
ÉRTESÍTÉS    

 
 
Értesítjük a Kelebia Helyi Közösség területén élőket, illetve ott ingatlannal rendelkező polgárokat, 

hogy a Köztisztasági és Parkosítási KKV összeírják azokat a háztartásokat, melyek igénybe kívánják 

venni a hulladékelszállítási szolgáltatásokat, melyeket a közvállalat 2018.07.02-ától kezdődően fog 

végezni, a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet 7. és 18. szakaszának megfelelően. 

A szolgáltatást igénybe vevők a települési szilárd hulladékot hulladékgyűjtő edényekben (120 literes 

kukákban) kötelesek gyűjteni – ha rendelkeznek ilyennel, vagy 50-120 literes, bármilyen színű 

polietilén zsákokban. A fűnyesedéket és kerti hulladékot szintén ilyen műanyag zsákokba kell 

elhelyezni. A levágott gallyakat viszont maximum 50 cm hosszúságra kell összedarabolni, kötegekbe 

kötni és a kuka vagy zsákok mellé kihelyezni. Azt a hulladékot, amit nem a fent leírt módon helyeznek 

ki, a közvállalat nem szállítja el. 

A hulladék elszállítása a Kelebia HK területéről kéthetente történik majd oly módon, hogy a település 

két részre lesz felosztva: az I. terület a településnek az Edvard Kardelj úttól (Kelebiai úttól) Szabadka 

irányából nézve a jobb fele, ahonnét július 2-átől kezdve hordják majd el a szemetet, a II. terület pedig 

az Edvard Kardelj úttól (Kelebiai úttól) Szabadka irányából nézve a bal fele, ahonnét július 9-étől 

szállítják el a hulladékot felváltva, minden második hétfőn. 

 

Kérjük a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a fentebb leírt módon összegyűjtött hulladékot a 

szemétszállítási napon helyezzék ki a házuk előtti közterületre, az úttesthez közel, hogy ahhoz a 

Köztisztasági és Parkosítási KKV dolgozói zavartalanul hozzáférjenek. 

A műanyag zsákokba gyűjtött szemetet a Kelebia HK területén a megfelelő hulladékgyűjtő edények – 

kukák kiosztásáig fogja a közvállalat elszállítani. 

 

A 2018. június 4. és 25. közötti időszakban a Köztisztasági és Parkosítási KKV a közterületek tisztán 

tartása érdekében a fentebb leírt módon előkészített és kihelyezett hulladékot a Kelebia Helyi 

Közösség területéről díjmentesen fogja elszállítani.  

 

A díjmentes szemétszállítás a következő beosztás szerint fog történni: 

06. 04. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól jobbra  

06.11. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól balra 

06.18. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól jobbra 

06.25. hétfő – Szabadka irányából az Edvard Kardelj úttól balra 

 

2018 júliusától az elvégzett szolgáltatásért a Köztisztasági és Parkosítási KKV számlát fog kiállítani a 

települési szilárd hulladék kezelésének – begyűjtésének, elszállításának és lerakásának áráról szóló 

rendeletnek megfelelően (ami háztartásonként Áfával együtt havonta 392,00 dinár). 

 

A kiadott számlákra azok kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül lehet majd reklamálni, a 

Köztisztasági és Parkosítási KKV székhelyén, Szabadkán a József Attila utca 4. alatt munkanapokon 

7-től 15 óráig, vagy a Kelebia Helyi Közösség irodájában munkanapokon 11-től 18 óráig. A panaszok 

fogadásának időpontja a polgárok igényeinek megfelelően módosítható, a Kelebia HK vezetőségével 

megegyezésben. 

 

MEGJEGYZÉS: 2018.07.02-ától a közvállalat visszavonja az ÖKO-KONTÉNEREKET a Kelebia 

Helyi Közösség területéről.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


