bûntettet követ
el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntethetõ, aki a hatóság
által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el, illetve engedély
nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet végez. Ilyen esetben a rendõrségnél kell feljelentést tenni az ismert vagy ismeretlen tettes ellen.

A közterületeken, vagy magántulajdonban lévõ ingatlanon illegálisan
elhelyezett hulladékot az önkormányzatnál kell bejelenteni. a területileg illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnél vagy a megyei közigazgatási hivatalnál lehet jelezni.
(az 1990. évi LXV. törvény 95. §, 98.
§, 99. §) értelmében a megyei közigazgatási hivatalok ellenõrzik a helyi önkormányzatok mûködésének
törvényességét.)
A www.greenfo.hu honlapon lehetõség van arra, hogyha valaki környezetszennyezéssel találkozik (illegális szemétlerakás stb.) azt lefotózva beküldje. Kérés, hogy közöljék
mikor és hol készült a felvétel (a profik még a GPS-koordinátát is megadják) így a médiában is téma lehet az
önök információjából. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöldszámán bárki
bejelentést tehet, ha illegális hulladékkezelésrõl szerez tudomást: 0680-40-1111.

Lakossági kérdőív
Kedves Olvasóink!
Amint azt már tapasztalhatták, a nyár végén ismét útjára indult a
„Péterkei Hírek” nevet viselõ kiadvány. Kérjük Önöket az alábbiakban írják le, hogyan is vélekednek róla, tetszik-e az újság?
Igen tetszik, mert

Nem tetszik, mert

A kérdõíveket kérjük juttassák el a városházára (3250
Pétervására, Szabadság tér 1.).
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Váltófutás és koszorúzás

Államalapítás,
városi cím
Pétervásárán egész napos programokkal ünnepeltek augusztus 20-án. E napon nem csak az
államalapítóra emlékeztek, hanem arra is, hogy
húsz évvel ezelõtt kapott városi rangot a település. A programok délelõtt kulturális bemutatókkal kezdõdtek a Szabadság téren és környékén.
A Kossuth úton megtartott ralibemutató után
pedig Pál László polgármester mondott ünnepi
beszédet a fõtéren. Ekkor avatják fel a Sándor
János által készített kopjafát is.

Új igazgató
Karnis Pálnét nevezték ki az FVM Agrárszakképzõ Központ, Szakképzõiskola-Mezõgazdasági Szakképzõiskola és Kollégium élére.
Elõdje, Ferkó Gyula évtizedekig irányította eredményesen az iskolát, mostantól megérdemelt
nyugdíjaséveit tölti.
Az új igazgató asszony úgy pályázta meg a
vezetõi státust, hogy korábban éveken keresztül
igazgatóhelyettesként tevékenykedett az intézményben, így jól ismeri a helyi viszonyokat, a
szakképzéssel kapcsolatos teendõket.

A Tamási Áron Általános Iskola tanulói október 6-án – már többéves hagyományként –
váltófutással és koszorúzással állítottak méltó emléket az aradi 13 vértanúnak. A résztvevõk reggel, az ünnepi megemlékezés után indultak: a hetedik-nyolcadik osztályból 12 tanuló, valamint három pedagógus – köztük az
intézmény igazgatója – kerekedett fel. A nem-

zetiszínû lobogót kézbõl kézbe adva futották
le a lelkes tanulók és nevelõik a közel 40 kilométeres távot Pétervására és Kápolna között.
A kápolnai általános iskolában meleg fogadtatással és hideg üdítõvel várták az ügyes futókat. Az ottani kollégák segítségével pedig
meglátogatták és megkoszorúzták a csata
emlékmûvét is.

