Illegálishulladék-elhelyezések Egerben
Eger önkormányzata évről-évre sokat tesz a város közterületeinek rendezettségéért, virágosítással, parkgondozással, a lakosság bevonásával öltöznek díszbe időről-időre nemcsak a közösségi terek, hanem az előkertek, vagy a társasházak balkonjai.
A városszépítő munkáért az elmúlt években számos elismerést zsebelhetett be a város. Sajnálatos, hogy mindezen törekvés ellenére a közelmúltban Eger bel- és külterületein is egyre több, illegálisan elhelyezett hulladékkupaccal találkozhatunk.
Ahogy a város szépítésében, úgy a szemétlerakás megakadályozásában is számít az önkormányzat a lakosság összefogására.
Városunk egyes részein újra és újra törvénybe ütköző módon helyezik el a feleslegessé vált, legkülönbözőbb fajtájú szemetet:
a külterületi részeken jellemzően építési
törmelék és vegyes kommunális hulladék,
míg a belterületi részeken elsődlegesen
zöldhulladék és lom jelenik meg. Nap, mint
nap érkezik emiatt lakossági bejelentés a
polgármesteri hivatalhoz. A lerakásokat a
Városgondozás Eger Kft. ütemezetten el
is szállítja, ebből azonban az adóforintokkal gazdálkodó önkormányzatnak komoly
többletkiadása keletkezik. Annak ellenére,
hogy jól látható tájékoztató táblákkal egyre
több helyen hívják fel a figyelmet a környezet megóvására és a jogszabálysértésre, a városképet súlyosan roncsoló szeméthalmok
az elszállítás után jellemzően újratermelődnek.
Nem árt tudni, hogy az illegálishulladékelhelyezés nemcsak szabálysértés, hanem
bűncselekmény is. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
248. § (1) szerint „Aki a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b) engedély nélkül vagy az
engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal
más jogellenes tevékenységet végez, bűntett
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.”
A város területén az alábbi ingyenes hulladékkezelési lehetőségek biztosítottak a lakosság részére:
Lom: Eger város területén a lakosoknak
évi egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást biztosít térítésmentesen a hulladékszállást végző közszolgáltató. A házhoz
menő lomtalanítás igénybevételének részletes feltételeiről a cég internetes honlapján
(www.varosgondozaseger.hu) vagy az ügyfélszolgálati irodákban lehet tájékozódni. A
lomtalanítást az évi egy ingyenes alkalmon
túl térítés ellenében bárki igénybe veheti.
Zöldhulladék: Évente két alkalommal
– tavasszal és ősszel – a hulladékszállítást
végző közszolgáltató szervezett akció keretében díjmentesen szállítja el a lakosságnál
keletkező zöldhulladékot. A magáningatlanok kertjeiben keletkező zöldhulladék elszállítása az ingatlantulajdonosok feladata,
amennyiben az az ingatlan hulladékgyűjtő
edényében nem fér el, címkézett zsákot lehet vásárolni elszállításukra a közszolgáltatótól, illetve különböző méretű konténert is
lehet rendelni.
Szelektív hulladék: A város területén szeletív közterületi hulladékgyűjtés és házhoz
menő lakossági szeletív hulladékgyűjtés is
biztosított.
Egerben jelenleg 17 darab közterületi
hulladékgyűjtő sziget található, melyből a

EGER, IPARI PARK 9847. HRSZ.-Ú
INGATLAN ÉS KÖRNYÉKÉNEK
KÁRMENTESÍTÉSE
Hamarosan befejeződik a 2013 szeptemberében megkezdett,
„Eger, Ipari Park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármentesítése” című projekt megvalósítása, mely az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program keretében 100%-os támogatásban részesült. A támogatás összege: 932 548 982 Ft.
A projekt eredményeként a terület környezeti állapota megfelel majd a hazai és uniós környezetvédelmi
jogszabályokban előírt követelményeknek.
A kármentesítés elvégzésével Eger
MJV Önkormányzata további
beruházásokra és új munkahelyek teremtésére tesz alKohéziós Alap
kalmassá egy, az egri Ipari
Parkban található területet.
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házhoz menő szeletív hulladékgyűjtés erősítése miatt hármat megszüntetnek. Így hamarosan eltűnik a sziget az Ifjúság utcából
(Szilágyi Erzsébet Gimnázium parkolója),
a Petőfi Sándor utca – Mindszenty Gedeon
utca kereszteződéséből, valamint a Pásztorvölgy utcából. Az érintett területen élőket
arra kérik, hogy éljenek az ingyenes, házhoz
menő, szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, melyhez a gyűjtő zsákot a Városgondozás Eger Kft. biztosítja.
A közszolgáltató összesen két hulladék
udvart működtet: belterületen a cég Homok utca 26. szám alatti telephelyén, míg
külterületen az Építési-bontási Törmelék
Feldolgozó Telepen (H–P: 7.00–14.00 között) térítésmentesen többféle hulladék adható le.
A városvezetés úgy véli, hogy az Egerben élők igényesek környezetükre, de sajnos mindig vannak olyanok, akik vagy
szándékosan, vagy nemtörődömségből
ártanak a városképnek, ártanak a környezetnek. A város a saját eszközeivel felveszi
a harcot a szabálysértésekkel szemben, de
számítanak a rendszerető, Eger tisztasága,
szépsége, vonzerejének megőrzése mellett
elkötelezett egriekre és civil szervezetekre is. Valamennyiünk közös érdeke, hogy
visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást,
megszüntessük a kialakult szemétlerakó
helyeket és a helytelen szemétlerakási szokásainkon változtassunk.

Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a
Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát
tart, előzetesen telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), a
Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát.
Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon,
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát.
Telefon: 30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP),
Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka augusztusban minden héten,
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/998-0997.

