TÁJÉKOZTATÓ A REZSICSÖKKENTÉSRŐL
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉTH Kft.) közleménye
Örömmel tájékoztatjuk Érd Megyei Jogú Város valamennyi polgárát, hogy Magyarország
Kormánya rezsicsökkentési programjának megvalósítása következtében a háztartási
hulladékszállítás díja Érd Város területén a beharangozott 10%-os mértéket jelentősen
meghaladva csökkent.
A díjcsökkentés kezdete a 2013. július 1. és ezen időpont után elszállított hulladékokra vonatkozik.
A rezsicsökkentés (új hulladékszállítási díj) mértékének meghatározását a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 91.§ – a szabályozza és annak alapja a 2012. április 14-én érvényes díj.
A kukaürítési díjak negyedéves új árai. Az árak nettó értéket jelentenek, és nem tartalmazzák az
aktuális áfa mértékét, ami a számlán kerül feltüntetésre.
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2013. július 1-től (Ft)
4.536.3.794.4.064.5.471.2.830.332.-

2013. július 1. előtt (Ft)
5.856.4.918.5.216.7.034.4.107.449.-

Szennyvízszállítás (csatornázatlan területen)1.630.- Ft./ köbméter + áfa
(régi ár: 1.811.-)
(csatornázott területen) 2.501.-Ft./ köbéter + áfa
(régi ár: 2.779.-)
A rezsicsökkentés természetesen új számlázási rendet és új típusú számlát is jelent, amelyen Ön jól
nyomon követheti, mely időszakra vonatkozik a régi és az új csökkentett ár alkalmazása. Továbbá
azt is, mennyi megtakarítást jelent Önnek és családjának a háztartási hulladékszállítás díjának a
mérséklése.
Városunk egész területének tisztán, rendben tartása mindannyiunk közös érdeke. Cégünk az ÉTH
Kft., amely részben Érd Megyei Jogú Város, így az Ön tulajdona is, ez év április 1-e óta végzi a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Nagyon fontos tudnia, hogy szolgáltatásunkat csak azokból
a díjakból tudjuk fenntartani és fejleszteni, amit időben és rendben minden lakos befizet.
Nyilvántartási rendszerünk átvizsgálása után minden fizetési késedelemben lévő lakost levélben
keresünk meg és felszólítjuk a hátralékuk rendezésére. Ha az ott meghatározott határidőig nem
történik meg az elmaradás befizetése, a következő számlát már az adóssággal megemelten
postázzuk. Amennyiben még ekkor sem történik meg az adósság rendezése, kénytelenek leszünk
átadni az adóhatóság részére, amely hatóság adók módjára hajtja be az elmaradást.
Kérjük, továbbra is folyamatosan figyelje tájékoztatóinkat a helyi sajtóban és más közösségi
felületeken, ahol hamarosan olvashat az új számlázási rendről és a kuka matricák várható
kiküldésének idejéről.
Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
sajtószolgálata

