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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
              Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy csatlakozzunk a 
kilencedik alkalommal megszervezésre kerülő országos szemétgyűjtési akcióhoz. 
 
A szemétgyűjtési akció célja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett 30 ezer 
kilométeres közúthálózat és környezetének megtisztítása.  
 
A Föld napja alkalmából az országos szemétgyűjtési akció idén 2013. április 22-én kerül 
megrendezésre, 9-14 óra közötti időszakban. A közútkezelő minden csatlakozó számára 
térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött 
hulladék maradéktalan elszállításáról.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Annak érdekében, hogy a szemétgyűjtési akció minél 
eredményesebb legyen, a település lakói is értesüljenek róla, és részt vehessenek benne, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. szemétgyűjtési felhívását közzé tesszük.  
 
Javaslom, hogy az önkormányzat is csatlakozzon a felhívásban foglaltakhoz, és a Képviselő-
testület is vegyen részt a szemétgyűjtésben. 
 
Kiszombor, 2013. március 20. 
 

Tisztelettel: 
 

 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a csatlakozás 
szemétgyűjtési akcióhoz tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. felhívására csatlakozni kíván a Föld napja alkalmából – 2013. április 22-én 
megrendezésre kerülő országos szemétgyűjtő akcióhoz. 
 
A határozatról értesül: 
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatósága 
   6721 Szeged, Juhász Gy. u. 9. 
- Szegvári Ernőné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyző 
- Irattár 



 
CSATLAKOZÁSI FELHÍVÁS 

 
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! 

 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal  tartja meg hagyományos 
országos szemétgyűjt ő akcióját 2013. április 22-én. A Föld Napján szervezett eseményre 
ismét több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az elmúlt években 
az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát. 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal szervez országos szemétgyűjtési 
akciót az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének 
megtisztítására. Idén április 22-én, hétfőn rendezi meg szokásos tavaszi szemétgyűjtési 
akcióját a társaság.  
 
A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi időben sajnos 
szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap, mint nap szaporodnak. A társaság 
évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű 
szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a cég 
szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 
elmúlt nyolc alkalommal mintegy 323 ezer önkéntes csaknem 50 ezer köbméternyi szemetet 
gyűjtött össze országszerte. 
 
Szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a 
környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy 
az a több ezer – többségében – fiatalember, akik részt vesznek a szemétgyűjtésben, később 
jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük megóvására. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és csoportosan jelentkezőket, egyúttal számítunk 
az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is. 
 
A társaság szemétgyűjtési akciója az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi 
eseményévé nőtte ki magát. Ez reményt ad arra, hogy a következő generációk a mainál jobban 
megbecsüljék az utak környezetének állapotát, reményeink szerint, aki egyszer aktívan részt 
vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik megrögzött szemetelővé.    
 
A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés 
nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött 
hulladék elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai felügyeletet biztosít, 
szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be. 
 
Az akció további részleteiről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságain 
érdeklődhet (elérhetősége a www.kozut.hu Elérhetőségeink menüpontjában). 
 
 


