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Köztisztasági tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Kiadványunk célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson Fábiánsebestyén és Eperjes
települések lakossága számára a fontosabb helyi hulladékgazdálkodással, köztisztasággal
kapcsolatos tudnivalókról. A 2016. évi jogszabályi változások következtében némi változás
tapasztalható a hulladékszállítás rendjében is.
A 2015. évi CCXXI. törvény több, az önkormányzatok tevékenységét is érintő ponton
módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.). Egyes
módosítások már a törvény kihirdetését követő napon hatályba léptek, míg mások 2016.
április 1-jétől voltak alkalmazandók. A Ht. módosításának eredményeként 2016. április 1-jétől
nem a szolgáltató, hanem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt
szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat, és hajtja be a kintlévőségeket.
Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat figyelmesen és őrizze meg a következő kiadásáig.
Kommunális hulladék gyűjtési rend 2017. február 6-tól
A jogszabályi változásokkal összhangban az Önkormányzat rendeletben – 6/2016 (IX.29.) sz.
Ö. rendelet a hulladékgazdálkodásról – szabályozta a hulladékgazdálkodás rendjének
változásait. Ennek következtében – a szállítási területek újraosztását követően – 2017.
február 6-tól heti rendszerességgel történik a hulladék elszállítása. A rendszeres heti
szemétszállítás során a háztartási hulladékot a megkötött szemétszállítási szerződésben
megjelölt méretű (110 literes) szemeteszsákban kell kihelyezni. Az alapdíj ellenében ettől
kezdve heti egy zsák kerül elszállításra.
Szerdai szemétszállítási terület: Eperjes teljes település illetve Fábiánsebestyén: Alkotmány
utca; Jókai utca; Kossuth utca; Zrínyi utca; Dózsa György utca 37 - 59 hsz. (Kossuth utcától
északra); Arany János utca 13(18) – 41(40) hsz. (Kossuth utcától északra); Árpád utca 83(42)
- 125(72) hsz. (Kossuth utcától északra); Szabadság utca 17(22) - 39(56)hsz. (Kossuth utcától
északra)
Csütörtöki szemétszállítási terület: Fábiánsebestyén: Akácfa utca; Kinizsi utca; Széchenyi I.
utca; Rózsa utca; Mátyás k. utca; Somogyi B. utca; Köztársaság utca; Dózsa György utca 140 (Kossuth utcától délre); Táncsics utca; Ady Endre utca; Szabadság utca 1-20 (Kossuth
utcától délre); Arany János utca 1-16 (Kossuth utcától délre); Árpád utca 1-83 (Kossuth
utcától délre); Liliom utca; Fő utca; Rákóczi utca; Bem utca; Iskola utca, Iskola tér;
Szabadság tér; Honvéd utca; Bercsényi utca; Béke utca; Petőfi utca; Levendula utca;
Árpádhalmi út; Külsődűlő; Belsődűlő;
Lakossági lomtalanítás
A 2017. évi lomtalanítás időpontjai:
Fábiánsebestyén területén
Eperjes területén

2017. október
2017. október
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A lakosság a megjelölt napon reggel 7 óráig helyezheti ki az ingatlan előtti közút mellé, a
forgalmat nem akadályozó módon a háztartásban keletkezett lomot, azaz a feleslegessé vált
használati tárgyakat, bútort, háztartási eszközt.
A lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra.
Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:
- föld, törmelék, salak, trágya, szalma, egyéb növényi hulladék, fólia,
- elektromos elektronikai készülékek pl. TV készülék, hűtőgép stb.
- veszélyes hulladékok pl. gumiabroncs
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből
származó hulladék.
A szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A lomtalanítás költségeit a rendszeres szemétszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen,
szüneteltetett szerződésű, illetve a jelentős díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem
kerül elszállításra. Fentiekre tekintettel kérjük, szíveskedjenek intézkedni esetleges
hátralékaik rendezéséről.
A hulladékszállítási közszolgáltatás színvonalának emelése érdekében bevezetésre kerül a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, illetve a házi komposztálás lehetősége, melynek
megvalósításához szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosság közreműködését is.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
2017. márciusától bevezetésre kerül a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés az alábbiak
szerint: lehetőség van a háztartásban keletkezett
papír és műanyag és fém hulladék – háztartási
hulladéktól történő – elkülönített gyűjtésére,
melyet a Közszolgáltató minden hónap utolsó
hétfői napján elszállít.
Ebből a célból 2017. március 31. napjáig minden ingatlanhoz kapcsolódóan kiosztásra kerül
egy 120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény, mely a Dél-alföldi Regionális Hulladékkezelő
Zrt. tulajdonát képezi. A vegyes hulladék szállítása továbbra is zsákos gyűjtés útján történik,
az arra kijelölt napokon.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés teljesen díjmentes, sem a kukáért, sem az
elszállításért nem kell fizetni, ennek azonban az a feltétele, hogy a kiosztott edényzetek a
rendeltetésüknek megfelelően kerüljenek felhasználásra.
Zöldhulladék kezelése
A zöldhulladék kezelésére 2017. március 31. napjáig minden ingatlanhoz kiosztásra kerül egy
300 literes komposztáló edény, mely szintén a Dél-alföldi Regionális Hulladékkezelő Zrt.
tulajdonát képezi.
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