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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú 
projekt (a továbbiakban: projekt) keretein belül beszerzésre került 10 db 1.100 literes, öblös üveg 
csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedény Kiszombor településre történő kihelyezésére 
alkalmas közterületi helyek, helyszínek meghatározásában kéri Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának segítségét.  
 

A gyűjtőedényeket a projekt megvalósíthatósági tanulmánya alapján gyűjtőszigetként kell kihelyezni a 
közterületekre. Gyűjtőszigetenként 1-1 db speciális bedobó nyílással rendelkező edényt szükséges 
kihelyezni.  
 

A helyszínek meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a projekt céljának, meghatározott 
indikátorainak elérése érdekében az edényekkel a lehető legtöbb csomagolási üveghulladékot kell a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek összegyűjtenie.  
 

A kijelölt helyszínek esetében fontos, hogy azok a lakosság részéről gyalogosan és gépjárművel is 
könnyen megközelíthetők legyenek, illetve az edények hulladékszállító gépjárművel történő ürítése 
megoldható legyen.  
 

A lehetséges elhelyezési pontokat felmérve, az alábbi helyszínekre javasolt a gyűjtőedények 
kihelyezése:  

- Árpád utcai szennyvízátemelő melletti terület, 
- József A. utca buszmegálló mögötti területe,  
- Ladányi utca – Porgányi utca sarok, 
- Nagyszentmiklósi utcai szelektív sziget,  
- Óbébai utca – Kör utcai sarok, 
- Rákóczi utca 8. szám alatti bölcsőde előtti parkoló,  
- Régi Makói utca – Tisza utca sarok,  
- Szántó K. J. utca – Károlyi utca sarok 
- Szegedi utcai buszmegálló melletti terület,  
- Vasút utca – Kölcsey utca sarok. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a meghozni 
szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2020. február 6. 
 

      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az üveghulladék 
gyűjtésére alkalmas gyűjtőedény telepítési helyszíneinek meghatározása tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kiszombor nagyközség területén az alábbi helyszíneken összesen 
10 db 1.100 literes, öblös üveg csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényeket helyezzen el:  
 

- Árpád utcai szennyvízátemelő melletti terület, 
- József A. utca buszmegálló mögötti területe,  
- Ladányi utca – Porgányi utca sarok, 
- Nagyszentmiklósi utcai szelektív sziget,  
- Óbébai utca – Kör utcai sarok, 
- Rákóczi utca 8. szám alatti bölcsőde előtti parkoló,  
- Régi Makói utca – Tisza utca sarok,  
- Szántó K. J. utca – Károlyi utca sarok 
- Szegedi utcai buszmegálló melletti terület,  
- Vasút utca – Kölcsey utca sarok, 

 
A határozatról értesül: 
- Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 
 



 
 


