Lakossági tájékoztatás
A szelektív és zöld hulladékgyűjtés 2019. május 1. napját követő
változásokról
Tisztelt Lakosok!
A Tiszaföldváron történő szelektív és zöld hulladékgyűjtéssel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:
Az évek során jelentősen megnőtt az illegálisan elhelyezett kommunális hulladéklerakás a
belterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül és a szelektívgyűjtő
edényekben. Az illegálisan lerakott hulladék szennyezi környezetet, súlyos közegészségügyi
veszélyeket is rejt magában és rontja a település képének megjelenését.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára való tekintettel a
házhoz menő szelektív hulladékbegyűjtést helyezi előtérbe, melynek részleteiről szeretnénk
tájékoztatni.
Tiszaföldváron a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerben a műanyag, PET- palack
hulladékot átlátszó zsákokban kell az ingatlan elé kihelyezni. Külön kell gyűjteni a papír
hulladékot, amelyeket kötegelve szintén az ingatlan elé kell kihelyezni. A hulladék átadható
bármely boltban kapható átlátszó zsákban. Elkülönítve gyűjthető sörös és üdítős (alumínium)
doboz is mely szintén átlátszó zsákban a kihelyezést követően kerül elszállításra. A házhoz
menő gyűjtés nem egy időben zajlik a kommunális hulladékszállítással ezért kérjük, hogy
a szelektív és zöld hulladékot a reggeli órákban szíveskedjenek kihelyezni! Az ilyen módon
történő elszállítás semmiféle többletköltséggel nem jár.
Településünkön a házhoz menő zöldhulladékok átvétele rendszeres gyűjtőjáratban valósul
meg. Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek,
avar hulladék. (diófa levél és fenyő nem!) Amennyiben ágakat kíván elszállítatni, azokat
maximum 1 m-es nagyságúra darabolva, kötegekben átkötve kell kihelyezni. A zöld
hulladékok rakodásra alkalmas módon kerüljenek kihelyezésre, kötegelve, vagy zsákokban.
Zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális- vagy egyéb nem zöld hulladékot
elhelyezni tilos! A nem megfelelő tartalmú zsákokat, ill. az ömlesztve kihelyezett, vagy
túlméretes zöldhulladékokat a szolgáltató nem szállítja el!
Tiszaföldváron a házhoz menő szelektív hulladékok és a zöldhulladékok átvétele havi
rendszerességgel valósul meg. Az ingatlan elé kihelyezett, szelektív és zöldhulladék
elszállítása havi 1 alkalommal történik, melynek 2019. évi időpontjai a következők:
Szelektív hulladék szállítási időpontok:
- 2019. Március 5.
- 2019. Április 2.
- 2019. Május 7.
- 2019. Június 4.
- 2019. Július 2.
- 2019. Augusztus 6.
- 2019. Szeptember 3.
- 2019. Október 8.
- 2019. November 5.
- 2019. December 3.

Zöldhulladék szállítási időpontok:
- 2019. Április 16
- 2019. Május 21.
- 2019. Június 18.
- 2019. Július 16.
- 2019. Augusztus 27.
- 2019. Szeptember 17.
- 2019. Október 22.
- 2019. November 19.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a
forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a
termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött
csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére.
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete döntése alapján, Tiszaföldvár
belterületén a jelenleg kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek közül 2019. május 1.
napját követően csak az üveg hulladékot gyűjtő harangok maradnak meg, helyszínenként
kettő darab, az alábbi pontokon:
1.
2.
3.
4.

A Bajcsy-Zs. út 1. szám (régi iskola épülete) előtt a parkoló melletti füves területen
A Kossuth úton a Széchenyi úttal szemben
A Baross G. körút, Nyíl út és a Virág út kereszteződésében a szennyvízátemelő mellett
A Partalja út és az Ókincsem Fő út kereszteződésében az Ószőlő Fő út 81. számú
ingatlan mögött
5. A Mártírok út és Vásártér út kereszteződésében
6. A Döbrei János út 178. számú ingatlan Csomagoló úti oldalában

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a szelektív gyűjtőedények mellé és az edényekben
lakossági kommunális hulladék, építési-bontási hulladék, veszélyes hulladék nem
helyezhető el!
Az illegálisan lerakott hulladék szennyezi a környezetet, súlyos közegészségügyi
veszélyeket is rejt magában és rontja a település képének megjelenését. Az illegális hulladékelhelyezés megakadályozása érdekében a Közterület-felügyelet és a Polgárőrség fokozott
ellenőrzéseket végez a település teljes közigazgatási területén. Az illegális hulladékelhelyezése közigazgatási bírságot von maga után.
A Közszolgáltató évente 1 alkalommal köteles lomtalanítást végezni, az
ingatlanhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban. A lomhulladék elszállítására a
települési hulladék elszállításával azonos napon kerül sor.
Közös érdekünk a környezetünkre való tudatos odafigyelés és a hulladékokkal való átgondolt,
felelős bánásmód, mely hozzájárul településünk képének, tisztaságának megóvásához.
Kérjük, a lakosságot a környezettudatos magatartással segítse az élhetőbb, egészségesebb
környezet megteremtését!
Amennyiben további kérdés merül fel, kérjük keresse Tiszaföldvár Város Önkormányzatának
munkatársait az 56/570-050 telefonszámon vagy az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. munkatársát
a 0620/271-0452 telefonszámon.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

