Posta a szigetekről
Levélben fordult önkormányzatunk a Veszprémi Közüzemi Szolgáltatóhoz, hogy jelezze
a zirci hulladékszigeteken továbbra is fennálló kaotikus állapotokat.
A postai utat megelőzte egy városbejárás, az önkormányzat megvizsgálta a konténerek
feliratozását, zárhatóságát, a hulladék mennyiségét, szétválogatottságát, a hulladékgyűjtő
szigeteket, illetve a körülöttük lévő területek állapotát.
Általános tapasztalat, hogy a konténerek oldalán elhelyezett tájékoztató matricák szinte
kivétel nélkül „lehámlottak”, így a lakosság legfeljebb a színek alapján állapíthatja meg, hogy
milyen hulladékot helyeznek bele.

A konténerek hetven-nyolcvan százalékukban kinyithatók és nem zárhatók vissza, ezért a
gyakori szeles időben a hulladék szétszóródhat a városban.
Egyes helyeken olyan mennyiségű műanyaghulladék keletkezik, hogy az ürítést megelőzően a
konténerek már teljesen tele vannak, ezért a lakosság azok mellé rakja le a szemetet.

A hulladék konténerek melletti elhelyezése az áruházak környékén a legjellemzőbb, de a Munkácsy utca
elején is „kint rekedt” egy műanyagflakon

Göttlinger László, a „VKSZ” vezérigazgatója válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a
matricák a beruházó Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési eljárás keretei között
kiválasztott vállalkozó által kerültek a gyűjtőszigetekre, így az azokból fakadó garanciális
hiba kijavítása a társulás hatáskörébe tartozik. Hozzátette: általános, a régió minden edényét
érintő hibáról van szó, melyet többször jeleztek már az illetékes szervezet felé, és a zirci levél
hatására újból meg fogják tenni.
A vezérigazgató szerint az edények zárjai a nem rendeltetés szerinti használat miatt mennek
tönkre. Az edényeket a szolgáltató is felülvizsgálta, egyedi lakattal fogják felszerelni őket, a
szükséges javításokat pedig igyekeznek minél hamarabb elvégezni. Horváth Zoltán, a
„VKSZ” városgazdálkodási igazgatója a júniusi testületi ülésen elmondta, a túlcsordulást
plusz edények kihelyezésével próbálja megszüntetni a szolgáltató. Erre megerősítést kapott
önkormányzatunk, a válaszlevél arról is tájékoztat, hogy az edények beszerzése folyamatban
van. Bíznak benne, hogy az új konténerek kihelyezésével a szigetek köré vonzott egyéb
hulladékok mennyiségének a lerakása is csökkeni fog, amely szintén állandó probléma
városunkban.
A hulladékgyűjtő szigetek nem megfelelő állapotát is felvetette önkormányzatunk. A
szolgáltató válaszában jelezte, hogy a gyűjtőszigetek gyomtalanítására, takarítására intézkedés
történt.
A levelezés és a levelek tárgya okán adtuk beszámolónknak ezt a címet, pusztán a véletlen műve, hogy
az illusztráció készültének helyén valaha egy postaláda állt…
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