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Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat!
A lakótelepen található szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos egyik legfontosabb problémára
szeretném felhívni a figyelmet, mely bizonyára már Önök előtt is ismeretes. A szelektív hulladékgyűjtő
konténerek alul nyithatóak. Ez lehetőséget biztosít a betétdíjas üvegeket gyűjtögető emberek számára,
hogy a szemétgyűjtő felborításával, az abban elhelyezett üvegekhez hozzáférjenek. Ezen folyamat
közben az üvegek törnek, valamint a számukra értéktelennek tartott egyéb üvegcserép is a konténer
környezetében hullik szét, melyet távozásukkor nem tudnak maradéktalanul eltakarítani. Ez felesleges
plusz terhet jelent a közterületet takarítóknak is. A „kuka borogatások” másik fontos „mellékhatása” az a
zaj, amivel az állandó, sokszor kora hajnali, vagy késő éjszakai csörömpölés zavarja a lakótelepen élők
nyugalmát. Most azonban, mivel egyéb kerületek már lépni tudtak az ügy megoldása érdekében, a mi
lakótelepünkön kiemelkedően elszaporodtak a lakosság nyugalmát zavaró, és nem utolsó sorban a
rendezett környezetet romboló a szelektív gyűjtőkhöz kapcsolódó tevékenységek. Ennek függvényében
egyéb kerületekből is átlátogatnak hozzánk, a gyermekes szülők számára félelmet keltő, de úgy
egyébként a lakótelep egészének érdekeit szem előtt tartva sem kívánatos egyének.
A probléma megoldása triviális, és költséghatékonynak is mondható. Olyan rácsok felszerelését
javaslom, melyek megakadályozzák a konténerek felborítását. Ezen rácsok, ha felül nyitottak
maradnak, nem akadályozzák a rendeltetésszerű ürítésüket, de ellehetetlenítik a kukák feldöntését.

Határozati javaslat:
A Részönkormányzat felkéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot,
hogy tárgyalja meg a szelektív hulladékgyűjtők felborogatásának problémáját, és közbiztonsági okokra
tekintettel kérje fel a polgármestert, hogy a rácsok felszerelése ügyében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
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