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TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!

A OMNMK márcáus OVJá íesíüleíá ülésen javaslaí érkezeíí arra vonaíkozóanI hoÖó a aombJ
óvár körnóéká éuszíák lakóának a hulladékszállííásá éroblémááí a város vezeíése orvoJ
soljaK
Az éráníeíí íerüleíek jászlonóI pzálfásI pzarvasdI háskondaI kaÖókonda hulladékszállíJ
íásá „éroblémája” OMNMK januárjáíól kerülí előíérbeI mável a korábbá években a hullaJ
dékszállííás díjáí a íerüleíen Öazdálkodó mezőÖazdasáÖá vállalkozás íérííeííeK A fánanJ
szírozásá válíozásokon íúl az ás jeleníős éroblémaI hoÖó az ÖkoJaombó hfíK EíovábbáJ
akban: pzolÖálíaíóF nem íud íeljes éríékű szolÖálíaíásí véÖezná az éráníeíí íerüleíekenI
merí az uíak állaéoía sok eseíben veszélóezíeíá a beÖóűjíő jármű akadálóíalan közlekeJ
déséíK
AlíernaíívakéníI eÖóezíeíve a pzolÖálíaíóvalI javasoljuk a zsákos hulladékszállííás beJ
vezeíéséíK bzzel lecserélésre kerül az éráníeíí íerüleíeken káhelóezeí T db BlBo NNMM
láíeres Öóűjíő edénózeíK
A íeleéülésá szálárd hulladékkal kaécsolaíos helóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOK
EuffKNOKF ÖnkK rendeleí RK§ EOF bekezdése kámondjaI hoÖó a házíaríásá hulladékoí nem
szabad huzamos ádeáÖ EmaxK N héíF felhalmoznáI amákor a pzolÖálíaíó a szállííás céljáJ
ból jeleníkezákI az addáÖ összeÖóűjíöíí hulladékoí elszállííásra áí kell adnáK bbből köJ
veíkezően a zsákokaí a lakóknak mánden héíre vonaíkozóan kell meÖvásárolnáK
A íeleéülésá szálárd hulladékkal kaécsolaíos helóá közszolÖálíaíás leÖmaÖasabb díjáról
szóló R4LOMM8K EuffKNVKF ÖnkK rendeleí OK§ ENF bekezdése az ÖkoJaombó feláraííal elláJ
íoíí zsákok díjáí bruííó 3O0 cíLdb állaéííja meÖI ameló a szállííás és áríalmaílanííás
díjáí ás íaríalmazzaK
Tekáníeííel arraI hoÖó az éráníeíí íerüleíek lakosaá a fení emlííeíí körülménóek máaíí
nem részesülheínek íeljes éríékű szolÖálíaíásban a zsákok díjáí 1O8 cíLdb + ÁfaI azaz
bruííó 1S0 cíLdb áron javasoljuk meÖállaéííanáK
A hulladékÖóűjíés üíemezéséí íekáníve javasoljuk a korábbá Öóűjíőéoníok meÖhaÖóáJ
sáíK ÍÖó a hulladékoí a zsákokba helóezve a szállííásá naéoí meÖelőző naé N8MMJíól heJ
lóezheínék ká a lakók a ÖóűjíőéoníokraK A Öóűjíésá naé ádőéoníja nem válíoznaI íÖó az
mánden héí ééníekjén maradK
A hulladékÖóűjíő zsákok meÖvásárolhaíók lesznek az ÖkoJaombó hfíK üÖófélszolÖáJ
laíá árodájában ETOMM aombóvárI Adó uíca 8KF valamání mánden városrész rendelkezák
únK ÖondnokkalK Az ÖkoJaombó hfíK leheíőséÖeí bázíosíí arraI hoÖó az ánÖaílaníulajJ
donosok közveílenül a Öondnokíól ás meÖvásárolhassák a zsákokaíK
gavasoljuk a döníésí köveíően az éráníeíí lakossáÖoí külön levélben éríesííená és a móJ
dosííoíí szállííásí OMNMK júnáus NJjével bevezeínáK
aombóvárI OMNMK áérálás NSK
Talaéka oudolf
bázoíísáÖá elnök
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……KLO010K E………KF önkormánózaíá rÉndÉlÉíÉ
a íÉlÉéülésá szálárd hulladékkal kaécsolaíos hÉlóá közszolÖálíaíásról szóló
34LO00OKEuffK1OKF rÉndÉlÉí módosííásáról
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a hulladékÖazdálkodásról
szóló OMMMK évá uifffK íörvénó OPK §Jában kaéoíí felhaíalmazás alaéjánI az Alkoímánó
44LAKK § ENF bekezdés aF éoníjában meÖhaíározoíí feladaíkörében eljárva a
köveíkezőkeí rendelá el:
1K§
A íeleéülésá szálárd hulladékkal kaécsolaíos helóá közszolÖálíaíásról szóló P4LOMMOK
EuffK NOKF önkormánózaíá rendeleí Ea íovábbáakban: oendeleíF a köveíkező TLCK §JsalI
eÖészül ká:
„TLCK §
ENF háskondaI kaÖókondaI jászlonóI pzarvasd és pzálfás íeleéülésrészeken az
ánÖaílaníulajdonosok a oendeleí RK §Jában röÖzííeíí köíelezeííséÖeákeí kázárólaÖ a
pzolÖálíaíóíól vásárolí zsák használaíával íeljesííheíákK
EOF Az ENF bekezdés szeráníá ánÖaílaníulajdonosok köíelesek heíeníe ánÖaílanonkéní
leÖalább N zsákoí meÖvásárolnáK A zsákok havá boníásban vásárolhaíók meÖ a
pzolÖálíaíó üÖófélszolÖálaíán vaÖó a íeleéülésrészek ÖondnokaánálK
EPF Az Önkormánózaí – íekáníeííel arraI hoÖó a hulladékÖazdálkodásról szóló OMMMK
évá uifffK
íörvénó OTK § ENF bekezdésében előíríaknak meÖfelelően a
közszolÖálíaíás az ENF bekezdésben felsorolí íeleéülésrészekenI az
ánÖaílaníulajdonosoknak fel nem róhaíóanI nem íeljesííheíő J a zsákok díjának
RMBJáí az ánÖaílaníulajdonosoknak meÖíérííáK
E4F Az éráníeíí íeleéülésrészek ánÖaílaníulajdonosaá köíelesek a szállííásá naéokon a
zsákokaí a Öóűjíőéoníokra káhelóeznáK
ERF A zsákok meÖvásárlásakor az éráníeíí ánÖaílaníulajdonosok lakcímeí áÖazoló
haíósáÖá áÖazolvánnóal áÖazolhaíják joÖosulísáÖukaíK”
OK§
bz a rendeleí OMNMK júnáus NJjén léé haíálóbaK
maíaó sálmos
éolÖármesíer
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