Tisztelt Kunhegyesiek!
Országos probléma a szemetelés, ami sajnos nem kerüli el
városunkat sem.
Főként háztartási, elektronikai-, és zöldhulladékot helyeznek
el, legtöbbször a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre, a temetői
szemétlerakókhoz, beépítetlen telkekre, illetve a külterületi
dűlőutak menti árkokba. Tavalyi évben csak a közmunkaprogram keretében 60 tonna illegális hulladékot szállítottunk el
1,5 millió Ft hulladékkezelési költségért.
Nehezen tudjuk tetten érni a szemetelőket, mert az esetek
döntő többségében a szeméthalmazt már a lerakása után észleljük, így ismeretlen tettes ellen teszünk feljelentést a rendőrség
felé. A város több „szokásos” illegális lerakójához térﬁgyelő
kamerát telepített, mely nagyban segíti az elkövetők beazonosítását.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat a 2012. évi II. törvény
196. §-a alapján:
Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben,
vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket
beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt
helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.
(2) Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül
lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy
helyez el, szabálysértést követ el.
A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő
rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege
százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértések esetén háromszázezer forint.
Ha az elkövető a pénzbírságot, a helyszíni bírságot a határozat
jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül nem
ﬁzeti meg, azt adók módjára kell behajtani, ha nincs helye elzárásra történő átváltoztatásnak, valamint közérdekű munkával
sem váltotta azt meg.
Kérem szíves közreműködésüket városunk és környezetünk
tisztán tartása érdekében!
Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2015 évben
adójuk 1 %-ával támogatták az alapítvány
tevékenységét.
Kérjük, hogy felajánlásával 2016-ban is segítse az
alapítvány működését.
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