
             Tiszta, rendezett várost szeretnénk! 

 
 

Kedves Tatabányaiak! 

 

Városunk önkormányzata tereink, utcáink tisztaságának megőrzését az egyik legfontosabb feladatának 

tekinti, amely közös ügyünk, csak összefogással érhetjük el.  

Sajnos egyre több a kidobott bútor, a széthagyott 

hulladék az utcákon, ami nem csak környezetcsúfító 

látvány, de egészségügyi kockázatot is magába rejtő 

probléma. A kukák tartalmának szétdobálását csak úgy 

előzhetjük meg, ha elkerítjük és zárhatóvá tesszük a 

hulladékgyűjtőket, így az illetéktelenek többé nem 

férhetnek hozzá a lakótömbök tárolóedényeihez. Az 

önkormányzat – pályázat útján – jelentős támogatást 

nyújt a zárt hulladéktárolók kiépítéséhez. 

 

Az ország számos nagyvárosában működik hasonló rendszer, 

ahol az elkerített hulladéktárolók már beváltották a hozzájuk fűzött 

reményeket. Jelentősen kulturáltabb és esztétikusabb lett a 

környezet, ezáltal a szemétszállítás is, és ez nagyban hozzájárul a város 

köztisztasági képének javulásához.  

                   (1. kép) 
 

 

Tatabányán is vannak olyan közösségek, akiknek a 

hulladéktárolóját már nem tudják illetéktelenek eltelíteni, 

illetve a konténereket átválogatók feldúlni, a szemetet 

körülötte szétszórni, például a Napsugár lakóparkban és 

Óvárosban is.  

 
(2. kép) 

 

A hulladéktárolók ajtajának kinyitásához szükséges kulccsal ugyanis csak azok rendelkeznek, akik 

szerződésben állnak a szolgáltatóval, a kukáikat pedig nem tudják többé olyan személyek megtölteni, akik 

nem fizetnek a szolgáltatásért vagy más városrészekből eddig oda hordták a szemetüket.  

 

 



 

Az önkormányzat szeretne jó példával eljárni, ezért a teljes 

egészében önkormányzati tulajdonú bérházaknál is bevezetjük 

a rendszert, hogy a tatabányaiak megismerhessék a 

lehetőségeket. 

                                                                                 

                                                                                                         (3. kép) 

 

Célunk, hogy városunk tiszta és rendezett legyen, ezért kitolva a türelmi határidőt, 2018. szeptember 30-ig 

biztosítunk lehetőséget a lakóközösségeknek a konténerek zárttá tételére, hogy az időközben már elkészült 

tárolókkal kapcsolatos pozitív tapasztalatokat és a rendszer előnyeit megoszthassák egymással. 

 

Annak érdekében, hogy ne jelentsen nagy anyagi terhet a 

gyűjtőedények körbekerítése, újra meghirdetjük az erre kiírt 

támogató pályázatot, amelyre 2017. június 30-ig lehet 

jelentkezni. A pályázaton való indulást kérjük, 

kezdeményezzék társasházuk közös képviseleténél! 

Hasonlóan a tavalyi feltételekhez, ezúttal is a kiépítési 

költség akár 60 százalékát is biztosítja az önkormányzat, 

max. 300.000 forintot. Így az önrész körülbelül 5000-7000 

forint lehet lakásonként. 

 

Az önkormányzat a praktikusság mellett nagy hangsúlyt fektet az esztétikusságra, ezért háromféle – egységes 

– kialakítási módot támogat: 

 Előre gyártott, zárt konténertároló telepítése. (1. kép) 

 Zártszelvényre erősített, faborítással ellátott, zárt tároló építése. (2. kép) 

 Zsalukőből három oldalról falazottan épített, vakolattal ellátott, zárható ajtóval felszerelt tároló 

kialakítása. (3. kép) 

 

A tárolók zárása-nyitása kapcsán is segítséget kíván nyújtani az önkormányzat. A társasháznak csupán annyi 

a feladata, hogy kulcsot és hozzáférhetőséget biztosítson a szolgáltatónak. A konténerek mozgatását ebben az 

esetben vállalja az ürítési napokon a hulladékszállítást végző szolgáltató.  

 

Bízunk benne, hogy a lakóközösségek összefognak, 

és közösen teszünk városunk tisztasága érdekében! 

 

Részletes információt a www.tatabanya.hu weboldalon a Pályázatok menüpontban találnak. 

Kérdéseikkel Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referenst kereshetik a Városháza 34/515-

700-as központi telefonszámán ügyfélfogadási időben! 

http://www.tatabanya.hu/

